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EDITORIAL
O ENSINO SUPERIOR TECNOLÓGICO E A FORMAÇÃO PROFISSIONAL
SOB A ÓTICA DAS EXPECTATIVAS SOCIAIS E PROFISSIONAIS
Nos últimos anos, o segmento da educação vem passando
por muitas transformações, em especial “o ensino superior”. Essas
mudanças concentram-se no âmbito de gestão administrativa, na
busca pela eficiência operacional e na otimização da infraestrutura,
reforçados pelo surgimento de grandes grupos educacionais.
Na esfera acadêmica pedagógica, a busca por inovação vem
provocando uma reorganização curricular, trazendo “um olhar
diferenciado” às novas possibilidades de flexibilização no modo de
ensino “ora presencial, ora online”.
Neste movimento, temos a intensificação das discussões quanto
às metodologias de ensino, sejam a partir das chamadas metodologias
ativas; ensino baseado em projetos; ensino baseado em problemas,
ou ainda, no ensino baseado em equipes ou times.
Neste contexto, entendo que todas as pesquisas relacionadas a
esses métodos, bem como, suas aplicações fazem muito sentido. No
entanto, o que me inquieta é o fato de não conseguirmos ainda, durante
o processo de formação no ensino superior, não estarmos à frente
do mercado quanto à proposição de temas e conhecimentos a serem
aplicados, ou, no mínimo, estarmos no mesmo ranking em que está
o mercado produtivo.
Contudo, a reflexão que quero trazer é a seguinte: Como seria
a formação de nossos alunos se ao invés de focarmos na formação
baseada em conteúdos, construíssemos a formação baseada na
“constituição do indivíduo” a partir de um conjunto de competências?
Desse modo, compartilho essa ansiedade, pois como representante
de uma instituição de ensino superior público, entendo que o
nosso compromisso social vai além da esperada formação técnica
ou tecnológica. Pois, esse compromisso deve estar associado ao
desenvolvimento de competências que precisam ser desenvolvidas ao
longo de toda a vida do indivíduo. Para que este, durante sua jornada
pessoal e social, possa analisar e compreender o mundo em que
vive, diante de sua complexidade. Visando assim, não somente uma
formação individual, mas também social e coletiva para um mercado
mais produtivo.
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A COMPLEXA REALIDADE DA EDUCAÇÃO
PAULISTANA: UM CORPO DOCENTE CADA
DIA MAIS DOENTE

RESUMO: Este artigo tem como tema a Complexa Realidade da Educação Paulistana: um corpo
docente cada dia mais doente, pois representa infelizmente a realidade do nosso professorado, tanto na cidade de São Paulo, como no Brasil. O trabalho foi realizado por meio de
pesquisa bibliográfica, buscas em artigos e sites específicos e na análise de dados estatísticos
da educação paulistana e brasileira. Com o objetivo de identificar os alguns fatores e apresentá-los, para melhor entender a evolução do afastamento do professorado da sala de aula
devido a doenças acometidas nele. Dentre das aflições acometidas aos docentes da educação paulistana destacam-se: a Ansiedade, a Depressão, o Burnout, a Frustração, o Desânimo,
as Dores pelo corpo, a Insônia, a Alergia, a Tendinite, a Agressão; a Ansiedade Digital, além
disso, a subjugação de uma gestão autoritária, desumana e perseguidora, por meio da tortura
psicológica, assédio moral e partidário. Tendo como conclusão a identificação e os problemas
que os mesmos resultam na educação de qualidade bem como na vida do corpo docente.

Palavras-chave: Professor; Educação; Doenças; Realidade.
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INTRODUÇÃO

A

saúde do Corpo Docente é um paradoxo aos entendimentos sociais contemporâneos, pois aparece por meio de observações médicas e estatísticas cada vez
mais contundentes às limitações dos modelos sociais e políticos vigentes em
épocas de outrora.
Nesse aspecto, incorpora participativamente da saúde coletiva, a constituir-se como um
mecanismo complexo interdisciplinar e de várias Secretarias (Educação, Saúde, Segurança, Social) que agregam o trabalho como uma das importantes características de distúrbio da saúde.
A preservação da saúde do docente promove um trajeto amigável ao engrandecimento
do profissional de educação, valorizando o bem-estar do professor em oposição das práticas
nocivas gestacionais e educacionais, as quais muitas vezes promovem choques nas teorias administrativas e pedagógicas quanto à possibilidade da perfeita promoção da docência 2.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, OMS (2006), o “conceito de saúde é um
estado de completo bem-estar físico, mental e social e não apenas a ausência de doença ou
enfermidade”.
Menezes (2010) indica que a saúde do docente procura ligar as necessidades existentes
nas organizações de trabalho educacional com seu caráter histórico e social para então compreender a existência das consequências, delineando uma nova ideia que enfatiza a dimensão
histórico-cultural na constituição humana, a qual integra os aspectos biológicos, psicológicos e
psíquicos ao contexto social em que são produzidos.
Assim, as pressões e imposições exercidas pelas Secretarias de Educação, associadas
às exigências de adaptação à cultura e valores educacionais e pedagógicos, levariam o professor ao sofrimento e exaustão para atender à sobrecarga de trabalho própria do modelo de
desenvolvimento das políticas públicas educacionais.
Consoante Assunção & Oliveira (2009), as políticas públicas educacionais brasileiras
são conduzidas por valores universais, desde o início dos anos de 1990, à custa da decadência
do sistema educacional e da intensificação do trabalho do Corpo Docente.
Para Brant e Minayo-Gomez (2004), isso ocorre, porque há a necessidade da política
de satisfazer a clientela com a proposição de que a educação é acessível para todos no Brasil,
mas poucas considerações são feitas a respeito dos impactos desse processo ao docente que
trabalha nas redes educacionais e na qualidade do serviço prestado pelos professores nas redes de ensino do país.
Assim posto, este artigo tem como objetivo explorar, identificar e explicar as causas das
doenças, que afligem o corpo docente da educação paulistana, por meio de pesquisa bibliográfica, utilizando sites confiáveis e atualizados e sustentados nos estudos e em estatísticas da
educação pública e na experiência em sala de aula vivida por este autor e suas observações no
dia a dia de uma unidade escolar, onde há muitas inclusões teóricas, transformadas em incrustações reais.
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A COMPLEXA REALIDADE DA
EDUCAÇÃO PAULISTANA
A complexa realidade da educação
paulista: um corpo docente cada dia mais doente é real e infelizmente está cada vez mais a
aumentar na grande cidade global paulistana,
devido a vários problemas de origem sócio-emocional, econômico, político e ético.
Folhapress SP (2018) relatou que:
A rede municipal de ensino, sob a gestão de Bruno
Covas (PSDB), registra em média 6.345 ausências diárias de professores nas 3.661 unidades escolares. Com
isso, o índice de absenteísmo docente é de cerca de
10% entre seus 62.860 educadores. O principal motivo
são as licenças médicas, afirma o secretário municipal
da Educação, Alexandre Schneider (FOLHAPRESS SP,
2018).

ANSIEDADE
A ansiedade é conhecida, segundo o
manual de classificação de Doenças de Saúde
Mentais (DSM.IV), como Transtorno da Ansiedade Generalizada (TAG), que é um distúrbio
caracterizado pela “preocupação excessiva ou
expectativa apreensiva”.
Persistente e de difícil controle, que
perdura por seis meses no mínimo e vem
acompanhado por três ou mais dos seguintes
sintomas: inquietação, fadiga, irritabilidade, dificuldade de concentração, tensão muscular e
perturbação do sono.9
Em pesquisa realizada por Costa & Silva (2019), destaca-se que:
Quanto aos níveis de ansiedade, 41,9% dos sujeitos
que responderam aos instrumentos (professoras) apresentaram nível “leve”, “moderado” e “grave” e 58,1%
“mínimo”. Segundo Silveira et al (2014),10 tais níveis
são prejudiciais à ação educativa, além de comprometer a qualidade de vida dessas pessoas em outras esferas sociais (COSTA & SILVA, 2019).

A rede paulista de educação tem atualmente cerca de um milhão de estudantes,
entre seis meses e 15 anos, com um grupo
de docente superior aos 62 mil educadores,
ou seja, em proporcionalidade, teremos quase
16 alunos por professor, o qual seria perfeito;
Apresentando um quadro preocupante,
mas, na realidade, o que ocorre é que pela ausência desses profissionais, chega-se a 75% a onde 100% dos entrevistados (professoras) somenos de seu efetivo (afastamento médicos, frem de ansiedade, e que processam um drama crescente desta doença.
legais, readaptações e aposentadorias).

DEPRESSÃO
Originando um número de 16 mil profissionais, que divididos pelo número de alunos
A depressão é uma doença psiquiátritêm-se 62 estudantes por docente, o qual é
inviável para qualquer aplicabilidade de quali- ca crônica e recorrente que produz uma alteração do humor caracterizada por uma tristeza
dade educacional.
profunda, sem fim, associada a sentimentos de
Dentre das aflições acometidas aos dor, amargura, desencanto, desesperança, baidocentes da educação paulistana destaca-se: xa autoestima e culpa, assim como a distúrbios
a Ansiedade, a Depressão, o Burnout, a Frus- do sono e do apetite, identificada pelo Código
tração, o Desânimo, as Dores pelo corpo, a de Estatística Internacional de Doenças e ProInsônia, a Alergia, a Tendinite, a Agressão; a blemas Relacionados à Saúde (CID) 10 – F33.
Ansiedade Digital, além desses, a subjugação
de uma gestão autoritária, desumana e perseguidora, por meio da tortura psicológica, assédio moral e partidário.
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Costa & Silva (2019) em suas pesquisas, destaca que:

FRUSTRAÇÃO

Quanto à depressão, a porcentagem para leve e moderado [...], como se pode observar foi ainda menor
(30,5%) [...], mas com o mínimo de 69,5%; a prevalência do nível “leve”. Cunha (2001) ressalta o caráter inconclusivo desse nível para o diagnóstico específico de
depressão ou transtorno de ansiedade em populações
não psiquiátricas. Contudo, afirma que o nível “leve” é
forte indicativo de adoecimento mental (COSTA & SILVA, 2019).

O corpo docente atualmente não se
sente em condições de questionar, perguntar,
argumentar sobre os aspectos determinantes
de seu trabalho cotidiano, por estar afastado
ou privado de um acesso adequado à teoria.
Vê a sua identidade questionada. O que produz passa a ter um destino incerto, não reconhecido ou perdido em registros de memória
Como destacado na ansiedade, a de- frágil de estudantes e companheiros.
pressão desde o seu grau mínimo provoca o
adoecimento mental do professorado, impossiIsso o leva à frustração, que é identifibilitando-o de exercer com qualidade sua ativi- cada como: Uma sensação de incapacidade
dade profissional.
diante de desgostos sofridos, diante de obstáculos difíceis de ultrapassar e que impedem
BURNOUT
chegar onde se deseja. A frustração ocorre
quando identificamos um erro entre aquilo que
A síndrome de burnout, ou também co- planejamos alcançar e o que realmente aconnhecida como síndrome do esgotamento pro- teceu.
fissional, é uma perturbação psíquica por H.
J. Freudenberger, em 1974, sob o CID - 11,
O professorado ao planejar suas aulas
como um dos fatores que influenciam a saúde
com maestria e dedicação (teoria) ao aplicá-la
ou o contato com serviços de saúde, entre os
em sala de aula (prática) encontra um cenário
problemas relacionados ao trabalho, seja emde rebeldia e contraposição a tudo aquilo que
pregado ou não.
teorizou, promovendo em si, um desconforto
De Moraes (2016), em sua pesquisa tal, de sua não realização e da expectativa que
de campo em duas escolas distintas (A e B), o norteava, provocando em si, uma frustração
identificou o nível de burnout entre o professo- tal que o pode levar ao desânimo e a outras
moléstias psicológicas e psiquiátricas.
rado, denotando-se que:
A partir da Análise de dados pode-se constatar que os
professores atuantes na escola A apresentam 30% de
possibilidade de desenvolver a Síndrome de Burnout e
70% desses profissionais já estão no estágio inicial da
doença.
Na Escola B os dados obtidos também são preocupantes visto que, 30% apresentam a possibilidade de
desenvolver a Síndrome de Burnout, enquanto que em
20% a doença já começa a se instalar e 50% estão na
fase inicial da síndrome.

O corpo docente é afligido por essa
doença que o esgota, o desanima, procrastinando-o e colocando-o em uma situação de
desconforto, fazendo-o enrolar e deixar tudo
para depois. E, com tal procedimento, não há
preocupação na preparação de aulas ou atividades para o seu alunado.

DESÂNIMO
A palavra desânimo vem do termo em
latim “desanimus”, que significa “sem alma”
18; o contrário tem seu significado com algo
que tem vida. Um professor desanimado geralmente não tem motivação para executar as
suas diferentes tarefas de aplicabilidade de
uma aula com qualidade para os seus alunos.
Além disso, ele também não tem disposição para programá-las e prepará-las antecipadamente, bem como estudar ou pesquisar
assuntos pertinentes ao seu componente curricular. Por essa razão, o desânimo é muito prejudicial e não deve ser ignorado. Esteve (1999,
p. 48), destaca que:
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Quando esta situação se prolonga a médio e longo
prazo, costuma-se produzir uma reação de inibição no
professor, que acaba aceitando a velha rotina escolar,
depois de perder a ilusão de uma mudança em sua
prática docente que, além de exigir-lhe maior esforço e
dedicação, implica a utilização de novos recursos dos
quais não dispõe (ESTEVE, 1999, p. 48).

O desânimo pode ser gerado por diversos motivos, a promover em cada docente um
motivo ou motivos particulares, mas quando o
aflige conduza-o para um caminho de o nada
fazer é empurrar com a barriga, até que cheguem as férias, imaginando que isso o estimulará, conforme o documentário “Pro Dia Nascer
Feliz”.

Nesta mesma visão Zagury (2006)
demonstra que o professor tornou-se refém do
ensino, do tempo, das pressões que sofre, das
cobranças e das ausências de seu alunado, da
própria sociedade e muitas vezes dos próprios
colegas ou de seus superiores com quem trabalha, tornando-o uma pessoa docente.

INSÔNIA

Pesquisa efetuada pela Associação
Nova Escola com mais de cinco mil educadores, entre os meses de junho e julho de 2018,
reuniu mais informações sobre o problema e
identificou que 66% do corpo docente já precisou se afastar do trabalho por questões de
saúde. O levantamento também mostrou que
DORES PELO CORPO
87% dos participantes acreditam que o seu
problema é ocasionado ou intensificado pelo
A presença permanente de diversas trabalho entre os problemas que aparecem
fontes de tensão na prática da docência de- com insônia (39%). 22
pende da implicação pessoal com que cada
profissional enfrenta o magistério. A ambivalênSegundo, Morena (2017):
cia da implicação pessoal está no fato que ”de A dificuldade para dormir, apesar das condições adeum lado, é a condição indispensável para uma quadas para um sono de boa qualidade, é o que caracrelação educativa de qualidade; mas por outro, teriza a insônia, transtorno que pode acarretar impactos
propõe ao professor a exigência de um cons- negativos para atividades cotidianas. É o que explica o
tante questionamento, revendo continuamente professor do Departamento de Clínica Médica da Facula coerência da própria ação e do próprio pen- dade de Medicina da UFMG, Rogério Beato (MORENA,
samento, para responder às interrogações que 2017).
nossos alunos propõem” (ESTEVE, 1999, p.
60), conduzindo o docente a uma somatização
O adoecimento de docentes, por meio
de dramas, promovendo em si, dores pelo cor- da insônia, está diretamente relacionado às
po, que, às vezes, não identificáveis, por serem más condições de trabalho: episódios de viode cunho psicológico. 19
lência falta de infraestrutura, ausência de recursos básicos e redução de profissionais de
Na concepção de Zagury (2006),
apoio aos professores, como coordenadores
A determinação do que deve ser ensinado passa dos pedagógicos, psicólogos e mediadores de
docentes para as características e experiências dos dis- conflito.
centes, transformando o aluno como protagonista da
aprendizagem deixando assim os docentes que inicialmente estavam entusiasmados pedagogicamente, também perceber que não houve consonância com falta de
treinamento, falta de investimentos, contribuindo para
um conflito interior, fracassando o processo de ensino-aprendizagem a que estavam estimulados (ZAGURY,
2006).

Devido ao número elevado de alunos
por turma, os docentes precisam gastar ainda
mais energia para manter o controle da classe.
Eles perdem muito tempo lidando com indisciplina e não conseguem cumprir o plano de
aula previsto.
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Um corpo docente acometido pela insônia provoca o abalo em seu sistema nervoso
de tal maneira que qualquer evento o desequilibra, e se não o fizer isso, estará prostrado ao
nada fazer.

ALERGIA

Consoante Dias (2010):
A demanda por mais trabalho, mais produtividade, exigência de qualidade e aumento da jornada estão levando cada vez mais pessoas a apresentarem distúrbios
osteomusculares relacionados ao trabalho (DORT) [...]
Os profissionais que trabalham com os membros superiores elevados têm um risco 7,9 vezes maior para distúrbios musculoesqueléticos do que aqueles que não
trabalham nessa posição [...], (DIAS, 2010).

Alergia é uma resposta exagerada do
sistema imune a um determinado antígeno,
Baseando-se na pesquisa com a parnesse caso, denominado de alérgeno. Dentre
os diversos tipos de alergias existentes, têm-se ticipação de 97 profissionais da educação foi
a do giz escolar e de seu pó, que afeta direta- identificado os que tiveram tendinite e tendinose em cerca de 60%. “Percebeu-se que as
mente aos professores.
atividades de inclinação do tronco [...] e manBasta lembrar-se que o professor pas- ter um dos membros superiores elevado foram
sa o dia todo numa sala de aula escrevendo consideradas fatigantes em relação ao sistema
com o giz. Durante esse tempo é inevitável osteomuscular” (MINHA VIDA, 2019).
que a garganta resseque e a irritabilidade nos
AGRESSÃO
olhos, pois o pó de giz é prejudicial como a
poeira ou mofo, por exemplo.
A agressão ao corpo docente é algo
Segundo a Multpainel (2018): “Por ou- rotineiro e crescente, seja ela, verbal, física
tro lado, essa exposição dos professores ao ou psicológica. Conforme os apontamentos
pó de giz acaba gerando afastamento médico do relatório estatístico da Organização para
frequentemente. O afastamento por problemas a Cooperação e Desenvolvimento Econômico
respiratórios no Brasil só fica atrás dos afasta- (OCDE) sobre violência em escolas com mais
mentos por depressão e problemas muscula- de 100 mil profissionais da educação, o Brasil
lidera o ranking de agressões contra os profesres / ortopédicos”.
sores, destacando 12,5% que relataram receA Confederação Nacional dos Traba- berem agressões verbais ou perturbações de
lhadores em Educação (CNTE), em 2017, re- alunos.
alizou uma pesquisa com 762 profissionais da
Com destaque para São Paulo, que
educação nacional pública.
conforme apuração da GloboNews, as agresO resultado foi gritante, apresentando sões cresceram 73% em 2018 em relação ao
o percentual de 71% dos entrevistados afas- ano de 2017. Mesmo existindo Lei que proíbe o
tados da sala de aula nos últimos cinco anos, funcionário público ser agredido (Artigo 331 do
sendo a alergia a pó (47,2%) que afeta o corpo Código Penal Brasileiro), o professor, na maioria das vezes, acaba não sendo assistido ou
docente.
protegido por ela.

TENDINITE
Tendinite, segundo Pereira (2019) é
“uma a inflamação [...] que se caracteriza pela
presença de dor e inchaço do tendão e pode
acontecer em qualquer parte do corpo, mas é
mais comum no ombro [...]”. 27
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ANSIEDADE DIGITAL
Ansiedade Digital é aquela provocada
pelo excesso de uso da tecnologia virtual e seu
vício mental, emocional, motor em estar contato com um aparelho digital em prol de suas necessidades, às vezes, impostas, principalmente
nesse período de pandemia (quarentena) em
trabalho em casa (home office).

A ausência ou o excesso da utilização
dos meios digitais (celulares ou computadores) promovem no docente distúrbio que antes não conhecidos, levando-o a uma situação
desgastante e patológica, implicando em suas
funções profissionais e prejudicando seu rendimento intelectual e motor.

GESTÃO AUTORITÁRIA, DESUMANA
E PERSEGUIDORA

Ao ficar plugado constantemente ou
viciado no celular (principalmente), o docente
não consegue se desligar, e com isso promove
um estresse mental causando um dano em seu
corpo, isto é, uma ausência de descanso ou
revitalização de sua mente.

Além de todas essas ações que levam
o corpo docente a se tornar um corpo doente, têm-se ainda a subjugação de uma gestão
autoritária, desumana e perseguidora, que por
meio da tortura psicológica e assédios moral,
sexual e político transmite malefícios aos proO referido dano ocasiona uma ansie- fessores em sua função profissional.
dade de tal maneira, que ao se distanciar do
A direção escolar em muitos casos utireferido aparelho digital causa em si insegurança, temores, preocupações e em casos mais liza o autoritarismo, a ação desumana e pergraves agitações, agressividade e medo, como seguidora para prevalecer seus interesses,
prejudicando muitos docentes, deixando-os
a nomofobia.
doentes.O assédio moral e sexual; e o partidário, cujo contraria o inciso IV, do artigo 179, da
Segundo Pimenta (2020) a
Lei 8989/79, principalmente em nossos dias, é
Nomofobia é a fobia causada pelo desconforto ou an- uma verdade que existe em nossas Unidades
gústia resultante da incapacidade de acesso à comuni- Escolares e são, às vezes, denunciados, e na
cação através de aparelhos celulares ou computadores.
maioria, o corpo docente fica quieto, isolado,
Surge quando alguém se sente impossibilitado de se
comunicar ou se vê incontactável estando em algum frágil e doente, por não denunciar.
lugar sem um aparelho de celular ou qualquer outro
telemóvel ou dispositivo com internet ou, quando presentes, estes falham por motivos diversos. É um termo
muito recente e tem origem nos diminutivos ingleses
No-Mo, ou No-Mobile, que significam sem telemóvel.
Daí a expressão “nomofobia” ou fobia de ficar sem um
aparelho de comunicação móvel (PIMENTA, 2020).

Podendo também provocar no docente
o vício pela internet, conhecido como ciberviciado. Santana (2020) destaca que o ciberviciado ao:
Ficar tempo demais em frente a um computador traz
implicações muitas vezes inimagináveis, pois o ciberviciado pode até mesmo ser levado à morte por seu comportamento compulsivo. Isto porque ele normalmente
desenvolve graves doenças, como a Trombose Venal
Profunda, que pode desencadear uma Embolia Pulmonar, distúrbio geralmente fatal (SANTANA, 2020).

Todas essas demandas expostas acima
descrevem o quanto o professorado da educação paulistana enfrenta diariamente e tem que
enfrentar e também se prevenir para que não
fique adoentado pelo exercício de sua função
em prol de uma educação de qualidade, diante
de tantas cobranças e exigências de sua função, às vezes, insalubre ou proporcionalmente
não compensatória, haja vista que o desgaste
físico, psíquico, moral e cognitivo o conduz a
uma situação de estresse simples ao auge de
uma licença ou readaptação forçada.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Frequentemente ouve-se ou presenciam-se situações na escola de que em determinados momentos existe a ausência do professor, com isso o estudante fica sem aula ou sair mais
cedo. Averiguando os fatos, constata-se que o professor tem cada vez mais se apropriado de
condições físicas e emocionais que não revelam bem-estar, causando assim afastamento das
salas de aula, por estarem adoecendo cada vez mais precocemente.
O que por diversos fatores, causa patologias que precisam ser tratadas com regularidade, pois desencadeiam outras mais profundas e crônicas. Muitos docentes maquiam este mal-estar e postergam um tratamento imediato que evitaria futuras consequências mais graves, com
receio de perseguições da direção escolar.
Grande parte dos professores e auxiliares das instituições escolares nem percebem
quando estão sendo acometidos de algum sintoma de mal-estar, dificultando assim, o diagnóstico de seu problema e tornando ainda mais difícil obter uma visão de conjunto do que ocorre
realmente no exercício da docência.
Expomos neste artigo, alguns dos diversos fatores existentes que levam o cada vez mais
o corpo docente a consequências negativas para a sua saúde profissional, tornando-o um corpo
doente.
Além disso, ainda temos fatores secundários como a mudança no papel do professor;
contestações e contradições da função docente; modificação do apoio do contexto social; objetivos do sistema de ensino e o avanço do conhecimento; a imagem do professor perante a
sociedade.
Isso tudo faz refletir sobre as mudanças que devem ocorrer urgentemente no sistema
educacional brasileiro para que não haja uma depreciação maior nas escolas do país. O profissional de educação apresenta um limite físico, mental e emocional que precisa ser respeitado
para se obter bons resultados na vida pessoal e profissional.
Com certeza passam por momentos de tensões na vida, no trabalho e na sociedade e
precisam melhorar as condições de sua docência para que possam conquistar uma forma mais
humana e digna de viver e trabalhar.
É necessário, paralelo a trabalho de melhora de autoestima, fazer uma grande sensibilização, por meio do combate dos problemas sociais, morais e econômicos, além dos problemas
familiares que mais refletem num trabalho escolar nos dias de hoje.
O adoecimento do professor repercute na sala de aula, na dinâmica escolar, nas políticas públicas e na carreira docente, fazendo com que o aluno perca na figura
do professor a sua referência como profissional fundamental na mediação do conhecimento.
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EDUCAÇÃO INDIGENA E AFRO-BRASILEIRA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL: CONSIDERAÇÕES
SOBRE A PRÁTICA

RESUMO: O presente artigo discute a legislação pertinente ao estudo da Cultura Indígena, Africana e Afro-brasileira nas escolas, em especial, na Rede Municipal de Ensino de São Paulo,
já que a mesma apresenta grande comprometimento com as questões voltadas para o tema,
incluindo cursos para os docentes nas Diretorias Regionais de Educação (DRE’s). A pesquisa
foi baseada em levantamento bibliográfico e legislação pertinente ao tema a fim de indicar
os desafios que ainda estão presentes nas escolas em relação ao tema e a sua aplicação desde a Educação Infantil. A criatividade, a sensibilidade, a ludicidade, a arte, a técnica, entre
outras questões constituem as relações presentes no cotidiano das pessoas, concebendo o
ser humano em sua totalidade e complexidade. Assim, o presente artigo pretende discutir o
tema através de revisão da literatura. Os resultados apontaram que ainda existem desafios
nas escolas e por isso a necessidade de se ater a aplicação do tema de forma que se cumpra
a legislação e traga conhecimento as crianças.

Palavras-chave: Cultura Indígena; Cultura Africana; Cultura Afro-brasileira; Legislação.
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INTRODUÇÃO

A

Cultura Africana influenciou e influencia a cultura brasileira até hoje, pois está incorporada na mesma. Ela foi trazida para o Brasil através da chegada dos escravos vindos da África durante o período do tráfico negreiro. A diversidade cultural
africana está intimamente ligada à diversidade dos escravos, pertencentes a diversas etnias, já
que cada uma compreendia uma língua diferente, trazendo consigo tradições muito distintas.
Apesar do sofrimento vivido ao longo de séculos, os africanos não se desprenderam de
suas raízes, contribuindo assim para o enriquecimento da cultura brasileira, seja na dança, na
música, na religião, na culinária e no idioma. É possível notar essa influência em boa parte do
país: Bahia, Maranhão, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo, entre outros.
A música brasileira, por exemplo, foi influenciada pela cultura africana também. Gêneros
como o lundu deram origem à base rítmica do maxixe, samba, choro, entre outros gêneros da
atualidade. Instrumentos musicais como o berimbau, o afoxé e o agogô, também tiveram sua
origem na matriz africana.
No caso da Cultura Indígena, a Lei Federal nº 11.645/2008, regulamentou a obrigatoriedade do ensino da história e da cultura dos povos indígenas nos estabelecimentos de Educação
Básica. Isso porque até aquele momento a história do indígena era contada a partir de imagens
e de histórias presentes em livros do Ensino Fundamental, no qual primeiramente estudava-se
o descobrimento do Brasil, para daí vir à discussão sobre a colonização, a catequização e a
escravidão.
Assim, o presente artigo teve como objetivo principal discutir os desafios que as escolas
enfrentam e as ações em particular da Rede Municipal de São Paulo, para disseminar essas culturas com os estudantes. Para a pesquisa foi utilizada metodologia indutiva e descritiva, através
de pesquisa documental.
Ou seja, justifica-se pelo fato de que a Diversidade Cultural deve estar presente não
só no Ensino Fundamental e Médio, mas também na Educação Infantil. Por isso, é necessário
desenvolver práticas que visem à importância da valorização da Cultura Indígena, Africana e
Afro-brasileira não só pela riqueza, mas também pela disseminação dessas culturas, a fim de
diminuir a exclusão, a discriminação, o racismo e o preconceito.
Como objetivo geral, temos, portanto a discussão de como a legislação é aplicada nas
escolas em geral em relação as três culturas. E como objetivo específico demonstrar o trabalho
da Rede Municipal de Ensino de São Paulo, e suas ações em relação ao tema proposto.
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CULTURA E LEGISLAÇÃO LEGISLAÇÃO E A SOCIEDADE
BRASILEIRA
A sociedade brasileira foi marcada por
um regime escravocrata e um pensamento eurocêntrico. Após o término da escravidão, a
fim de minimizar e tentar corrigir os erros do
passado, o Conselho Nacional de Educação
(CNE) instituiu uma modificação na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBEN),
na forma da Lei nº 10.639/03 (SILVA, 2007).
O Parecer CNE/CP 003/04 estabeleceu as: “Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação das Relações Étnico-Raciais e para
o Ensino de História e Cultura Afrobrasileira e
Africana”, relacionando-a a Lei n° 10.639/03
quanto à obrigatoriedade do ensino sobre o
tema nas escolas brasileiras, independentemente da Rede de Ensino.
Verrangia e Silva (2010) discutem que
a lei foi promulgada para que na Educação
houvessem aprendizagens significativas, troca
de experiências, quebra de paradigmas e projetos a fim de desenvolver uma sociedade mais
igualitária e justa. A escola, se tornou fundamental neste processo. Para isso, as Culturas
Indígena, Africana e Afro-brasileira precisam
ser ensinadas de maneira não distorcida, enfatizando as contribuições que eles deram ao
longo da formação da sociedade brasileira.
O artigo 79-B, da Lei nº 9.394, de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, instituiu o dia 20 de novembro como sendo o Dia
Nacional da Consciência Negra, nos calendários escolares. Sendo assim, as escolas foram
obrigadas a incluir também esta data em sua
programação.

[...] A necessidade de diretrizes que orientem a formulação de projetos empenhados na valorização da história e cultura dos afro-brasileiros e dos africanos, assim
como comprometidos com a educação das relações
étnico-raciais positivas a que tais conteúdos devem
conduzir (PARECER CNE n° 003/2004, p.1-2).

A educação do município de São Paulo
faz uso da legislação pertinente ao ensino da
cultura africana e afro-brasileira. Ainda, a mesma possui legislação pertinente, e o que se
percebe em toda a Rede é grande preocupação com as questões étnico-raciais. Ao longo
dos últimos anos, desde que foi instaurada a
Lei nº 10.369/03 alterando a Lei nº 9.394/96,
que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação Nacional, várias foram as ações da Secretaria Municipal de Educação para implementar
o tema no cotidiano das escolas a cultura étnico-racial.
A quinze anos atrás, em 2005, a Secretaria Municipal de Educação de São Paulo
(SME) ofereceu o curso História e Cultura Afro-brasileira – Ensinar e Aprender na Diversidade, ministrado pelo Museu Afro-Brasil. A oferta
compreendeu a formação de 150 professores
da rede municipal de ensino.

Em 2006, ocorreu também a formação:
Projeto a Cor da Cultura, atingindo 450 educadores, além de distribuir material midiático e
material apostilado para 119 escolas da rede.
Além disso, no mesmo ano a SME ofertou a
Mostra do Cinema Negro e Indígena a fim de
realizar debates e discussões a respeito do
tema.
Já, em 2008, foi um marco nas discussões étnico raciais na Prefeitura. Houve
a primeira produção e publicação do material: “Orientações Curriculares: expectativa de
Já, no caso dos municípios, em espe- aprendizagem para educação etnicorracial”.
cial a Cidade de São Paulo, surgiu o documenEm 2009, ocorreu a formação continuto Orientações Curriculares “Expectativas de
Aprendizagem para a Educação Étnico-Racial” ada em Educação Etnicorracial (ERER) para os
(2008), da Prefeitura da Cidade de São Paulo e educadores e gestores das UE’s pertencentes
o Conselho Nacional de Educação (CNE) que às Diretorias Regionais de Educação da Zona
Sul e Leste.
apontam:
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A Secretaria Municipal de Educação
(SME) encaminhou em 2010 à Câmara de Educação Básica do Conselho Municipal de Educação o Ofício nº. 054/10, o Relatório das Ações
da Secretaria Municipal de Educação referente
à Educação Etnicorracial, a partir das Leis nº
10.369/03 e nº 11.645/08. O documento foi
elaborado a partir dos eixos propostos no Plano Nacional de implementação das Diretrizes
Curriculares Nacionais para a educação das
relações étnico-raciais e do ensino de história
e cultura afro-brasileira e africana.
Assim, a portaria SME nº 4.738/09, de
19/10/10, montou o Grupo de Educação para
a Diversidade Étnico Cultural e Racial, a fim
de elaborar propostas pedagógicas que estimulam a compreensão e o respeito à diversidade étnico cultural e racial; políticas públicas
que favoreçam a construção da identidade da
população indígena, negra e de outros grupos
discriminados, a fim de garantir a equidade;
cursos de formação étnico-racial para todos os
membros que compõem a equipe escolar; seminários, exposições e simpósios; pesquisas e
material de apoio; acompanhamento, avaliação
e divulgação dos resultados de projetos desenvolvidos em parceria com outras Secretarias
do Município em relação ao tema.
No caso da comunidade indígena, a
Lei nº 11.645/2008 (BRASIL, 2002), promulgou a obrigatoriedade sobre a história e a cultura indígena nas escolas de Educação Básica.
A ideia seria a de reparação histórica e cultural
que requer um intenso debate, bem como discussões e reflexões a respeito do tema, tanto
na cultura brasileira quanto nos contextos acadêmicos, priorizando a valorização da contribuição indígena (LUCIANO, 2006).
O Ministério da Educação e Cultura
(MEC) trouxe uma definição de políticas sustentáveis a fim de instrumentalizar mudanças
e a diversidade, bem como as práticas pedagógicas e as relações interculturais, porém, devemos lembrar que esta encontra pouca ressonância nas práticas pedagógicas concretas
(BRASIL, 2002). Assim:

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).

Candau e Moreira (2008) discutem no
texto “Multiculturalismo: diferenças culturais e
práticas pedagógicas” os desafios enfrentados
pelas escolas ao tratar de questões para os
quais não foram preparados. O que se tem visto nas escolas é o silêncio em relação ao tema,
ao invés de ocorrer discussões e debates a
respeito da diversidade sociocultural:
Esta preocupação supõe o reconhecimento e valorização das diferenças culturais, dos diversos saberes e
práticas, e a afirmação de sua relação com o direito à
educação de todos/as. Reconstruir o que consideramos ‘comum’ a todos e todas, garantindo que nele os
diferentes sujeitos socioculturais se reconheçam, garantindo assim que a igualdade se explicite nas diferenças
que são assumidas como comum referência, rompendo
assim com o caráter monocultural da cultura escolar
(CANDAU, 2011, p. 28).

Ou seja, a Rede Municipal de Ensino
da Cidade de São Paulo, se preocupa com as
questões étnico-raciais, promovendo debates,
encontros, cursos, formações, materiais, projetos, entre outras situações que colocam a disseminação dessa cultura na prática.

E A EDUCAÇÃO INFANTIL?
A escola é fundamental para educar os
estudantes em relação as diversidades étnicas,
de raça, gênero, religião, origem, entre outras,
uma vez que vivemos em uma sociedade multicultural que ainda não aprendeu completamente a conviver e respeitar as suas diferenças e
diversidades.
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A família desses estudantes faz parte
do processo uma vez que possui estreita relação com a sua visão e com a formação dos
mesmos no ambiente familiar, criando muitas
vezes um hibridismo cultural, deixando a criança confusa entre o que é ensino na escola e o
que é posto pela família:
As lógicas socializadoras das famílias, especialmente
as das camadas populares, e das escolas são divergentes e muitas vezes contrastantes: para compreender
as relações entre as famílias populares e a escola, é
preciso levar em conta o fato de que essas relações
colocam em jogo maneiras de estar com as crianças,
maneiras de examinar as aprendizagens, maneiras de
comunicar, ou, ainda, maneiras de regular os comportamentos juvenis ou infantis (BARBOSA, 2011, p. 12).

Por isso, trabalhar a diversidade cultural é importante desde a Educação Infantil. Uma
prática pedagógica baseada na valorização da
cultura indígena, africana e afro-brasileira a partir da riqueza histórica, ajuda a combater a discriminação e o preconceito e ainda incentiva a
equidade, o respeito e o reconhecimento por
parte dos pequenos.
Assim, o docente pode trabalhar esses
temas a partir de atividades e projetos que desenvolvam na criança o respeito às diferenças
(COSTA, 2018). Ainda de acordo com o autor,
no artigo intitulado “A importância da cultura indígena na Educação Infantil: Relato de prática
pedagógica”, discute a diversidade cultural na
Educação Infantil.

livros, contos e histórias relacionadas à cultura indígena e afro-brasileira, que trazem suas
identidades e culturas, desenvolvendo o conhecimento de que essas histórias fazem parte
das raízes que formam o povo brasileiro.
O cuidar e educar na Educação infantil devem ter atividades planejadas que instiguem a imaginação, a curiosidade, a empatia,
o respeito, considerando que as crianças são
agentes ativos durante o processo de aprendizagem, sendo capazes de respeitar as diferenças existentes entre os grupos sociais que elas
conhecem.
Infelizmente o que vemos muitas vezes,
são escolas limitadas a datas comemorativas,
contando de forma simplificada ou até mesmo
equivocada o grande legado que esta cultura
deixou na sociedade brasileira. No caso da
Rede Municipal de Ensino da Cidade de São
Paulo ocorre, por exemplo, o Agosto Indígena.
No ano de 2018, ocorreu um seminário demonstrando 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.
Ainda em 2018, a Secretaria Municipal
de Educação promoveu em agosto a III Mostra
Cultural Agosto Indígena, para celebrar a cultura indígena 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 e festa temática.

Propostas pedagógicas voltadas para
a valorização da cultura indígena, contribuem
para a difusão e para diminuir a exclusão, a
discriminação, o racismo e o preconceito. Os
docentes da Educação Infantil devem se atentar para o trabalho com projetos que incentiEm 2019, o “Festival do Jogo da Onça
vem a aceitação e o respeito às diferenças,
independentemente de raça, gênero, etnia, cul- e Outras Brincadeiras Indígenas”, cuja prática
foi contribuir para o aprimoramento de atitutura e religião.
des, habilidades e competências, promovendo
Para isso o docente, pode contribuir a integração e o intercâmbio das crianças e
com o ensino da cultura africana, afro-brasilei- ampliando as oportunidades de socialização,
ra e indígena a partir da literatura, através de autoestima, integração social e cultural.
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Sendo assim, o docente da Educação
Infantil precisa repensar em sua prática. Deve-se trazer diferentes elementos a fim de fazer
com que a criança possa não só observar, mas
também interagir com o assunto, aprendendo
que além da cultura dela existem outras culturas e que é preciso valorizá-las e reconhecê-las
como pertencentes também já quer as contribuições indígenas foram inúmeras no Brasil:

A definição de que o conteúdo deveria ser pautado em uma nova produção sócio
cultural, o estudante também precisa compreender que a História conta os acontecimentos
como forma de compreender os acontecimentos, as mudanças e a sociedade atual a qual
vivemos, além de visões diferenciadas para um
mesmo fato é que o conhecimento da história
em geral não pode ser vista como uma verdade absoluta.

[...] 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).

Para isso o docente deve fazer com
que o estudante seja protagonista do seu conhecimento, direcionando o ensino para o levantamento de hipóteses, a leitura e a reflexão,
a busca pela contextualização, a comparação,
entre outras competências e habilidades que
façam com que esse estudante se desenvolva
e se torne um cidadão crítico perante as situaA infância é uma fase em que as crian- ções adversas que o mundo sofre.
ças aprendem brincando, imitando os mais velhos, participando da tradição oral, das atividaO ensino de História deve ser percebides do cotidiano e dos rituais inerentes a cada do como fator importante na formação da cicultura, aprendendo desta forma as regras para dadania. A disciplina deve contemplar dentro
o convívio social.
do currículo também a responsabilidade voltada para o social e desenvolver a criticidade de
No caso das crianças indígenas e suas todas as formas possíveis. Assim, o estudo do
relações na comunidade são percebidas e va- contexto histórico, internacional e nacional, faz
lorizadas ao longo de vivências nas aldeias e com que o estudante compreenda que também
comunidades indígenas, baseada nas perspec- faz parte desse contexto histórico, compreentivas da manutenção da tolerância, paciência e dendo quais foram os processos que ocorrebom humor em relação a elas.
ram ao longo da existência da civilização a fim
de que chegassem aos resultados que enconOu seja, são ações como estas que tramos atualmente.
garantem a integralidade da cultura indígena
não só nos espaços destinados à Educação
De acordo com os Parâmetros CurricuInfantil, mas também no Ensino Fundamental. lares Nacionais (PCN) é necessário mudar a
visão do ensino de história como algo passivo
CONTEXTUALIZAÇÃO E CURRÍCULO e de caráter obrigatório, buscando-se práticas
diferenciadas, despertando o interesse a curioO ensino de História contextualizado sidade do educando, os debates, a troca de
no currículo, segundo Bittencourt (1998), foi experiências, os projetos, a contextualização e
um processo de (re-) democratizar a educação a interdisciplinaridade fazendo com que o estuapós o período da ditadura militar, iniciando-se dante compreenda que a história está presente
na década de 1980 e discutindo sobre quais e conversa com todas as disciplinas.
seriam os conteúdos tratados no novo currículo da disciplina.
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Outra situação que é apresentada no
ensino de História é que nos dias atuais não
cabe mais, trabalhar o ensino de História baseado no sistema tradicional apenas baseada
na oralidade e nos livros didáticos. Hoje a sociedade do conhecimento, requer do docente
a utilização de diferentes formas de expressão
e recursos, fazendo uso de letras de músicas,
cartazes, artigos científicos, textos variados,
jornais, documentários, fotos, gravuras e imagens, cartazes, projetos, filmes entre outros
materiais que venham a enriquecer as aulas
de História, desenvolvendo a curiosidade e estimulando a participação do estudante.

Além de desenvolver o conteúdo histórico, ainda é possível desenvolver habilidades como o
uso de tecnologias onde os estudantes podem
produzir conteúdo na forma de slides, vídeos,
mapas conceituais, entre outros materiais.

Outro projeto que pode ser desenvolvido no ensino de História é a utilização da
Ludicidade dentro do contexto histórico. Brincar é uma das formas que o homem tem para
aprender e evoluir, e no Ensino Fundamental
principalmente a criança/jovem sente falta das
brincadeiras que eram pertinentes a Educação
Infantil. De acordo com Ide trabalhar com o lúdico é essencial para promover o desenvolviNo caso do material didático muitas ve- mento e a aprendizagem dos estudantes:
zes o que vemos no contexto escolar é a escolha do livro didático por parte docente sem que O jogo não pode ser visto, apenas como um divertihaja um aprofundamento daquilo que o livro mento ou brincadeira para gastar energia, pois ele favotraz sobre o ensino de História. Muitos esco- rece o desenvolvimento físico, cognitivo, afetivo, social
lhem o livro por conta das gravuras e imagens e moral [...] . As crianças ficam mais motivadas a usar
que o livro contém. É verdade que as imagens a inteligência, pois querem jogar bem: sendo assim,
são utilizadas para ilustrar e contextualizar o esforçam-se para superar obstáculos, tanto cognitivos
que está registrado na forma de escrita, po- quanto emocionais. Estando mais motivadas durante
rém, é necessário pensar se realmente aquela o jogo, ficam também mais ativas mentalmente (IDE,
gravura ou imagem exprime exatamente o que 1993, p. 96).
se quer o estudante apreenda,
Outra ideia bastante interessante, que
Ou seja, é preciso questionar a ima- pode ser aplicada e que ainda chama a atengem que será trabalhada de forma consciente, ção dos estudantes é a utilização da música
perguntando-se qual a sua origem, o que ela no contexto escolar. O uso da música torna as
indica e com que objetivos foi escolhida para aulas mais dinâmicas, e o tipo de letra pode
contextualizar o momento histórico no qual o
tal. Assim:
país, por exemplo, estava passando.

Fazer os alunos refletirem sobre as imagens que lhes
são postas diante dos olhos é uma das tarefas urgentes
da escola e cabe ao professor criar as oportunidades,
em todas as circunstâncias, sem esperar a socialização
de suportes tecnológicos mais sofisticados para as diferentes escolas e condições de trabalho que enfrenta,
considerando a manutenção das enormes diferenças
sociais, culturais e econômicas pela política vigente (BITENCOURT, 2003, p. 89).

No caso do ensino por projetos, o ensino de História também pode ser contemplado
através de ferramenta. Um exemplo, de conteúdo que pode abarcar esse tipo de ensino são
as questões étnico-raciais. Até então o ensino
da disciplina permeava sempre questões eurocêntricas colocando o negro e o indígena como
seres “inferiores”, retratando tanto de uma cultura quanto da outra, o lado negativo sofrido
Outra forma de melhorar o ensino de por eles no momento da colonização brasileira
História é fazer com que os estudantes produ- pelos portugueses (BARBOSA; HORN, 2008).
zam pesquisas e as desenvolvam e apresentem
na forma de seminários e trabalhos em grupo.
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Isso veio de encontro com as Diretrizes
Curriculares Nacionais (DCN), o ensino étnico-racial traz aprendizagens significativas entre
as diferentes raças, bem como suas contribuições para tentar desenhar uma sociedade mais
justa e igualitária. Por isso, voltando ao ensino tradicional em que o conteúdo de História
era estudado basicamente por livros didáticos,
até então a história do indígena era contada a
partir de imagens e histórias presentes nesses
livros que traziam o descobrimento do Brasil
e os povos indígenas nativos, discutindo mais
questões como a colonização, catequização e
escravidão. Desta forma:

Construtivismo significa isto: a ideia de que nada, a rigor, está pronto, acabado, e de que, especificamente,
o conhecimento não é dado, em nenhuma instância,
como algo terminado. Ele se constitui pela interação do
indivíduo com o meio físico e social, com o simbolismo humano, com o mundo das relações sociais, e se
constitui por força de sua ação e não por qualquer dotação prévia, na bagagem hereditária ou no meio, de tal
modo que podemos afirmar que antes da ação não há
psiquismo nem consciência, muito menos pensamento
(BECKER, 1993, p. 87).

Assim, é necessário superar a dicotomia existente entre ensino e pesquisa por meio
da utilização de documentos de várias origens,
[...] predominavam nos livros didáticos de história nar- recursos e motivações que devem ser inerenrativas que abordavam os povos indígenas como repre- tes ao estudo do tema.
sentantes do passado, só aparecendo como primeiros
habitantes do Brasil, concepções responsáveis pela formação de muitas gerações escolares (BERGAMASCHI
e GOMES, 2012, p. 56).

Assim, a ideia de se trabalhar o tema
é para tentar evitar ao máximo que situações
como racismo, desrespeito e discriminação,
aconteçam, e por isso, a necessidade das escolas em debater temáticas referentes ao tópico a fim de colaborar para o conhecimento do
indivíduo como sua história social e cultural,
conhecendo mais sobre seu núcleo, e aprendendo a valorizar o outro.
Ainda, o processo é complexo, e deve
entre outras situações contemplar os conhecimentos prévios desses estudantes. Eles só irão
se desenvolver de forma plena se participarem,
experienciar, sentirem, agirem, solucionarem
problemas, entre outros situações. O que fica
são as experiências proporcionadas, os problemas vivenciados e as ações desencadeadas
(MARTINS, 2007).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo teve por objetivo realizar levantamento bibliográfico documental
a respeito do ensino das Culturas Indígena,
Africana e Afro-brasileira na Educação Infantil.
Para a realização desta pesquisa foi escolhida metodologia qualitativa, pois, apresenta-se
como um tipo de pesquisa conclusivo, uma vez
que tem por objetivo quantificar um determinado problema.
Como aporte teórico deste artigo, baseamo-nos em Nunes (2002), Martins (2007),
Barbosa (2008), Bergamaschi e Gomes
(2012), entre outros autores que trazem a problemática referente ao tema bem como suas
culturas já na Educação Infantil, tema abordado
neste presente artigo. Assim, foram analisados
artigos, trechos de livros, sites, incluindo observações realizadas no dia a dia das escolas
sobre a temática, a fim de gerar reflexões e
discussões a respeito do tema.

Dentro desse parâmetro a proposta de
uma abordagem construtivista no ensino de
História, auxilia a desenvolver diferentes formas
de ensino e aprendizagem pensando nos seguintes pressupostos:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com a pesquisa realizada, pode-se dizer que as Culturas Indígena, Africana
e Afro-brasileira, devem e estão em parte sendo valorizadas nas escolas. Para que isso ocorra,
é essencial a contribuição da comunidade mostrando que a cultura é riquíssima e que o estudo
da mesma pode contribuir não só para uma formação cultural, mas também social.
Ainda, devemos destacar que os desafios são inúmeros e que o preconceito e a discriminação ainda ocorrem, apesar de haver legislação pertinente nos dias de hoje e por isso, é
necessário discutir a diversidade cultural a partir da Educação Infantil. Isso porque, propostas
pedagógicas voltadas para a valorização da cultura indígena, que contribuam 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. Por isso, a importância de na Educação Infantil
trabalhar o tema através de projetos que incentivem a aceitação e o respeito às diferenças, independentemente de raça, gênero, etnia, religião ou cultura.
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A METODOLOGIA NO ENSINO DA
MÚSICA

RESUMO: São várias dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar, onde predominam diferentes culturas, vulnerabilidade social, violência escolar e a inclusão das crianças que necessitam
de aulas estratégicas para serem alcançadas. A finalidade deste estudo é demonstrar que a
música não é somente uma associação de sons e palavras, mas sim, um rico instrumento facilitador do processo de aprendizagem que pode dinamizar as instituições de ensino, pois ela
desperta o indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório, envolvendo a mente e o corpo,
facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento do educando, que é o sujeito principal deste
estudo. A música com maior ou menor intensidade está na vida do ser humano, ela desperta
anseios e emoções de acordo com a aptidão de percepção que o ser humano possui para assimilar a mesma, traz algumas sugestões de atividades e analisa o papel da música no ensino
regular. Destacando também a inteligência musical, como uma das múltiplas inteligências e à
capacidade que a música tem de entusiasmar o homem fisicamente e mentalmente, podendo
colaborar para a consonância pessoal, facilitando a integração e a inclusão social.

Palavras-chave: Educação; Musicalidade; Social; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

E

scuta-se muito falar do quanto à música pode contribuir com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e socioafetivo da
criança, pois, já que estão todos correlacionados; áreas indissociáveis formam um
único ser providas de necessidades, seja social, seja afetiva.
Vygotsky (1998, p. 76), afirma: “A separação dos aspectos intelectuais dos afetivos é
um dos defeitos da psicologia tradicional. Diz que o pensamento tem sua origem na motivação”.
Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, artigo 29: A Educação Infantil, primeira
etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis
anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996).
É interessante destacar que o ensino de música tornou-se obrigatório na Educação Básica com a criação da Lei 11.769 de 2008. Pela importância que a música tem para o desenvolvimento infantil, os RCNEI de 1998 já trazem objetivos e conteúdos específicos para esse trabalho.
Todavia, não há um documento de âmbito nacional que contemple o trabalho com alunos do 1º
ao 5º ano. 5.
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INCLUSÃO E ALFABETIZAÇÃO
MUSICAL
A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim
como a promoção de interação e comunicação
social, conferem caráter significativo à linguagem musical. É uma das formas importantes
de expressão humana, o que por si só justifica
sua presença no contexto da educação, de um
modo geral, e na educação infantil, particularmente (RCNEI, 1998, p.44).
De acordo com o artigo 4º da Resolução CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de
2001, a educação especial considera as situações singulares, os perfis dos estudantes, as
características biopsicossociais dos alunos e
suas faixas etárias e se pauta em princípios éticos, políticos e estéticos de modo a assegurar:
I - a dignidade humana e a observância do direito de cada aluno de realizar seus
projetos de estudo, de trabalho e de inserção
na vida social; II - a busca da identidade própria de cada educando, o reconhecimento e
a valorização das suas diferenças e potencialidades, bem como de suas necessidades educacionais especiais no processo de ensino e
aprendizagem, como base para a constituição
e ampliação de valores, atitudes, conhecimentos, habilidades e competências; III - o desenvolvimento para o exercício da cidadania, da
capacidade de participação social, política e
econômica e sua ampliação, mediante o cumprimento de seus deveres e o usufruto de seus
direitos (BRASIL- MEC/SEESP, 2001, p. 1).
A escola precisa atender da melhor maneira possível essas crianças, adequando tudo,
para que a experiência inclusiva contribua para
uma educação de maior qualidade. A escola
que acolhe as crianças com deficiência precisa
de adaptações, mas isso gera um crescimento
enorme, tanto para as pessoas que tratam com
essas crianças, quanto para elas, que acabam
aumentando seus horizontes. Em relação à
educação especial, o artigo 3º da Resolução
CNE/CEB Nº 2, de 11 de setembro de 2001
especifica que:

Por educação especial, modalidade
da educação escolar entende-se um processo educacional definido por uma proposta pedagógica que assegure recursos e serviços
educacionais e especiais, organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os serviços educacionais comuns, de modo a garantir
a educação escolar e promover o desenvolvimento das potencialidades dos educandos que
apresentem seis necessidades educacionais
especiais, em todas as etapas e modalidades
da educação básica (BRASIL- MEC/SEESP,
2001, p. 1) .
A música é, cada vez mais, considerada uma ferramenta de ação pedagogia e,
usada para alfabetizar, resgatar a cultura e ajudar na construção do conhecimento de crianças. Nos estudos apresentados por Katsch e
Merle-Fishman apud Bréscia (2003, p.60), é
destacado que “a música pode melhorar o desempenho e a concentração, além de ter um
impacto positivo na aprendizagem de matemática, leitura e outras habilidades linguísticas nas
crianças”.
Segundo Oliveira (1995) “a promoção
de atividades que favorecem o envolvimento
da criança em brincadeiras, principalmente a
criação de situações imaginárias, tem nítida
função pedagógica.” Conforme Brasil (1998, p.
22, 2 v):
Assim, é importante desenvolver atividades musicais que visem não à formação de
músicos, mas sim, por meio de experiências,
vivências e compreensão da linguagem do corpo musical, a abertura de canais sensoriais, a
facilitação da expressão de emoções e a ampliação da cultura de um modo amplo e geral,
contribuindo para a formação integral do ser.
Ao entrar na escola, os pequenos já
trazem consigo ideias, emoções, vivências. O
trabalho com música aproxima o conhecimento formal do mundo lúdico no qual se expressa.
Pode-se dizer, portanto que: “É nessa fase que
faz sentido aprender brincando e ensinar com
o lúdico, aproximando o conhecimento à realidade da criança, tornando sua aprendizagem
significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
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A música, além de contribuir para deixar o ambiente escolar mais alegre, pode ser
utilizada desde para criar uma atmosfera mais
receptiva na chegada dos alunos, a um momento mais relaxante direcionando a um efeito
calmante, após atividades que exigiram mais
agitação e movimentos.
Barreto (2000, p.45), apresenta que:
“Ligar a música e o movimento, utilizando a
dança ou a expressão corporal, pode contribuir
para que algumas crianças, em situação difícil
na escola, possam se adaptar (inibição psicomotora, debilidade psicomotora, instabilidade
psicomotora, etc.). Por isso é tão importante à
escola se tornar um ambiente alegre, favorável
ao desenvolvimento”.
Também, apresenta sua função na redução de tensão em momentos de avaliação e
pode, e deve ser usada como um recurso no
aprendizado de diversas disciplinas, principalmente na alfabetização – o momento de interagir lúdico abstrato concreto. Segundo Lima
(2001), “o espaço é muito importante para a
criança pequena, pois muitas, das aprendizagens que ela realizará em seus primeiros anos
de vida estão ligadas aos espaços disponíveis
e/ ou acessíveis a ela”. Sendo assim, professor
pode contribuir para o aprendizado da vivência
e do trabalho em grupo conforme ele:
Acerca dos conteúdos de música, encontramos nos “Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil” (1998) a orientação para o professor propiciar a seu aluno:
a exploração de materiais e a escuta de obras
musicais, favorecendo o contato e as experiências com a matéria-prima da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio; a
vivência da organização dos sons e dos silêncios em linguagem musical, pelo fazer e pelo
contato com obras diversas; a reflexão sobre a
música como produto cultural do ser humano,
importante forma de conhecer e representar o
mundo (CONRADO & SILVA, 2006, p.25).
Quando se trata do processo de escolarização, o educando precisa ter respeitada
a sua condição de criança. O aspecto lúdico
deve permear todas as atividades, inclusive as
rítmicas. Cantar fazendo gesto, bater palmas,

dançar, são importantes, pois permitem desenvolver o senso rítmico e a coordenação motora.
A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se relaciona com
o mundo e se descobre a cada dia. Fazendo
música, ela, metaforicamente, “transforma-se
em sons”, num permanente exercício: receptiva
e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, “descobre instrumentos”, inventa e imita
motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer a música de todos os povos (BRITO, 2003,
p.35).

CONHECENDO A MUSICALIDADE
Segundo Bréscia (2003), na Grécia
Clássica o ensino da música era obrigatório, e
há indícios de que já havia orquestras naquela época. Pitágoras de Samos, filósofo grego
da Antigüidade, ensinava como determinados
acordes musicais e certas melodias criavam
reações definidas no organismo humano. “Pitágoras demonstrou que a seqüência correta de
sons, se tocada musicalmente num instrumento, pode mudar padrões de comportamento e
acelerar o processo de cura” (BRÉSCIA, p. 31,
2003).
Já Gainza (1988, p.22) ressalta que: “A
música e o som, enquanto energia, estimulam
o movimento interno e externo no homem; impulsionam-no ‘a ação e promovem nele uma
multiplicidade de condutas de diferentes qualidade e grau”.
A música é uma linguagem universal,
tendo participado da história da humanidade desde as primeiras civilizações. Conforme
dados antropológicos, as primeiras músicas
seriam usadas em rituais, como: nascimento,
casamento, morte, recuperação de doenças e
fertilidade. Com o desenvolvimento das sociedades, a música também passou a ser utilizada em louvor a líderes, como a executada nas
procissões reais do antigo Egito e na Suméria
(BRÉSCIA, p. 31, 2003).
Bréscia (2003, p. 25) conceitua a música como “combinação harmoniosa e expressiva de sons e como a arte de se exprimir por
meio de sons, seguindo regras variáveis con38
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forme a época, a civilização etc”. E, de acordo
com Weigel (1988, p. 10) a música é composta basicamente por: “Som: são as vibrações
audíveis e regulares de corpos elásticos, que
se repetem com a mesma velocidade, como as
do pêndulo do relógio. As vibrações irregulares
são denominadas ruído”:
1. Ritmo: é o efeito que se origina da
duração de diferentes sons, longos ou curtos.
2. Melodia: é a sucessão rítmica e bem
ordenada dos sons.
3. Harmonia: é a combinação simultânea, melódica e harmoniosa dos sons.
O educador deve ter a sensibilidade de
perceber o momento e o tipo de música que
deverá ser anexado aos trabalhos, para promover uma maior compreensão e agregação
do conteúdo trabalhado, tornando a aula mais
prazerosa, dinâmica, atrativa, e vai ajudar a
construir e recordar as informações e conhecimento.
Nos Pcn’s (Brasil 1998, 85), é apontado que: “Com este critério, pretende-se avaliar
se o aluno utiliza conhecimentos básicos da
linguagem e grafia musical, como meios de comunicação e expressão de idéias e sentimentos e se manifesta cooperação, interagindo
grupalmente em processos de criação e interpretação musicais.”
Segundo Mársico (1982, p.148) “[...]
uma das tarefas primordiais da escola é assegurar a igualdade de chances, para que toda
criança possa ter acesso à música e possa
educar-se musicalmente, qualquer que seja o
ambiente sociocultural de que provenha”.
Segundo os Pcn’s (Brasil 1998, 7879): “O ritmo de pulsação excitante e envolvente da música é um dos elementos formadores de vários grupos que se distinguem pelas
roupas que vestem, pelo comportamento que
os identificam e pelos estilos musicais de sua
preferência: rock, tecno, dance, reggae, pagode, rap, entre tantos outros”

METODOLOGIA MUSICAL
Ela, bem como as outras modalidades
artísticas, reflete a cultura de um povo, em um
determinado momento histórico. Por isso, seu
ensino deve ser contextualizado para fazer sentido, trazendo à tona os costumes, os valores
e as concepções da época em que foi produzida. Existem muitas teorias sobre a origem e
a presença da música na cultura humana. A
linguagem musical tem sido interpretada, entendida e definida de várias maneiras, em cada
época e cultura, em sintonia com o modo de
pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes (BRITO, 2003, p.25).
Weigel (1988, p. 10), apresenta que a
formação da música se dá, basicamente por:
• Sons – são as vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos, que se repetem com
a mesma velocidade, como as do pêndulo do
relógio. As vibrações irregulares são denominadas ruído;
• Ritmo – é o efeito que se origina da
duração de diferentes sons, longos ou curtos;
• Melodia – é a sucessão rítmica e
bem ordenada dos sons, e
• Harmonia – é a combinação simultânea, melódica e harmoniosa dos sons.
A música contribui para o enriquecimento cognitivo da criança, Pode-se dizer,
portanto que: “É nessa fase que faz sentido
aprender brincando e ensinar com o lúdico,
aproximando o conhecimento à realidade da
criança, tornando sua aprendizagem significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
Segundo Lima (2001, p.27), consciente da importância da ação que realiza, possibilitando imediações de várias naturezas, o adulto
passa a atender os processos da criança com
um significado que só pode ser construído tendo como referencial a criança no período de
formação em que ela está e não no adulto feito
que será. (LIMA, 2001, p. 27).
Além de transmitir herança cultural, a
música, também é criativa e auto expressiva,
permitindo a expressão de pensamentos e sentimentos, sejam os quais forem. Beineke apud
Chiarelli (2010) afirma que: “o professor deve
procurar conhecer todos os tipos de músicas
envolvidas no meio social dos alunos, bem
como as representações utilizadas por eles,
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observando os objetivos da educação para a
compreensão da cultura musical e buscando
encontrar a idéia-chave que sirva para que os
alunos estabeleçam correspondência com outros conhecimentos e com sua própria vida”
(BEINEKE, 2001).
Gainza (1988), ainda procurou afirmar
em seus estudos, que desenvolver atividades
musicais na escola pode ter objetivos preventivos nos aspectos:
Físico – ao oferecer atividades capazes de promover o alívio de tensões devidas à
instabilidade emocional e fadiga.
Psíquico – ao promover processos de
expressão, comunicação e descarga emocional através do estímulo musical e sonoro.
Mental – ao proporcionar situações que
possam contribuir para estimular e desenvolver
o sentido da ordem, harmonia, organização e
compreensão.
No Parâmetro Curricular Nacional –
PCN – (Brasil 1998, 80), é destacado que:
“Aprender a sentir, expressar e pensar a realidade sonora ao redor do ser humano, que
constantemente se modifica nessa rede em
que se encontra, auxilia o jovem e o adulto em
fase de escolarização básica a desenvolver
capacidades, habilidades e competências em
música.”
Dessa forma, pode-se perceber que a
música e suas propriedades, são mais do que
elementos recreativos e meros estimulantes,
mas sim, fonte global de desenvolvimento, ferramenta auxiliadora na construção de identidade, socialização e autorealização.
É interessante ressaltar também, pensando em educação inclusiva no âmbito social
que: Garantiu-se, a partir da Constituição Brasileira de 1988, às pessoas com necessidades
especiais, o direito à educação e o direito de
ser recebida nas escolas regulares junto com
os demais alunos. O que levou a sociedade
brasileira, a assumir compromissos, que legitimar estes direitos em legislações apropriadas,
como a Resolução nº 2 CEB/CNE de 2001,
que estabelece a Educação Especial na Educação Básica (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO,
2002).

MUSICALIDADE E SUAS MÚLTIPLAS
INTELIGÊNCIAS
Acerca dos conteúdos de música, encontramos nos “Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil” (1998) a orientação para o professor propiciar a seu aluno:
a exploração de materiais e a escuta de obras
musicais, favorecendo o contato e as experiências com a matéria-prima da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o silêncio; a
vivência da organização dos sons e dos silêncios em linguagem musical, pelo fazer e pelo
contato com obras diversas; a reflexão sobre a
música como produto cultural do ser humano,
importante forma de conhecer e representar o
mundo (CONRADO & SILVA, 2006, p.25).
Segundo Gardner (1995, p. 21): “Uma
inteligência implica na capacidade de resolver problemas ou elaborar produtos que são
importantes num determinado ambiente ou
comunidade cultural”. São, a princípio, sete:
inteligência musical, corporal cinestésica, lógico-matemática, lingüística, espacial, interpessoal e intrapessoal. A inteligência musical é
caracterizada pela habilidade para reconhecer
sons e ritmos, gosto em cantar ou tocar um
instrumento musical.
Gardner (1995) ressalta que as inteligências são parte da herança genética humana, todas se manifestam em algum grau em todas as crianças, independente da educação ou
apoio cultural. Assim, todo ser humano possui
certas capacidades essenciais em cada uma
das inteligências, mas, mesmo que um indivíduo possua grande potencial biológico para
determinada habilidade, ele precisa de oportunidades para explorar e desenvolvê-la. “Em
resumo, a cultura circundante desempenha um
papel predominante na determinação do grau
em que o potencial intelectual de um indivíduo
é realizado” (GARDNER, 1995, p, 47). 12
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Do mesmo modo, não defendem a
INCLUSÃO SOCIAL E A METODOLOGIA
concepção de que a escola dispõe sempre de
MUSICAL
Utilizar a música como forma de comunicar-se e de receber comunicados é uma prática já usual da Educação Infantil. Reconhecer,
por meio da música, o momento do lanche, o
momento da higiene (lavar as mãos e escovar
os dentes), o momento do descanso, a hora do
silêncio e da concentração, entre outros, já faz
parte da rotina na escola (CONRADO & SILVA,
2006, p. 24).
Romão (2007) e Teixeira (2007) afirmam que a escola deveria investir em educação musical para que haja um aprendizado de
forma lúdica e espontânea e que o aluno tenha
o desenvolvimento da criatividade e também
da sensibilidade, estes afirmam que se a música for trabalhada durante o processo de alfabetização haverá a somatização de benefícios
cognitivos e afetivos, contribuindo para a construção de um indivíduo mais humano.
Quando o aluno memoriza a letra e se
depara com ela escrita em um papel, tenta ler
e faz ajustes entre o tempo da música e o tempo de sua leitura. Verifica que há espaços entre
uma palavra e outra, observa letra inicial e final
de cada vocábulo, estabelece relações entre
fala e escrita. Para favorecer essa percepção,
“a professora deverá ir registrando a letra da
música ou versos na presença dos alunos. É
importante que eles percebam que o que foi
cantado ou recitado pode ser escrito” (SILVA &
LIRA, 2003, p.65).

TECNOLOGIA NA INCLUSÃO
Essas adaptações resguardam o caráter de flexibilidade e dinamicidade que o
currículo escolar deve ter, ou seja, a convergência com as condições do aluno e a correspondência com as finalidades da educação
na dialética de ensino e aprendizagem. Não se
colocam, portanto, como soluções remediativas para “males diagnosticados” nos alunos,
nem justificam a cristalização do ato pedagógico igualmente produzido para todos na sala
de aula.

uma estrutura apropriada ou realiza um fazer
pedagógico adequado a que o educando deve
se adaptar. Implica, sim, a convicção de que
o aluno e a escola devem se aprimorar para
alcançar a eficiência da educação a partir da
interatividade entre esses dois atores (BRASIL,
1998, p.16).
Segundo a BNCC: Nesse contexto, a
ajuda pedagógica e os serviços educacionais,
mesmo os especializados quando necessários
– não devem restringir ou prejudicar os trabalhos que os alunos com necessidades especiais compartilham na sala de aula com os
demais colegas. Respeitar a atenção à diversidade e manter a ação pedagógica “normal”
parece ser um desafio presente na integração
dos alunos com maiores ou menos acentuada
dificuldades para aprender (BRASIL, p. 24).
Segundo Paiva (2013, p. 209-230) Pelo
que vimos até agora, a formação do professor
para uso da tecnologia, raramente acontece de
forma sistematizada. Isso não é diferente no
Brasil, onde a formação tecnológica fica, geralmente, restrita a iniciativas individuais. É comum entre os que advogam a apropriação das
novas tecnologias na educação, o reconhecimento de que elas ainda podem intimidar muitos professores, apesar de acreditarem que o
uso adequado da tecnologia por um professor
bem formado pode beneficiar enormemente os
aprendizes.
As tecnologias estão presentes em
cada uma das pegadas que o ser humano deixou sobre a terra, ao longo de toda a sua história. Desde um simples pedaço de pau que
tenha servido de apoio, de bengala, para um
homem no tempo das cavernas, por exemplo,
até as modernas próteses de fibra de carbono que permitem, hoje, que um atleta com amputação de ambas as pernas possa competir
em uma Olimpíada, disputando corridas com
outros atletas sem nenhuma deficiência (LÉVY,
1999 apud GALVÃO FILHO, 2009, p. 38).
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MÚSICA INTERLIGADA NA DANÇA NA
ESCOLA
Por razões historicamente determinadas a educação escolar tem privilegiado valores intelectuais em relação a valores corporais
(GIFFONI, 1973, p.15), afirma que os problemas educacionais” quase sempre são considerados pelo lado intelectual, constituindo uma
das faltas da educação” (BERGE, 1998, p.24).
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).

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).

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).

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):
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com esse aspecto, é imprescindível que a música, aqui ratificada além de
suas propriedades que estão intrínsecas a todo gênero musical, seja idealizada e trabalhada
como um universo que mescla expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e facilita a
comunicação do sujeito consigo mesmo e com o meio em que vive.
Portanto, Freire (1971, p. 96), afirma que o desafio do atual educador é estabelecer
características de uma pedagogia que forme através do diálogo e do respeito à escuta, uma comunicação de relação humana para a formação de uma consciência crítica a qual o educando
está inserido.
E, de acordo com o que foi apresentada, a música ajuda a equilibrar as energias, desenvolve a criatividade, a memória, a concentração, autodisciplina, socialização, além de contribuir
para a higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo vínculos (BARRETO; SILVA, 2004).
Os professores devem ser mediadores deste processo e devem incentivar o uso desta
ferramenta em sala de aula que promove inúmeros benefícios à aprendizagem do educando, inclusive para aqueles que possuem certa dificuldade e para a inclusão, pois a música ultrapassa
todas as barreiras e mesmo aquele que não pode ouvir seus sons tem a possibilidade de sentir
suas vibrações e deste modo, todos interagem no espaço escolar.
A utilização da dança 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 dança 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 são necessárias 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.
Dado o exposto, concluo esse artigo apresentando a importância da musicalidade na inclusão social, ressaltando como base princípios básicos de uma sociedade que ressalta as potencialidades dos
indivíduos.
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HISTÓRIA DO ENSINO DAS ARTES NO
BRASIL: BREVE RELATO

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo elucidar que a Arte está presente na história da humanidade desde o seu princípio e vem evoluindo de acordo com as transformações sociais no
decorrer dos séculos, independente da época e do modo de expressão, a arte revela as características de um tempo e peculiaridade de uma sociedade. Aprender acerca das várias formas
de expressão artística é uma das possibilidades que se oferece para a apropriação da evolução
cultural e o desvendamento da realidade e do contexto social. À escola cumpre oportunizar a
cada um o contato com as múltiplas formas de manifestação artística, de maneira que todos
se apropriem de bens culturais, ampliando as possibilidades de desenvolver uma percepção
mais clara da realidade. A escrita deste artigo está baseada em pesquisas bibliográficas acerca
do tema abordado.

Palavras-chave: História; Ensino; Artes; Docente.
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INTRODUÇÃO

A

história da Arte no Brasil é toda a manifestação de arte que ocorreu desde o período anterior à colonização. As primeiras manifestações artísticas ocorreram muito
antes dos portugueses desembarcaram em terras brasileiras.

E, as formas artísticas mais antigas foram encontradas no Piauí são pinturas rupestres
com mais de 15.000 anos. A história do Ensino de Arte no Brasil inicia-se com os Padres Jesuítas em processos informais pelas oficinas de artesãos.
Era o uso das técnicas artísticas como instrumento pedagógico para a catequese dos
povos indígenas.
Com a presença da Família Imperial Portuguesa no Brasil, inicia-se o ensino formal das
artes com a implantação da Academia Imperial de Belas Artes, em 1816, sob a tutela da Missão
Artística Francesa.
Predominava o ensino do exercício do desenho dos modelos vivos, da estamparia e a
produção de retratos, sempre obedecendo a um conjunto de regras rigorosamente técnicas.
O ingresso ao estudo das artes era permitido somente uma pequena elite. Principalmente na década de 1870 o ensino de arte voltou-se apenas para a formação de desenhistas
Com a proclamação da República em 1889 surgiram às transformações sociais políticas
e econômicas a educação então passou a ser vista sob o olhar estratégico então a arte em 1920
foi incluída na grade curricular como uma atividade de apoio as outras disciplinas.
Um grande marco revolucionário para a transformação artística do Brasil aconteceu em
1922 com a Semana de Arte Moderna que libertou a arte brasileira da concepção estética do
belo que era basicamente a predominância da arte europeia, com obras de artistas brasileiros a
arte brasileira se consolidou.
Assim, começaram a surgir escolas de arte a fim de promover e formar artistas genuinamente brasileiros com estilos próprios.
Em 1948, Augusto Rodrigues, Margaret Spencer e Lucia Valentim fundaram no Rio de
Janeiro a Escolinha de Arte do Brasil (EAB), que posteriormente seria transformado no Movimento de Escolinhas de Arte (MEA), um conjunto de 140 escolinhas de arte espalhado por todo
território nacional e expandido posteriormente para outros países.
O MEA tinha a proposta de educar através da arte.
Nos períodos de 1950 e 1960 o desenho permanece como conteúdo, mas é acrescentado ao currículo escolar o canto, a música e os trabalhos manuais tendo como metodologia a
transmissão de conteúdo a ser reproduzido, no modelo cópia, próprios da pedagogia tradicional.
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Em 1971 com a Reforma da legislação, a Arte se torna uma disciplina obrigatória no
currículo das escolas tinha como fundamento dar ao currículo um caráter humanista.
Durante a vigência da lei, as aulas de educação artística eram ministradas por profissionais de outras áreas de ensino, sem o devido conhecimento que o ensino de artes exige e
desprovidos de quaisquer aparatos de uma matriz teórica que fundamenta suas práticas, era
uma concepção de arte como atividade.
Essa concepção teve sua trajetória baseada no fazer artístico devido a ausências de
conteúdo, o que consequentemente relegou o ensino de artes a um lugar de inferioridade diante
das demais disciplinas escolares.
Os anos 80 fora repleto de discussões sobre os novos rumos que seriam tomados no cenário educacional brasileiro, estando o ensino de arte como um dos pontos de culminância dos
educadores do país que ergueram uma luta política em favor do ensino de Artes nas escolas.
Sendo assim, instituiu a criação de cursos superiores para a formação do professor de
Educação Artística, com Licenciaturas plenas e curtas, Resolução nº 23, de 23 de outubro de
1973, Parecer nº 1.284/73-CFE, de 9 de agosto de 1973.
Didaticamente, o ensino de arte no Brasil é composto por três grandes concepções:
Ensino de Arte Pré-Modernista, Ensino de Arte Modernista e Ensino de Arte Pós-Modernista ou
Pós-Moderno.
Segundo Ana Mae Barbosa, o Modernismo no Brasil é que nomeia as outras tendências
da Arte-Educação, utilizando-se dos prefixos latinos pré e pós para nomear os períodos passados e futuros.
A Tendência Pré-Modernista caracteriza a (1) Concepção de Ensino da Arte como técnica; na Tendência Modernista, a (2) Concepção de Ensino da Arte como Expressão e como Atividade; e na Tendência Pós-Modernista, a (3) Concepção de Ensino da Arte como Conhecimento.
Na Concepção de Ensino de Arte como conhecimento, a principal abordagem é a própria arte, nomeada por Ernest Eisner (2002) como essencialismo.
Para a corrente essencialista a arte é importante por si mesma, não servindo como
instrumento para fins de outra natureza (RIZZI, 2002, p. 64-65), como vinha ocorrendo nas concepções anteriores.
Segundo Barbosa (2005) esta abordagem mais contemporânea está relacionada ao desenvolvimento cognitivo, deslocando a questão de como se ensina arte para como se aprende
arte, focada nos estudos e Pillar (2001), Barbosa (2002) e Parsons (1992) que buscam compreender como se dá o processo de ensino aprendizagem dos conhecimentos artísticos, originando
mudanças epistemológicas e metodológicas para o ensino da arte.
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HISTÓRIA DO ENSINO DAS ARTES NO
BRASIL: BREVE RELATO
A arte educação passou por um início
do século passado voltada para o ensino das
artes visuais, separada da música, dança e teatro.
Até então existiam cursos que eram
“especializados” para cada área, geralmente
de nível técnico ao lado de poucos para o ensino superior. No início da colonização, arte e
o ensino de arte foram trazidos pelos jesuítas.
Os primeiros artistas eram autodidatas
e pertenciam ao clero em sua maioria. Sem
preparo técnico adequado ou qualquer base
cultural, esses artistas copiavam estampas europeias de gravuras religiosas.
Da segunda metade do século XVI até
XIX, arte na colônia era praticada por negros e
mulatos e ensinada de pai para o filho ou de
mestre para aprendiz.
Nossos artistas, todos de origem popular, mestiços em sua maioria, eram vistos pelas
camadas superiores como simples artesãos.
Mas, não só quebraram a uniformidade
do barroco de importação, jesuítico, apresentado contribuição renovadora, como realizaram
uma arte que já poderíamos considerar como
brasileira.
Assim, a concepção de arte popular
é substituída pela arte burguesa. Pela primeira vez tínhamos um estilo artístico em sintonia
com que estava acontecendo na Europa.
Porém, o prestígio da academia era tão
intenso que nossa pintura ganhava na técnica,
mas perdia em espontaneidade. Nessa época,
a atividade não era incluída nas escolas públicas elementares.
O ensino de arte era exclusividade da
Academia Imperial de Belas Artes.
A metodologia do ensino de arte tinha
como fundamento principal o desenho, primeiramente de partes do corpo humano e num
estágio posterior a observação de bustos de
gesso para os exercícios de luz e sombra.
A prática com os pincéis acontecia
numa etapa mais avançada, começando com
a cópia de um detalhe de algum mestre da pintura do início ao fim, em que se retiravam todos
os vestígios de imperfeição.

Para estabelecer uma correlação entre o ensino acadêmico no Brasil e na França,
Wick(1922), descreve como era o ensino de
artes na Academia de Paris.
Diante disso, percebemos que o Academismo Brasileiro apenas perpetuou os moldes europeus de ensino sem qualquer adaptação com a nossa cultura.
Desde 1870 configurou-se um período de grandes transformações culturais com a
industrialização caminhando a passos largos,
neste contexto o ensino de arte assume um
novo papel, formar mão de obra.
Com a República foi possível um rompimento gradual com o padrão da arte convencional feita para documentar e ilustrar os
acontecimentos da corte, neste momento a
academia passa-se a chamar Escola Nacional
de Belas Artes.
No Brasil a exploração do desenho técnico dá início a um conflito entre as belas artes e as artes industriais. Foram representados
pelo direcionamento dado ao ensino de arte
nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo.
A escola carioca valorizava o lado artístico, a expressão, a arte pelas artes, o desejo,
a idealização de uma sociedade burguesa. Os
Paulistas privilegiam o ensino técnico científico,
voltado para o cotidiano e formação profissional.
Fundada em 1873, a sociedade Propagadora da Instrução Popular, em 1882, passasse a chamar Liceu de Artes e Ofícios de São
Paulo.
O objetivo da instituição era ministrar
gratuitamente ao povo os conhecimentos das
artes e ofícios, formando artesãos e trabalhadores para as oficinas, o comércio e a lavoura.
A maioria dos professores eram artesãos italianos que dominavam os estilos europeus da moda.
O Liceu formou profissionais para trabalhar nas construções dos casarões da Avenida Paulista e na produção de mobiliários de
madeira e estofados luxuosos.
Em 1895, o arquiteto e engenheiro Ramos de Azevedo (1851-1928) assume a direção geral do Liceu.
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A instituição amplia suas classes de
primeiras letras, além da língua portuguesa e
da aritmética são introduzidas noções de álgebra, de geometria e de contabilidade. Sobretudo ampliava-se o curso secundário
Assim, criava-se um curso de artes e
ofícios, que incluía classes de desenho com
ampliação as artes e indústria, classes de modelagem em barro e gesso, classes de pinturas
e instrução profissional com aplicação em marcenaria e carpintaria, talhe de ornamentação
em madeira, solda curvamento de ferro para
aplicação em caldeiraria e serralheria.
A pretensão de Ramos de Azevedo era
criar as bases para a futura Escola de Belas
Artes de São Paulo.
Esse período foi marcado pela importância atribuída ao desenho na educação popular, feita pelos liberais, que entendiam o desenho como a matéria mais importante semana
22 Paulista tem uma orientação tecnicista.
Primeiramente, o estudante desenhava
a partir de outros desenhos, depois a partir de
modelos em gesso e, finalmente, de modelos
vivos.
A primeira Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB) elaborada no Brasil,
foi a Lei nº. 4024/61 de 20 de dezembro de
1961, sem qualquer preocupação com o ensino básico.
Na oportunidade houve um grande debate no Congresso Nacional por um longo período (quase 20 anos), concluindo-se numa lei
que não correspondeu plenamente às expectativas dos envolvidos no processo.
Na realidade tornou-se uma solução de
compromissos e concessões mútuas entre os
defensores da escola pública e os adeptos à
rede particular vinculada à igreja que buscava
manter-se no sistema educativo após perder
seu mandato durante o início do século.
Segundo SAVIANI (1997), a Lei nº.
4.024/61 era uma lei inócua, tal qual a Lei nº.
9394/96 atualmente em vigor, mas, vale lembrar também que antes disso, não havia no
Brasil uma lei específica para educação.
Na década de 90, Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, nº 9.394/96, em
seu artigo 26 § 2º estabelece que:

Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio
devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas
características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela. § 2o O ensino da arte,
especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório nos diversos níveis
da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos. (Redação dada pela Lei nº
12.287, de 2010) www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
L9394. art 26. Houve a alteração pelas modificações
da Lei nº 11.769, de 2008, incluindo no §6 a música como conteúdo obrigatório, mas não exclusivo, do
ensino de Arte, (observe-se que a lei original dá aos
sistemas de ensino 03 anos para se adaptarem às exigências da lei).

E, por meio da lei 10.639 de 2003, que
torna obrigatório o ensino de conteúdos referentes à História e Cultura Afro-Brasileira, ministrados no âmbito de todo o currículo escolar,
em especial nas áreas de Educação Artística e
de Literatura e História Brasileira.
Posteriormente essa lei foi substituída
pela 11.645, de 2008, que acrescenta aos
conteúdos abordados a temática indígena.
As consequências dessas leis são de
que o professor de Arte, tem que ser polivalente nas quatro linguagens da arte; Visuais,
Música, Teatro e dança.
O Currículo se torna extenso para a
formação do aluno e os professores que administram esses Cursos tem que se “esforçar”
em pouquíssimo tempo formar um professor
com conhecimentos em todas as linguagens
da Arte.
É um absurdo epistemológico ter a intenção de transformar um jovem estudante (a média de idade de um
estudante ingressante na universidade no Brasil é de
18 anos) com um curso de apenas dois anos, num
professor de tantas disciplinas artísticas. Nós temos 78
cursos de Licenciatura em Educação Artística nas faculdades e universidades do Brasil outorgando diplomas
a arte-educadores. A maioria deles são cursos de dois
anos de duração. BARBOSA, 1983, p. 160).
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Dessa forma, o professor de Artes Visuais tem que se desdobrar para passar o mínimo
necessário ao futuro professor, pois tem que dividir seu tempo na grade do aluno em formação.
O poder público brasileiro não vê a disciplina de arte com a importância que realmente ela tem de desmistificar ainda é uma grande
barreira para educação brasileira.
Com a valorização em todos os aspectos, econômico, financeiro, pedagógico deve ter
início na base educacional onde se inicia toda
a formação do educando, nos anos iniciais até
os anos finais.
São essas modalidades artísticas que
configuram o conjunto de conteúdos expressos
pelos PCN de Arte para o ensino fundamental,
orientadas cada uma, a partir de objetivos gerais e específicos, de critérios para a seleção de
conteúdo, critérios de avaliação e orientações
didáticas.
Durante aproximadamente quatro séculos, o ensino de arte no Brasil, foi baseado na
concepção de arte como técnica com o intuito
de preparar para o trabalho e como ferramenta
pedagógica para o ensino das disciplinas mais
importantes do currículo.
Contudo, por aproximadamente seis décadas, predominou a concepção de arte como
expressão da criatividade onde o processo é
mais importante que o produto; já na concepção de arte como atividade.
E, observa-se a ausência de conteúdos
artísticos, mas cristalizou práticas que ainda hoje
são efetivadas nas aulas de arte nas escolas
como é o exemplo das apresentações artísticas
meramente preparadas para as comemorações
e festividades.
Enquanto a concepção de ensino como
técnica valorizava o produto e a concepção de
ensino como expressão valorizava apenas o
processo em detrimento do produto artístico, a
concepção de ensino como conhecimento valoriza os processos, o produto e o meio cultural
dos alunos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCNs), por sua vez, contemplam a área de arte,
dando-lhe mais abrangência e complexidade.
Embora não apresentam caráter de obrigatoriedade, os PCNs vêm servindo para a elaboração
de planos e projetos pedagógicos nas escolas
das redes pública e privada em todos os níveis

de ensino.
A estrutura dos PCNs para o Ensino
Fundamental denominam como “Área de Arte”
um objetivos gerais do ensino fundamental. E
avançam os PCNs ao destacarem as quatro linguagens: Artes Visuais, Dança ,Música e Teatro.
A nova denominação preconizada tende
a fortalecer a proposta que vê o ensino da arte
como uma área específica do saber humano,
partindo do raciocínio de que a importância da
arte está na arte em si mesma e no que ela
pode oferecer e não porque serviria para atingir
outros fins.
Respeitada a autonomia de que gozam
no mandamento legal, os estados e municípios
terão a liberdade de organizar seus currículos,
sempre na articulação entre a base nacional comum, a parte diversificada e os conteúdos mínimos das áreas de conhecimentos. E poderão
respeitar a formação específica dos professores.
A busca de propostas contemporâneas para tratar das questões do ensino-aprendizagem, nas instituições de ensino formal, vem
sendo uma das principais preocupações dos
arte-educadores brasileiros nas duas últimas
décadas.
Para se compreender e assumir melhor
a responsabilidade como professores de Arte, é
importante saber como a arte vem sendo ensinada, suas relações com a educação escolar e
com o processo histórico-social.
A partir dessas noções pode-se reconhecer na construção histórica, esclarecendo
como estão atuando e como desejam construir
essa nossa história.
Ao longo dos tempos, essa atitude de
sobrevivência, não mudou muito em nosso país,
por inúmeras razões, entre elas a carência de
uma educação voltada para a valorização do
nosso patrimônio nacional.
Em nosso país teve-se exemplos de importantes eventos culturais entre artes e educação desde século XIX. Destacamos aqui alguns
eventos culturais
Contudo, cabe aos governantes em
toda esfera política do país criar meios e ferramentas a fim de proporcionar um ensino de arte
com o devido valor e respeito, dando a devida
importância a esta disciplina.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

D

e acordo com o projeto em questão o ensino de arte no Brasil desde sua concepção histórica tem passado por inúmeras modificações, ainda, prevalecem estereótipos enraizados do ensino de arte nas escolas brasileira.

Conhecer e caracterizar as dificuldades do ensino de artes, levando-se em consideração
as recorrentes inquietações dos professores desta disciplina, foi meta desse estudo.
É sabido que algumas dessas dificuldades concernem não somente ao ensino específico de artes, mas também as demais disciplinas que integram o currículo dos estudantes secundaristas, devido a problemas estruturais que abarcam todo o sistema educacional brasileiro.
Percebeu-se que ensinar artes é um desafio constante frente a tantas dificuldades enfrentadas.
Dentre os obstáculos levantados destacaram-se alguns, sobressaindo a ausência ou
escassez de recursos materiais, a indisciplina, a carga horária reduzida, a falta de oportunidades
para ampliar a formação, além da desvalorização profissional.
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INTERLIGAÇÕES ENTRE
NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO

RESUMO: O presente artigo discorre sobre a articulação entre neurociência e educação, refletindo sobre a importação da inter-relação entre os conhecimentos para compreender o
processo de ensino-aprendizagem. Inicialmente, significa e conceitua neurociência e educação, traçando um paralelo sobre a proximidade e distância dos conhecimentos das áreas. Em
continuidade, explica sinteticamente sobre o estudo do funcionamento cerebral diante dos
estímulos que levam a aquisição de aprendizagens. Em sequência, reflete sobre a importância
dos educadores adquirindo conhecimentos básicos sobre a neurociência, a fim de articulá-los com sua prática pedagógica. Conclui, evidenciando que a riqueza dos conhecimentos
neurocientíficos são fundamentais para que o educador elabore estratégias metodológicas
que inferem no atendimento das necessidades individuais dos educandos. Traz por objetivo
o fornecimento de subsídios para a reflexão crítica sobre a importância do conhecimento da
neurociência para a educação em relação ao processo de ensino-aprendizagem. Trata-se de
uma revisão de literatura.

Palavras-chave: Neurociência; Educação; Educador.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo discorre sobre a inter-relação existente entre os conhecimentos
da neurociência e os conhecimentos inerentes a educação no que tange a respeito do processo de ensino-aprendizagem, verificando o funcionamento cerebral diante dos estímulos externos que favorecem a aquisição de aprendizagens significativas.
A neurociência é uma ciência que vem ganhando espaço dentro do contexto educacional, pois os conhecimentos destas inferem na compreensão do funcionamento cerebral, evidenciando a forma com que os indivíduos conseguem armazenar informações. Estas informações
acondicionadas são o reflexo da aquisição de aprendizagens que o meio oferta aos indivíduos.
Refletindo que a escola é um ambiente que favorece o acesso dos educandos as informações que geram a aprendizagem e concluem a construção de um conhecimento, saber sobre
os conceitos neurocientíficos possibilita o educador a planejar aulas mais satisfatórias no que
concerne a atender as necessidades individuais dos educandos.
Com os elementos da neurociência inter-relacionados com a educação é possível verificar que os educandos possuem tempos diferentes e que algumas disfunções biológicas podem
levar a dificuldade de aprender.
O que acaba sendo necessário o encaminhamento a um profissional específico que
possam identificar os problemas cerebrais que levam a esta dificuldade, fornecendo um diagnóstico que propicia ao educador buscar novas estratégias metodológicas.
Sendo assim, a importância do artigo vem ao encontro da conscientização que os conhecimentos das duas ciências devem se articular de forma a beneficiar o processo de ensino-aprendizagem dos educandos.
Dessa forma, o artigo traz por objetivo o fornecimento de dados qualitativos que favorecem a reflexão sobre a importância de conhecer o funcionamento cerebral para incidir em
elementos que enriqueçam sua prática pedagógica e atenda às necessidades individuais dos
educandos.
Para compor o teor do desenvolvimento deste artigo, foi utilizada uma pesquisa de revisão de literatura com análise crítica-reflexiva de artigos que dissertam parcial ou integralmente
sobre a temática.
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NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO
Existe uma ligação muito próxima entre neurociências e educação. Apesar de parecer ramos distintos de estudos dos seres
humanos, ambos buscam compreender como
ocorre o processo de ensino-aprendizagem, a
construção do conhecimento e a aquisição de
aprendizagens.
Buscando visualizar como as estruturas
biológicas fazem movimentações para armazenar estes conhecimentos. Ao refletir sobre esta
ligação, os profissionais da educação podem
ampliar as práticas pedagógicas ofertadas e
entender que a aprendizagem se dá de formas
diferentes para cada pessoa, correlacionado
isso a necessidade de estruturar várias metodologias e atividades de maneira a contemplar
as especificidades dos estudantes.
A neurociência, de acordo com Sousa
e Rolim (2016) se configura como a ciência
que estuda o cérebro, ao passo que a educação se conceitua como a ciência que estuda
o processo de ensino-aprendizagem, possuindo as duas ligações em relação ao processo
de aquisição de aprendizagens dos indivíduos,
seja abordado pela lado cerebral, seja abordado pela lado do ensino.
Para Coutinho et al (2015), a neurociência se constitui em um campo com conhecimentos multidisciplinares com o objeto de
estudo sendo o sistema nervoso. Esta ciência
vem ganhando força nos últimos 15 anos, tendo sua participação tanto em pesquisas quanto
na mídia. Como o conhecimento voltado para a
área se expandiu com velocidade com o auxílio
dos meios tecnológicos, muitos foram os mitos
criados que a circundam e trazem ideias errôneas para os leigos.
Ainda na ótica dos autores, as informações falsas sobre neurociências entraram
no mundo da educação como algo que viria
a revolucionar as aprendizagens dos educandos, porém, as pesquisas que ligam educação
e neurociências ainda estão tomando formato,
não havendo nenhuma concretude no que diz
respeito a possibilidades de ações inter-relacionadas dos conhecimentos.

Sendo assim, para que as pesquisas
e ações se efetivem, torna-se necessário um
trabalho inter-relacionado entre o educador e
os neurocientistas, para comprovar teses e a
aplicação dos conhecimentos de uma ciência
na outra, a fim de promover um formato de facilitação da aquisição das aprendizagens dos
indivíduos.
Neste contexto, Coutinho et al (2015)
evidenciam que:
Sendo importante esclarecer que as neurociências não
propõem uma nova pedagogia e nem constituem uma
panacéia para a solução das dificuldades da aprendizagem e dos problemas da educação. Elas fundamentam
a prática pedagógica que já se realiza, demonstrando
que, estratégias pedagógicas que respeitam a forma
como o cérebro funciona, tendem a ser mais eficientes
(COUTINHO et al, 2015, p. 2).

De acordo com Coutinho et al (2015),
o termo educação para a neurociências apresenta relações com o desenvolvimento da
aquisição de novos comportamentos, que é
resultado das modificações na atividade neural. Sendo assim, a neurociência traz subsídios
para a compreensão de como ocorre o processo de ensino-aprendizagem por uma abordagem de funcionamento cerebral, fundamentais
para que a educação compreenda qual as formas de agir diante deste conhecimento.
Este conhecimento, segundo os autores, traz contribuições para os educadores sobre a compreensão dos elementos que inferem
nas dificuldades de aprendizagens, inspirando
práticas pedagógicas, porém o conhecimento
por parte do educador não o habilita ao diagnóstico dos indivíduos, devendo encaminhar
os educandos a profissionais qualificados e
habilitados para isso.
Neste contexto, Caldas e Ratos (2010)
enfatizam que:
De uma forma simplificada podemos caracterizar a
neurociência como a ciência do cérebro e a educação
como a ciência do ensino e da aprendizagem. Considerando a significância do cérebro no processo de
aprendizagem do indivíduo, assim como o inverso, parece-nos desde logo óbvia a relação directa entre as
Neurociências e a Educação. Porém, e sobretudo no
âmbito científico, nem tudo é simples de definir e, muito
menos, óbvio de relacionar (CALDAS; RATO, 2010, p.
626).
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De acordo com Ecco e Simões (2015),
as descobertas que vão expandindo a visão
neurocientífica sobre o funcionamento cerebral,
ainda, não incidem diretamente no ambiente
educacional.
A neurociência pode trazer informações pertinentes a educação no que tange ao
funcionamento cerebral de maneira simplista,
porém, não existem regras de aplicações que
tragam garantia de resultados.
Daí, é possível verificar a importância
dos educadores terem conhecimentos em torno da neurociência, como forma de compreender o funcionamento cerebral diante dos estímulos externos, mas este conhecimento não
dá ao educador subsídios para análise e diagnóstico dos seus alunos.
Pois, para isso, são necessários muitos outros instrumentos que apenas um profissional neurocientista possui acesso. Diante disso, Ecco e Simões (2015) colocam que:
A neurociência e a educação possuem formas de ação
e finalidades distintas. A neurociência preocupa-se com
os princípios das estruturas e funcionamento neurais,
enquanto que a educação tem na sua natureza e finalidade criar as condições que atenda os objetivos de
aprendizagem, por isso que as descobertas da neurociência precisam ser “readaptadas” para que possam
contribuir de modo efetivo com a educação (ECCO; SIMOES, 2015, p. 387-388).

A neurociência não é uma disciplina
que contempla todos os cursos de formações
de pedagogia, muito pelo contrário, uma minoria apresenta a disciplina ou uma área correlata.
Com isso, Couto et al (2014) colocam
que é perceptível que a neurociências não é
uma realidade na capacitação dos educadores, não demonstrando uma ligação entre as
ciências, no que concerne na credibilidade de
cursos de formações sobre a relevância destes
conhecimentos na qualificação dos educadores.
Para reforçar a assertiva, Sousa e Rolim (2016) evidenciam que:

Não se trata de uma simples tendência, mas acompanha uma evolução natural do provimento científico, capaz de depreender, articular e vincular disciplinas que
acompanham uma linha de objetivos compartilhados.
Ocorre o mesmo procedimento na educação na qual há
o interesse pela busca do conhecimento, da aprendizagem, tanto da alfabetização, leitura e escrita e iniciação
aos princípios de cálculos matemáticos, orientada na
formação e atuação de sujeitos conscientes, e pensantes críticos. Nessa perspectiva a neurociência se mostra provida de interdisciplinaridade sobre as ciências de
neurologia, psicologia e biologia que constrói e se difunde, no conhecimento do cérebro, contemplando sua
anatomia, fisiologia, como também busca evidenciar e
interpretar nas suas estruturas complexas, os efeitos e
estímulos sobre o comportamento e interferência nas
experiências dos indivíduos, conforme aponta (SOUSA;
ROLIM, 2016, p. 4)

Conforme, Caldas e Ratos (2010) para
que ocorra uma efetiva ação em conjunta entre educadores e neurocientistas, é necessário
que os estudos e pesquisas perpassam os laboratórios partindo para um contexto de vida
real, com uma prática que evidencie resultados
desta articulação.
Com isso, é possível ressaltar que as
parcerias entre educação e neurociências só
ocasionarão em ações efetivas quando pautadas em situações realistas, nas quais evidenciaram a desmistificação da crença dos educadores que a neurociências dará soluções aos
problemas de aprendizagens que os educandos se deparam no cotidiano escolar.
Neste contexto, a neurociências como
área de conhecimento que envolve um estudo
minucioso sobre os impulsos nervosos, dinâmicas cerebrais, estímulos externos, aponta
para a importância da qualificação das atividades ofertadas.
Ao analisar toda o teor aqui descrito,
é possível evidenciar que a neurociências trata do ser humano de forma literal com análise
biológica, sistêmica e estrutural, enquanto a
educação articula isso a outros recursos como
repertório de vivências.
Experiências constituídas dentro e fora
da escola e associações das aprendizagens
com a vida social real, trazendo significação
para os estudantes, mostrando a essencialidade dos profissionais da educação de se apropriarem desse conhecimento para qualificar
suas práticas pedagógicas no cotidiano educacional.
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NEUROCIÊNCIAS E APRENDIZAGEM
Visualizar a importância da neurociência na compreensão de como ocorre a aprendizagem de maneira estrutural é fundamental
para a orientação das práticas pedagógicas a
serem desenvolvidas.
Mediante a maximização do conhecimento de como ocorre estruturalmente as
aprendizagens nos estudantes evidenciadas
pela neurociência, a organização e escolha de
estímulos adequados se dá de maneira mais
satisfatória no que concerne na obtenção de
resultados mais qualificados
Conforme Caldas e Rato (2010), a
neurociências e a educação apresentam uma
interação atraente, mesmo que aparentemente
parecem estar em circunstâncias diferenciadas
de estudo.
Os autores frisam que é prudente compreender as ligações entre estas ciências de
uma maneira colaborativa, pois os profissionais das duas áreas devem trabalhar de maneira interdisciplinar, uma vez que cada um detém
um conhecimento específico sobre a aprendizagem humana.
Com isso, eles citam a importância de
conhecer a psicologia cognitiva, como uma
área que vem a intermediar as relações entre
as ciências. Esta psicologia favorece a compreensão da ligação entre neurociências e educação, sendo a mediadora ideal para conceber a
correlação entre os conhecimentos.
A psicologia cognitiva auxilia na compreensão de como o indivíduo em particular
adquire suas aprendizagens sendo um apoio
para os educadores, buscando formas de estimular este educando nas vertentes que o compõe. Dessa forma, refletem que os psicólogos
educacionais estão na melhor posição para inter-relacionar as ciências, pois compreende os
dois lados.
Em complemento, Caldas e Rato
(2010) afirmam que:
A relação entre as neurociências e a educação tem assim atraído a curiosidade não só no seio da comunidade de investigação, mas também entre os dirigentes de
políticas educacionais e vários profissionais da área da

educação. Tem-se salientado essencialmente o impacto
que as Neurociências podem exercer sobre a Educação, evidenciando-se as últimas grandes investigações
no âmbito das neurociências cognitivas, e quais podem
e devem ser as suas aplicações na teoria e prática da
educação (CALDAS; RATO, 2010, p. 628).

Para Caldas e Rato (2010), torna-se
notável que os estudos que discorrem sobre
a aprendizagem humana unem a educação a
neurociências.
Neste sentido, os autores evidenciam
que a neurociências se define como a ciência
que busca a compreensão sobre o funcionamento cerebral em decorrência dos estímulos
dos meios, enfatizando seu olhar para o lado
biológico do indivíduo.
A abordagem da neurociência vai para
um lado de análise da neurologia humana em
relação as suas atividades psicológicas, inferindo na reflexão sobre o comportamento humano como uma manifestação do sistema nervoso central.
Sendo assim, as aprendizagens estão
relacionadas a neuroplasticidade, podendo ser
compreendida como um processo no qual o
sistema nervoso central reestrutura de maneira
funcional as vias que processam e representam as informações recebidas.
De acordo com Coutinho et al (2015),
existe uma diversidade de elementos com importância neste processo, como a interferência
de aspectos socioculturais, das condições ambientais e da saúde do indivíduo, que inferem
na qualidade das aprendizagens adquiridas
pelos indivíduos.
Neste contexto, é importante ressaltar
que as ações que promovem o isolamento do
indivíduo, impedindo-o de estabelecer relações
com outros indivíduos e com o meio, são fatores que levam ao baixo rendimento escolar
e uma, consequente, evasão da escola. Com
esta perspectiva, Couto et al (2014) refletem
que:
De acordo com Relvas (2011), existe uma biologia cerebral, uma fisiologia e uma anatomia em um cérebro que
aprende. Assim, pode-se pensar em uma anatomia da
aprendizagem que envolve a análise e a compreensão
da relação entre a cognição, que abrange os mecanis-

60

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

mos neurais responsáveis. A neurociência na formação
de professores: um estudo da realidade brasileira pelas
funções mentais superiores como a consciência, a imaginação e a linguagem, e o processo de aprendizagem.
Em síntese, é o vínculo entre o ato de aprender e as
atividades do Sistema Nervoso Central (SNC), (COUTO
et al, 2014, p. 29).

Ainda na ótica de Couto et al (2014), a
aprendizagem com um olhar de funcionamento cerebral está relacionada ao funcionamento
celular dos indivíduos, os neurônios, que possuem como função receber, processar e enviar
informações.
As sinapses, que se configuram com
a comunicação entre os neurônios, levando a
informação para os locais de armazenamento
devem estar em perfeito funcionamento para
favorecer a aquisição da aprendizagem.
Caso isso não ocorra, torna-se perceptível que o indivíduo apresenta uma dificuldade que vai inferir no modo de aquisição das
aprendizagens, podendo estes, apresentarem
um desempenho desfavorável em relação aos
outros educandos de uma sala de aula.
Para melhor compreender sobre este
funcionamento, Ecco e Simões (2015) enfatizam que:
Compreender a existência de plasticidade cerebral, que
é a capacidade do sistema nervoso de se adaptar a
novos estímulos e influências, permitindo a flexibilização necessária para aprender, é essencial ao professor,
pois é a partir da consciência desse mecanismo, que
ele vai entender como as estruturas cerebrais se organizam a cada novo aprendizado. O conceito de plasticidade cerebral oportuniza o entendimento de que o cérebro continua a se desenvolver, a mudar e a renovar-se
durante toda a vida do ser humano. Neuroplasticidade
é a propriedade de ‘fazer e desfazer’ conexões entre
neurônios. Ela possibilita a reorganização da estrutura
do SN e do cérebro e constitui a base biológica da
aprendizagem e do esquecimento (ECCO; SIMOES,
2015, p. 387, 392-393).

Para Ecco e Simões (2015) é fundamental que exista um estímulo adequado as
conexões neurais, pois este estímulo favorece
a estruturação de maneira organizada do cérebro, o que possibilita a aquisição de novas
aprendizagens e de comportamentos variados.

Sendo assim, a aprendizagem não pode ser
traduzida como a formação e consolidação
das ligações entre as células nervosas, mas
sim como o fruto de um processo de transformações químicas e estruturais que ocorrem
no sistema nervoso de maneira individual em
cada ser humano.
O professor, neste cenário é o principal
personagem responsável por dar o estímulo
externo para os estudantes que pode ocorrer
de diversas formas como ao questioná-los, ao
instigá-los, ao enfrentá-los e assim por diante.
Porém, é de suma importância ressaltar que
o professor é o mediador do conhecimento, o
estimulador e não aquele que dá respostas.
As aprendizagens só serão consolidadas, se os estudantes vivenciaram o processo reflexivo e crítico e terem participação ativa
com direito a exposição de ideias, debates coletivos, compartilhamento de saberes. Se isso
não ocorre, a aprendizagem se torna apenas
um armazenamento de informações, o eu que
leva ao esquecimento por não apresentar significação aos estudantes, prejudicando a construção do seu conhecimento.

NEUROCIÊNCIA E FORMAÇÃO
EDUCADORA
Após as explanações sobre o que é
neurociência, qual sua relação com a educação, sua importância na aprendizagem, surge
a necessidade de compreender o papel do
professor diante deste conhecimento.
O professor é a figura referência que os
estudantes possuem dentro da sala de aula. É
ele que será o estimulador de todo o processo
que envolve o pensamento e a aprendizagem
e como tal deve deter conhecimento básico sobre a neurociência. Vale ressaltar que o professor não necessita ser um especialista na temática, mas conhecer elementos que favoreçam
a utilização do que se tem de entendimento
sobre a neurociência para a organização de
práticas pedagógicas mais qualificadas.
Conforme Ecco e Simões (2015) existe
uma relação estrita entre cérebro e aprendizagem, e estes elementos fazem parte do cotidia61
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no dos educadores que primam para que seus
educandos adquiram constantemente aprendizagens. Neste sentido, é possível afirmar que
não há como existir aprendizagem sem que
exista o trabalho cerebral.
Dessa forma, é necessário compreender que o cérebro faz parte do processo de
ensino-aprendizagem e conhecer sobre ele enriquecerá a prática pedagógica dos educadores, no que concerne a oferta de atividade estruturadas de forma a atender as necessidades
individuais dos educandos.
Sousa e Rolim (2016) abordam a correlação entre neurociências e educador a seguir:
A neurociência se faz presente nessa relação por situar uniformemente a concentração de saberes para a
ampliação de possibilidades dos docentes sobre seu
planejamento, tornando-o desta forma mais funcional,
por aproveitar os estímulos necessários para uma plena
realização do aprender. Assim, oportunamente se faz
importante à aproximação destes conceitos na estruturação da estrutura curricular dos cursos de licenciatura,
especialmente os cursos de pedagogia (SOUSA; ROLIM, 2016, p. 10).

Segundo Ecco e Simões (2015), um
dos objetivos da inter-relação entre neurociência e educação, está na compreensão e são
registradas e armazenadas as informações em
formato de memória.
Neste contexto, é necessário entender que o sono é um fator biológico, inerente
a todos os seres humanos e que possui papel relevante no processo de armazenamento
de informações, ou seja, é possível afirmar, de
acordo com a visão dos autores que durante
o sono são organizadas as aprendizagens do
dia e que o dormir, favorece o aperfeiçoamento
das memórias.
Outro ponto relacionado a importância
do sono na aquisição e armazenamento das
aprendizagens é que no sono o sistema nervoso realiza ensaios sobre as realizações mais
complexas da vivência, na tentativa de torná-las automáticas.

A articulação do conhecimento de neurociências com o educador é pontuada por
Ecco e Simões (2015) da seguinte forma:
O educador contemporâneo, consciente de seu papel
como mediador no processo de aprender, deve entender como funcionam as funções como consciência,
linguagem, emoções, estímulos e aprendizagem. Isto
permite que estimule o cérebro do aprendiz com a finalidade conseguir resultados mais rápidos e de mais
significado para o aluno. Estimular o cérebro é tarefa do
professor, pois para os neurocientistas o cérebro que
aprende é o cérebro estimulado e é nisto que se vislumbra a intervenção pedagógica (ECCO; SIMOES, 2015,
p. 387-390).

Dessa forma, Sousa e Rolim (2016)
colocam que a apropriação do conhecimento
sobre os mecanismos científicos em relação
ao cérebro, contribui para a utilização de instrumento que facilitarão a verificação de como
ocorre a aprendizagem dos indivíduos.
O cérebro é o encarregado para armazenar a aprendizagem, isto é fato, porém esta
informação é muito pequena perto do processo que leva a este armazenamento e de como
ocorre a estimulação para que o indivíduo vivencia e conclua tal aprendizagem.
Neste sentido, torna-se fundamental
que o educador busque aprofundar-se em estudos que explanam sobre as estruturas, localização de áreas funcionais para a aprendizagem,
detendo conhecimentos de suma importância
para entender como ocorre a aprendizagem e
o porquê elas podem não ocorrer.
Ao refletir sobre o educador se apropriar do conhecimento de neurociência como
qualificação na sua prática pedagógica, Caldas e Rato (2010) criticam, colocam que:
Os educadores não estudam a aprendizagem ao nível
da célula. Estão especialmente interessados em analisar os comportamentos que mais pesam sobre os resultados escolares, como a leitura e a matemática, daí
que elevam a sua atenção sobre os constructos cognitivos como a memória de trabalho, a atenção, entre
outros. A confusão começa quando os constructos educativos geralmente englobam dois ou mais constructos
cognitivos, como a atenção ou a memória (CALDAS;
RATO, 2010, p. 632).
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Segundo Couto et al (2014), quando o
educador se apropria do conhecimento sobre
como o cérebro funciona, torna-se capaz de
reconhecer que os educandos aprendem de
formato diferentes associados as suas estruturas biológicas.
Esta compreensão favorece ao educador buscar estratégias de ensinos que possibilitem a aprendizagens de todos os seus educandos mediante os seus limites e dificuldades,
sendo capaz de inferir em resultados positivos
e satisfatórios tanto para o educando quanto
para ele próprio, ressignificando o seu papel
na escola e sua prática pedagógica.
Portanto, Ecco e Simões (2015) complementam, afirmando que a neurociências auxilia o educador a verificar problemas de aprendizagens dos educandos, evidenciando que
parte destas dificuldades não apresentam relações com o cérebro, mas sim com o ambiente
em que os educandos encontram-se inseridos,
podendo ter relações com o sono, as práticas
pedagógicas, entre outros elementos externos
que inferem na aquisição das aprendizagens.

Sendo assim, Couto et al (2015) destaca a fundamentalidade da neurociência articulada com a educação, explicando que os
indivíduos refletem e adquirem aprendizagens
em ritmos e formas diversas, porém a forma
como o processo ocorre, deve apresentar-se
de maneira semelhante em relação a estruturação do sistema cerebral, podendo ser possível verificar qualquer anomalia com exames
adequados para verificação de como ocorre o
processo de processamentos das informações
cerebrais, se tornando fundamental que o educador tenha o mínimo de conhecimento para
encaminhar os educandos, caso apresente
qualquer divergência na aquisição de aprendizagens, a profissionais devidamente capacitados a realizarem um diagnóstico e prescrever
um tratamento.

E com isso, apresenta a importância do
professor neste movimento de oferta de estímulos que influem na aquisição de aprendizagens
significativas e construção do conhecimento,
apontando para a necessidade de formações
que envolvam esta temática, qualificando cada
vez mais o ensino e atendendo as necessidades dos estudantes como é a grande proposta
Porém, outras dificuldades podem ser da educação.
visualizadas no funcionamento cerebral dos
educandos, o que será diagnosticado por um
grupo de profissionais que atuaram interdisciplinarmente na busca de fatos que justifiquem
estas dificuldades, que serão devidamente
diagnosticadas.
As dificuldades de aprendizagens que
conseguem ser detectadas por exames mais
profundos que demonstram o funcionamento
cerebral se diagnosticadas com êxito, favoreceram a intervenção do educador a fim de
propiciar aprendizagens com estratégias metodológicas que facilitem em decorrência das
limitações apresentadas pelos educandos.
Neste contexto, Ecco e Simões (2015),
conceituam “dificuldades de aprendizagens”,
como um conjunto de desordens sistêmicas e
parciais que inferem nas aprendizagens escolares, ocorrentes das funções insuficientes do
sistema cerebral.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante das fontes argumentativas evidenciadas no decorrer do desenvolvimento deste
artigo, foi possível evidenciar que os conhecimentos inerentes a neurociência trazem subsídios
para a reflexão de como ocorre o processo de ensino-aprendizagem em uma perspectiva biológica, possibilitando um olhar mais humano dos educadores aos seus educandos que apresentam ritmos diferenciados de aprendizagens.
Os elementos que compõe o processo de armazenamento de uma informação são de
fundamental importância para que o educador verifique que alguns educandos apresentam determinadas dificuldades de aprendizagens, o que favorece o encaminhamento para um estudo
mais minucioso por profissionais que consigam identificar, caso haja, os locais que afetam o
armazenamento das aprendizagens.
Com isto, o educador pode reestruturar suas práticas pedagógicas, buscando estratégias de ensino que facilitem o aprendizado dos educandos com dificuldades, assim como propicia a este uma qualificação que incida no cotidiano escolar dos educandos que não apresentam
dificuldades de aprendizagens que podem ser diagnosticadas biologicamente.
Ao saber da importância do estímulo e associar ao princípio da individualidade, na qual
os educandos apresentam necessidades diferentes e estas interferem na aquisição de aprendizagens, este educador passa qualificar seu ensino e possibilitar aos educandos a construção de
conhecimento favorável à sua formação cidadã.

64

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

REFERÊNCIAS

CALDAS, Alexandre Castro e RATO, Joana Rodrigues. NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO: REALIDADE OU FICÇÃO?
Actas do VII Simpósio Nacional de Investigação em Psicologia Universidade do Minho, Portugal, 2010. Disponível
em : <file:///C:/Users/gunth/Downloads/Neurociências _e_educacao_Realidade_ou_ficcao .pdf>. Acesso em: 20
dez. 2019.
COUTINHO, Francisco Ângelo et al. NEUROCIÊNCIAS E EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS. MEMÓRIA E ENSINO. X Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências – IX ENPEC, Águas de Lindóia, SP, 2015. Disponível em:
<file:///C:/Users/gunth/ Downloads/R1528-1.PDF>. Acesso em: 20 dez. 2019.
COUTO, Pablo Alves et al. A NEUROCIÊNCIA NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES: UM ESTUDO DA REALIDADE
BRASILEIRA. Revista da FAEEBA – Educação e Contemporaneidade, Salvador, v. 23, n. 41, 2014, p. 27-40.
ECCO, Idanir e SIMÕES, Estela Mari Santos. SABERES DA NEUROCIÊNCIA COGNITIVA NA FORMAÇÃO DE EDUCADORES. EDUCERE – XII Congresso Nacional de Educação, 2015. Disponível em: <http://educere.bruc.com.br/
arquivo /pdf2015/18220_7644.pdf>. Acesso em: 20 dez. 2019.
SOUSA, Raimunda Aurilia Ferreira e ROLIM, Camila. A CONTRIBUIÇÃO DA NEUROCIÊNCIA NA PEDAGOGIA. III
CONEDU – Congresso Nacional de Educação, 2016. Disponível em: <http://www.editorarealize.com.br/revistas/
conedu/trabalhos/ TRABALHO_EV056_MD1_SA4_ID4172_11082016143729.pdf>.

65

Revista Revista
Educar FCE
- 35ªFCE
Edição
- Outubro/2020
Educar
- 35ª
Edição - Outubro/2020

ALESSANDRA BEZERRA
BOTTOS

Licenciatura em Letras pela Faculdade UNIESP
Diadema (Faculdade Diadema) – 2009;Graduada em
Pedagogia pela Faculdade UNINOVE – 2016; Professora de
Ensino Fundamental II e Médio - Língua Inglesa - na Rede
Pública Municipal de Ensino de São Paulo.

66

35ª Edição
- Outubro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 35ª- Edição
- Outubro/2020

O TRABALHO COM TEXTO LITERÁRIO
NO ENSINO FUNDAMENTAL II: O QUE
DIZ A BNCC?
RESUMO: A leitura de obras literárias na escola tem um papel transformador. Leva o leitor a
estabelecer diálogo com diferentes tipos de livros, contribuindo para que ele se posicione
criticamente face à realidade. Leitura e literatura são formas de conhecimento e o gosto se
forma na aprendizagem escolar, por isso requer procedimentos didático-pedagógicos adequados, pois o prazer de ler é construído na medida em que o leitor vai superando dificuldades e limitações e se constituindo como sujeito, criando novas relações entre situações reais e
situações de pensamento. O objetivo deste trabalho é de encontrar formas de ressignificar as
aprendizagens, aprofundar e ampliar os repertórios dos estudantes. Trabalhar o texto literário
de forma que o aluno seja envolvido em um processo que o levará a perceber que a literatura
não se esgota no texto e sim, completa-se no ato de leitura. Vários são os teóricos que iremos
destacar para o estudo sendo eles: Freire (1989), Kleiman (1995), Zilberman (1998), Moita Lopes (2001), Bakhtin (2003), Cosson (2011) e Rodrigues (2017), que nos trouxeram reflexões
sobre a literatura com a perspectiva na educação, como um instrumento nos ajudam a entender melhor esse mundo da leitura e literatura para assim podermos trabalhar em sala de aula
de forma a contribuir com os aprendizados e desenvolvimento dos alunos. Para a construção
deste artigo serão utilizados os documentos oficiais que regem a educação brasileira que são:
Diretrizes Curriculares Nacionais e os Parâmetros Curriculares Nacionais e a Base Nacional
Comum Curricular.

Palavras-chave: Leitura; Ensino Literário; Texto literário; Estratégias; Professor.
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INTRODUÇÃO

A

o entrar na escola, o aluno desde criança passa a estabelecer uma íntima relação com os livros, pois estes vêm ao encontro do seu mundo de fantasias. Elas,
então, têm prazer em aprender a ler para desvendar o mistério de tudo que está
escrito nos livros. Há um esforço por parte dos professores, pais e, principalmente, da criança
nesse processo.
E mesmo quando este não ocorre de maneira satisfatória, ou seja, não há o aprendizado
efetivo da leitura, a criança recorre à sua imaginação e é capaz de ficar horas “lendo” textos
literários de acordo com o que ela acha que deve estar escrito.
Existe um prazer em ler, em desvendar o desconhecido, em descobrir novos personagens. Isso é reforçado quando os pais e professores contam e leem histórias para as crianças,
não apenas no início da alfabetização, mas em qualquer fase da infância e adolescência.
A pretensão do estudo é discutir as diferentes formas de se trabalhar com adolescentes
e jovens no ensino fundamental II, de acordo com os documentos que regem a educação brasileira, já que sabemos que hoje a dificuldade está na concentração desses alunos com relação
a essa prática da leitura.
Quais as melhores formas de garantir o ensino? Quais seriam os incentivos nesse tempo que vivemos? Pensar em como os recursos midiáticos podem ser usados em sala de aula?
São muitas as indagações que nós profissionais da educação fazemos em nossas pesquisas e
estudos.
Os materiais que temos em mãos como os documentos curriculares, os regimentos e
planos anuais das escolas nos direcionam a se fazer um trabalho de aprofundamento com relação aos conteúdos e formas para trabalhar de maneira integrada e com o intuito de resgatar os
saberes de todos os envolvidos professores, alunos e comunidade.
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TEXTOS LITERÁRIOS – COMO
TRABALHAR?

Faltam muitos materiais de leitura, o hábito da leitura e de estudo não se faz presente
no dia a dia das pessoas que ali residem, pouco são os conteúdos significativos de aprendizado para a vida, excesso de informação no
ar, poluição visual e sonora, falta de atenção,
concentração e silêncio para o ato de ler.

Ler deve ser prazeroso para todos, a
leitura não deve ser uma tarefa obrigatória com
fim avaliativo. Ela nos leva a uma viagem, a
conhecer mundos, a conferir histórias, a ter
imagens das coisas, de objetos e da natureza
Mas se pensarmos nas práticas de hoje
por isso é uma estratégia e um elemento significativo para o trabalho com os adolescentes e é bem provável que se encontre nesse mesmo
bairro o fácil acesso aos aparelhos eletrônicos
jovens no ensino fundamental II.
para ouvir músicas, ver filmes, assistir a proComo educadores devemos refletir gramas e propagandas apelativas, já que essa
sobre como a leitura deve ser trabalhada em forma de ver o mundo é imediata e com muito
nossas salas de aula de forma a cativar e in- mais atrativos diferentes de uma leitura que neteressar os alunos. Hoje temos um mundo de cessita de entendimento e interpretação.
concorrências com as novas tecnologias tão
Os jovens perderam o desejo e o háconhecidas e vivenciadas por todos eles, os
nossos alunos. Então como promover a forma- bito da leitura por facilidade nas conexões e
da interação com os meios tecnológicos, não
ção leitora?
basta desenvolver o gosto pela leitura mas a
Nós professores, em especial os de força de vontade e sentir a necessidade de ler
língua portuguesa, sabemos da importância e tendo em mente o bem que ela trará para o seu
da transformação que a leitura pode proporcio- desenvolvimento e equilíbrio da mente.

nar a todos e é na escola que as prática leitoÉ fundamental o papel do professor
ras acontecem. O leitor precisa ser o sujeito e
ter atitude de criticidade e construir sentidos nessa interação entre o texto e o leitor, pois ele
é o principal responsável pelo ensino da leitura
através dela: a leitura:
na escola, para se desenvolver a imaginação, a
[...] ninguém gosta de fazer aquilo que é difícil demais, escuta lenta, o enriquecimento do vocabulário
nem aquilo do qual não consegue extrair o sentido. e o envolvimento das linguagens diferenciadas.
Essa é uma boa caracterização da tarefa de ler na sala
de aula: para uma grande maioria dos alunos a leitura é
difícil demais justamente porque não faz sentido (KLEIMAN, 1995, p. 16).

Encontramos muitas dificuldades no
envolvimento dos alunos com as obras literárias, e a escola terá que dar um rumo à leitura,
já que as práticas cada vez mais estão distantes de nossos fazeres, o envolvimento com o
texto e a leitura implica liberdade.
Ainda hoje sentimos falta de livros e
bibliotecas em alguns lugares principalmente
em bairros menos favorecidos onde é pouco
divulgado a leitura e a necessidade desta para
a vida e para a cultura de um povo.

Para que tudo isso venha acontecer
é necessário planejar estratégias que sirvam
para despertar o interesse pela leitura entre os
adolescentes e jovens, permitindo-lhes transcender as dificuldades e avançar no processo de amadurecimento. Segundo Moita Lopes
(2001, p. 149) “O ato de ler envolve tanto a
informação impressa na página quanto a informação que o leitor traz para o texto”.
O autor mostra que a perspectiva da
leitura é ser interacionista. Ela compreende o
fluxo de informação, sendo assim o processo
de significação do texto passa pela interação
e intercâmbio dos conhecimentos do leitor, do
autor e do texto.
Ler como prática tem a ver com incenti69
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vo e a escola como transformadora é um espaço onde a autonomia e a cidadania tem parte
do cotidiano, tornando-a um lugar apropriado
para desenvolver a competência leitora.
O leitor segue um percurso de formação e deve ter um caminho de experimentar
o prazer de ler o texto, sendo preparado para
descobrir já que a leitura é uma atividade que
implica na procura por parte de quem lê que é
um processo interativo aos vários campos do
conhecimento do leitor. “É mediante a interação de diversos níveis de conhecimento, como
o conhecimento linguístico, o textual e o conhecimento de mundo, que o leitor consegue
construir o sentido do texto” (KLEIMAN, 1989,
p.13).
É por meio da leitura que serão oportunizados a comunicação dos sentimentos, pensamentos e ações que irão modificar a realidade.
A construção e reconstrução da nossa
identidade vêm por meio das leituras e do envolvimento que temos com os textos: “O que
cada um é, o que quer ser e o que foi dependem tanto de experiências efetivas, aquelas
vividas, como da leitura que se faz das próprias possibilidades de ser e das experiências
alheias a que tenha acesso por meio dos textos” (PAULINO; COSSON, 2009, p. 69).
As atividades de leitura devem ser significativas e assim sendo o mediador deve criar
condições para formação de leitores capaz de
experienciar a força humanizadora da literatura, ele deve provocar aos leitores em fazê-lo
relacionar os textos literários com a vida e a
viagens imaginárias.
O professor deve incorporar em sua
prática docente a leitura de diversos tipos de
textos e assim os alunos terão a oportunidade
da análise das mais variadas linguagens presentes em seu dia a dia.
No ensino fundamental II a educação
literária deverá contemplar a definição de objetivos, critérios de escolha de livros, metodologias e formas de avaliação de acordo com o
processo de construção do conhecimento.
A partir da interferência crítica o professor amplia a competência leitora dos alunos
partindo do contato que estes têm com os textos literários educando-os assim para a leitura
com textos culturalmente significativos.

O EXERCÍCIO DO ATO DE LER
A linguagem é um conjunto de sinais
utilizado pelos homens nas diferentes formas
de comunicação: oral e escrita estabelecendo
uma relação de convivência em sociedade.
Elas ocorrem no encontro de um corpo
que simultaneamente age, observa, interpreta
e pensa num mundo imerso em linguagens,
com pessoas que vivem em linguagens, em
um mundo social organizado e significado por
elas.
Ler não é decifrar, mas sim procurar um
sentido, questionar diretamente algo escrito, a
partir de uma expectativa ligada a uma necessidade/prazer. A leitura assume, no âmbito da
comunicação social, uma dimensão bem mais
ampla do que a simples decodificação de um
sistema de signos.
O ato de ler implica o diálogo e deve
ser um exercício de indagação, de reflexão crítica, de entendimento, de captação de símbolos e sinais, de mensagens, de conteúdo, de
informações.
Trata-se de um exercício de intercâmbio,
uma vez que possibilita relações intelectuais e
potencializa outras, permitindo a formação de
conceitos próprios, explicações e entendimentos sobre realidades com as quais os indivíduos se defrontam: “Por isso, [...] seja no âmbito
coletivo, seja no plano individual, a conquista
da habilidade de ler é simultaneamente o primeiro passo na direção da liberdade, de uma
parte e de outra, para a assimilação dos valores da sociedade” (ZILBERMAN, 2009, p. 27).
Enfim, a construção de uma educação literária relevante no Ensino Fundamental
II, perpassando pelo letramento literário, deve
contemplar a definição clara de objetivos, critérios de escolha dos livros, metodologias e formas de avaliação coerentes com o processo
de construção do conhecimento.
O texto literário deve ser utilizado como
meio de educar os cidadãos para a leitura, a
partir da interferência crítica do professor, que
exerce um papel fundamental para a ampliação da competência leitora dos alunos, a partir
do contato com textos culturalmente significativos e o entendimento do que os torna significativos.
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A Leitura não se limita a simples decodificação de códigos linguísticos, vai além, o
leitor interage com o que lê e atribui sentido as
coisas. A leitura articula as várias dimensões
do ser humano: sensorial, afetiva, cultural, imaginativa, intuitiva e lógica.
O ato de ler e o desenvolvimento cognitivo do pensamento traz um horizonte na vida
do aluno, transformando-o em leitor e ampliando a sua concepção de mundo. O aprendizado dos leitores acontece com a assimilação
de valores sociais de maneira indireta através
da apropriação da escrita oportunizadas pelos
mais diferentes espaços culturais entre eles a
escola que faz parte colaborando com o desenvolvimento dos alunos.
É a leitura literária que deixa em nós
uma enorme bagagem de experiências, desenvolvem a nossa imaginação, a sensibilidade, o
acesso aos diferentes saberes sobre culturas,
povos e lugares desconhecidos do universo
real e imaginário.
Devemos buscar a transformação do
indivíduo, para que seja capaz de refletir sobre
si mesmo e sobre a própria realidade. “A leitura
da palavra não é apenas precedida pela leitura
do mundo, mas por uma certa forma de ‘escrevê-lo’ ou de ‘reescrevê-lo’, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente”
(FREIRE, 2000, p.20).
O grande mestre Paulo Freire deixa
claro em suas palavras como se dá o ato de
aprender e de ensinar que acontece por descobrir as incertezas, acertos e equívocos. Para
ele, quem ensina também aprende, já que reconhece um conhecimento antes aprendido.
Quem ensina faz com o que se sabe.
O ensinante tem a responsabilidade da
competência, devendo esse se preparar, capacitar se formar antes do exercício da docência.
Já para o sujeito aprender, estudar, é um fazer
crítico, criador e recriador, engajado na leitura
de textos que tratem de conteúdos propostos
pela escola ou ainda que parta de uma reflexão crítica sobre acontecimentos sociais ou
naturais.

O ato de ler implica o estudo, ler a palavra e o mundo, não apenas como entretenimento, mas com interesse e descobertas.
Ler é um ato inteligente de compreensão de comunicação, por isso se faz necessário o entendimento da leitura e da escrita que
auxilia nessa prática do ler. “A leitura literária
seja exercida sem o abandono do prazer, mas
com o compromisso do conhecimento que
todo saber exige” (COSSON, 2006, p. 23).
O autor Rildo Cosson em seu livro “Letramento Literário: Teoria e Prática” (2006) trata
do tema sobre a mediação da leitura em sala
de aula e nos mostra a necessidade dos professores serem leitores ativos e de leituras formadoras.
Os conhecimentos e experiências vividas são adquiridos pelas leituras. Os professores têm papel de mediador e formador de
leitores e assim a cadeia a ser seguida pela
educação literária são: texto, escritor, leitor, leitura, escola e as práticas educativas.
A ação Pedagógica deve ter alguns objetivos a serem destacados:
•O docente ter a mesma visão de literatura que sua prática de sala de aula;
•O professor ter a vivência com os textos;
•Apresentar proposta de leitura e ter
uma visão integral dos textos a serem trabalhados de forma intensa;
• Propiciar a interferência no texto com
exercícios motivadores e assim o papel de protagonista em relação as atividades da prática
leitora;
•O docente possa ter o momento de
intervenção para a construção do conhecimento.
Desse modo a LDB explicita que:
Para cumprir essas finalidades, a escola que acolhe as
juventudes têm de garantir o prosseguimento dos estudos a todos aqueles que assim o desejarem, promovendo a educação integral dos estudantes no que concerne aos aspectos físicos, cognitivos e socioemocionais
(LDB, Art. 35-A, § 7º),
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Assim como está escrito na Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que rege nossas
práticas devemos respeitar esse protagonismo
na escola e propor projetos que desenvolvam
um trabalho voltado para o desenvolvimento
integral dos alunos, pensando nos aspectos
citados, bem como, na área da linguagem que
colabora com os aprendizados de reflexão, interpretação e assim se tornando um ser crítico
em suas ações, projetos e na vida profissional.

O QUE DIZ A BNCC (BASE NACIONAL
COMUM CURRICULAR)
A Base Nacional Comum Curricular
(BNCC) é um documento que foi elaborado definindo os aprendizados fundamentais durante
a trajetória do aluno, no período da Educação
Infantil até o Ensino Médio.
Ele orienta e guia a elaboração e atualização dos currículos, pensando nas particularidades sociais, regionais e metodológicos de
cada instituição de ensino. O documento tem
a finalidade de estabelecer a educação igualitária para todo o território nacional.
Além disso, a Base possui caráter normativo e estabelece objetivos de aprendizagem
definidos por meio de competências e habilidades essenciais. Na área das competências
específicas de Língua Portuguesa, a literatura
é contemplada, sobretudo, na terceira das dez
Competências Gerais da Educação Básica.
A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) reforça, em seus fundamentos pedagógicos, o lema “Aprender a aprender” como uma
necessidade concebida na compreensão de
que a sociedade contemporânea exige mais
do que acúmulo de informações.
Para o Ensino Fundamental a área da
linguagem será centrada no conhecimento,
compreensão, exploração, análise e utilização
das diversas linguagens: visuais, sonoras, verbais e corporais.
No Ensino Médio, a área da linguagem
e as tecnologias terá o foco na autonomia, o
protagonismo e autoria nas práticas de diferentes linguagens, na identificação e na crítica
aos diferentes usos da linguagem, no uso das

mídias na apreciação e participação de manifestações artísticas e culturais.
O documento (BNCC) vê o texto como
o centro das práticas de linguagem, sendo visto como uma modalidade não apenas verbal,
mas, sim o verbal, gestual, visual, sonoro, denominando-se a multimodalidade de linguagens.
Os textos se apresentam nas mais variadas formas como: na imprensa, na TV, em
meios digitais, na publicidade, livros didáticos.
A leitura, segundo Kleiman (1992) é
considerada um ato cognitivo na medida em
que envolve processos cognitivos múltiplos,
como percepção e reflexão sobre um conjunto
complexo de componentes.
E também é um ato social e envolve
pelo menos dois sujeitos – leitor e autor – que
interagem entre si, a partir de objetivos e necessidades socialmente determinados. De
certo que, lemos o mundo, quando lemos espetáculos teatrais, novelas, jornais, romances,
textos técnicos, cartas, folders, etc.
Assim como fala o autor devemos ter
como prática em sala de aula um trabalho voltado para os mais diversos tipos de textos existentes. Fazer com os alunos tenham contato
com as diversas leituras utilizando das linguagens artísticas para que possam ter uma nova
visão de mundo.

LEITURA NO ENSINO MÉDIO – SUA
COMPLEXIDADE
A BNCC trata a literatura como um
componente curricular de Arte e da linguagem,
sendo que o exercício da crítica faz a conexão
entre o lúdico e o pensamento.
É necessário que as ações realizadas
junto aos alunos sejam dadas a partir do protagonismo para que esses possam ser alunos
leitores-fruidores, através da prática como apreciadores, artistas, criadores, que lhes levam as
produções e as cenas artísticas:
Para que a função utilitária da literatura – e da arte em
geral – possa dar lugar à sua dimensão humanizadora, transformadora e mobilizadora, é preciso supor – e,
portanto, garantir a formação de – um leitor-fruidor, ou
seja, de um sujeito que seja capaz de se implicar na lei-
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tura dos textos, de “desvendar” suas múltiplas camadas
de sentido, de responder às suas demandas e de firmar
pactos de leitura (BNCC, Linguagens, Língua Portuguesa, Ensino Fundamental, p 138).

Outra competência específica são as
linguagens e as suas tecnologias que buscam a formação de leitores de maneira mais
complexa. Assim é necessário aprofundar os
estudos das obras literárias, a análise e compressão de circunstâncias sociais, históricas e
ideológicas.

RELAÇÃO DIGITAL DA LITERATURA
NA BNCC
A área de linguagens e suas tecnologias na Base Nacional Comum Curricular da
área de Linguagens e suas Tecnologias busca
consolidar e ampliar as aprendizagens previstas na BNCC de Ensino Fundamental nos componentes: Língua Portuguesa, Arte, Educação
Física e Língua Inglesa.

Atualmente as práticas digitais permeiam o trabalho realizado na educação em
São citados como exemplos de textos todos os níveis e a BNCC deixa claro a necesliterários para o trabalho no Ensino Médio:
sidade de atrelar a Literatura às práticas digi• a literatura juvenil,
tais.
• a literatura periférico-marginal,
• o culto (próximo ao erudito),
Assim, ela nos apresenta ações possí• o clássico (no que diz respeito ao veis interativas aos adolescentes e jovens sencânone),
do que ficará a cargo do plano da instituição
• o popular,
e do planejamento do professor, que poderá
• a cultura de massa,
após a leitura de uma obra literária comentar
• a cultura das mídias e
nas redes sociais, seguir escritores, pesqui• as culturas juvenis.
sar outras obras, produzir blogs, entre outras
É de essencial importância o ensino
da linguagem possibilitando assim a formação
plena dos jovens e das mais diversas práticas
sociais. No ensino médio os jovens passam a
conhecerem melhor seus sentimentos, capacidades intelectuais e expressivas, tem questionamentos que fazem parte dessa etapa da vida
que são: os interesses profissionais, os vínculos sociais, os projetos de vida, esse é o momento que vivem a autonomia e maior capacidade de abstração e reflexão sobre o mundo e
assim ampliam a participação na vida pública
e cultural.
A escola por sua vez nesse momento
se faz presente no intuito de ajudar os jovens
a passarem por essas questões de uma forma
que eles possam ter a capacidade de decisão
do aprendizado.

ações.
O mundo virtual além da integração
entre os alunos desenvolvem a escolha de
suas preferências e ainda compartilham suas
impressões e críticas a outros leitores, e os jovens tem essa ferramenta como um atrativo já
que tem o contato e o hábito ao uso dessa
tecnologia desde o início de sua vida escolar.
A Base Nacional Comum Curricular
além dos textos literários, também dá uma
gama de sugestões que existem nos meios
tecnológicos como: filmes, animações, paródia, games, HQs, que além de serem utilizados
no meio escolar, são bem conhecidos e utilizados pelos alunos em outros grupos sociais:
“Para acolher as juventudes, as escolas devem
proporcionar experiências e processos intencionais que lhes garantam as aprendizagens
necessárias e promover situações nas quais o
respeito à pessoa humana e aos seus direitos
sejam permanentes” (BNCC, p. 463).
73

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Os alunos jovens e adolescentes têm
práticas fora do espaço escolar nas culturas
das suas comunidades com as manifestações
corporais, das músicas, danças, das artes visuais, dos grafites, da moda, rádios, entre outras
produções que combinam a linguagem e modos de estarem em grupos.

A escrita literária é rica em possibilidades expressivas que é iniciada no ensino fundamental e estende-se ao ensino médio, já que
é de interesse de jovens essas manifestações
culturais. O que está em questão nesse tipo de
escrita não é informar, ensinar ou simplesmente comunicar.

Seria então o papel da escola discutir
essas práticas que os jovens têm em seus entornos e assim ampliar repertórios linguísticos,
trazendo para o ambiente escolar momentos
de discussões e projetos a serem realizados
dentro da escola.

Está incluso na BNCC o exercício literário com a função de produzir níveis de reconhecimento, a empatia, o reinventar, indagar e
descobrir-se. Na realidade seria o desenvolvimento das inter-relações pessoais. Estes textos construídos no âmbito dos mais diferentes
gêneros exploram as emoções, sentimento e
Sendo assim, hoje o professor além de ideias que não são encontrados em outros gêleitor deve estar a par das práticas digitais e neros não literários.
virtuais, atualizar-se, informar-se sobre os interesses dos alunos, pensar na literatura contemSendo assim vê-se a importância das
porânea juvenil, já que assim, no futuro, poderá escolas que atendem o ensino de jovens e
estar criando motivação para os outros tipos de adolescentes terem em suas propostas tais
leituras, como por exemplo, a leitura de obras momentos de criação e contato com esse exerclássicas.
cício literário.
Hoje as concorrências perante as novas tecnologias são vivenciadas por todos nós.
Então nós, profissionais da educação, que sabemos da importância e da transformação que
a leitura proporciona temos questionamentos
a fazer:
Na escola essa prática acontece?
Como fazer para formarmos leitores crí-

Algumas escolas programam junto aos
seus colegiados como o Conselho Escolar e
ao Grêmio Estudantil e assim trazem ideias e
projetos para realizações de saraus, apresentações musicais, festas, enfim atividades estas
que trazem os alunos e seus familiares para
estarem juntos aprendendo e trocando experiências.

ticos?
No Ensino Médio os conteúdos em
destaque são os da análise contextualizada
das produções artísticas e dos textos literários,
com destaque aos clássicos. Existem também
habilidades técnicas e estéticas que são mais
refinadas como: apreciação de obras artísticas
e ainda apropriação de textos literários como:
produções de cinema e teatros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas e estudos com os teóricos citados nesse artigo nos traz um melhor entendimento do papel da literatura e sua importância na formação do indivíduo sendo considerado um bem cultural, cujo acesso contribui para o desenvolvimento da educação estética, da
sensibilidade, da concentração e dos aspectos cognitivos e linguísticos, além do exercício da
imaginação.
A literatura é um instrumento que desenvolve a capacidade crítica do leitor, e assim
sendo o professor deve mostrar ao aluno que a mesma é um conteúdo que está voltado para a
nossa sociedade, que faz parte do desenvolvimento do ser humano e do conhecimento de si e
do outro, sendo assim, é um aprendizado para a vida já que perpassa os muros da instituição
escola nos levando ao conhecimento de mundo.
As estratégias de leitura utilizadas pelos professores devem ser contínuas e desenvolvidas com objetivo de incentivar as leituras, e de proporcionar aos alunos um envolvimento único
e individual dele com os textos literários.
Ela deve fazer parte do planejamento cotidiano do professor, abordando a leitura, a produção de textos, estudos gramaticais e pensar na língua como instrumento de comunicação e
de interação social.
As tecnologias são instrumentos utilizados hoje que vão desde a educação de crianças
até os adolescentes e jovens do ensino médio e das universidades, sendo que as propostas de
trabalho que possibilitem aos alunos acesso a saberes e práticas da cultura digital devem ser
priorizadas para uma aprendizagem significativa.
Conforme as pesquisas pudemos ver que foram os Parâmetros Curriculares da LDB que
trazem a liberdade ao professor de introduzir ou não e a forma de como fazer o estudo da literatura em suas aulas, sendo assim devemos ver a necessidade dos alunos já que os vestibulares
exigem o ensino e a importância da literatura no desenvolvimento dos alunos.
O essencial é que a escola, com a responsabilidade que lhe cabe, deve fazer um trabalho literário voltado para os alunos, já que este é um único lugar onde a maioria dos alunos tem
acesso à literatura.
A educação no Brasil é assegurada como um direito do cidadão. É exposta em todos
os documentos oficiais a gratuidade do Ensino Fundamental e Médio, também a igualdade de
condições para acesso e permanência na escola.
A Lei de Diretrizes e Bases (1996) tem em seus artigos pontos como: à liberdade de
aprender, ensinar, pesquisar e divulgar a cultura, o pensamento, a arte e o
saber. Nesse sentido, cabe às escolas de Ensino Fundamental e Médio
contribuir para a formação de jovens críticos e autônomos, entendendo
a crítica como a compreensão informada dos fenômenos naturais e
culturais, e a autonomia como a capacidade de tomar decisões fundamentadas e responsáveis.
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O ESTUDO DO ENSINO RELIGIOSO DE MATRIZ
AFRICANA NA EDUCAÇÃO COMO MEIO DE
COMBATE À INTOLERÂNCIA RELIGIOSA

RESUMO: Este artigo aborda a importância do estudo Ensino Religioso de matriz africana para a
efetivação da Lei10.639/03 e o combate à intolerância religiosa praticada contra as religiões
afro-brasileiras. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica sobre intolerância religiosa
e seus encadeamentos nas religiões de matriz afro no Brasil; alceamento de dados de denúncias ausência de disposição para aceitar pessoas com pontos de vista diferentes. Análise
conceitual e legal do Ensino Religioso. Conclui-se que o Ensino Religioso, enquanto área do
conhecimento, é de grande importância quer para a efetivação da Lei 10.639/03, quer para o
combate à intolerância religiosa praticada contra as religiões afro-brasileiras.

Palavras-chave: Religião; Ensino; Lei 10.639/03; Intolerância Religiosa.
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INTRODUÇÃO

P

reconceitos e discriminações são praticados e produzidos de forma social e histórica, e ocorrem nos diferentes ambientes da vida das pessoas, estando presente
também no ambiente escolar. A educação brasileira não pode ser entendida sem
levar em conta as relações entre os diversos grupos étnicos que formaram este país, pois os
“[…] quatrocentos anos de escravidão foram definitivos na plasmação do ethos do nosso país”
(MOURA, 1988). Portanto, é preciso destacar que o caráter da formação do Brasil, pautado na
escravidão, teve como uma de suas resultantes o surgimento de concepções e práticas racistas
que perduram até os dias atuais.
A intolerância religiosa no Brasil não é uma problema da atualidade, na verdade, sempre
fez parte da história do país. É uma herança que nos acompanha, parecendo distante a possibilidade de sua superação. Em pleno século XXI ainda são recorrentes casos em que pessoas
têm sua religião ofendida e desrespeitada por outras, movidas por preconceito. Em nosso país,
uma matriz religiosa tem sido alvo recorrente desse tipo de atitude: as religiões afro-brasileiras.
Apesar da Constituição vigente, Artigo 5º, inciso VI, enfatizar ser “inviolável a liberdade
de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e garantida,
na forma da lei, a proteção aos locais de cultos e as suas liturgias” e ainda, no inciso VIII, reforçar
que “ninguém será privado de direitos por motivos de crença religiosa ou de convicção filosófica
ou política”, o que temos visto no cotidiano são sucessivas demonstrações do descumprimento
destas diretrizes, consideradas garantias fundamentais pela nossa Constituição.
Muitos jornais noticiaram que os casos de intolerância religiosa aumentaram mais de
21% só no Estado de São Paulo no ano de 2019, e que os caso de calúnia, injúria e difamação,
são os campeões em boletins de ocorrência, fora tantas outras que jamais vamos ter notícias.
Religião é uma escolha por direito, ainda mais em um pais com uma enorme miscigenação e
comunhão de raças que é um fator enriquecedor, devido a enorme gama cultural que essas
diversas nações trouxeram.
A Lei 9.475/97 fortalece esse respeito através do Art. 33 que é bastante transparente
quando afirma: O Ensino Religioso, de matrícula facultativa, é parte integrante da formação básica do cidadão, constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurando o respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil, vedadas quaisquer
forma de proselitismo.
Como todo educador tenho a responsabilidade de mediar conflitos por meio do diálogo,
sem ferir a opinião alheia. Acredito que a educação passa por mudanças significativas e nesse
contexto está inserido o Ensino Religioso que é de extrema complexidade e intenso no âmbito
escolar, pois, na contramão de toda essa complexidade, ainda temos um grande número de
profissionais educadores que desconhecem, desvalorizam, e até mesmo tratam com a falta de
respeito e empatia os seus próximos e até mesmo os estudantes. Paulo Freire dizia que: Não há
também diálogo, se não há uma intensa fé nos homens. Fé no seu poder de fazer e de refazer.
De criar e recriar. Fé na sua vocação de ser mais, que não é privilégio de alguns eleitos, mas
direito dos homens (1987, p. 81)
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DIVERSIDADE CULTURAL E
CURRÍCULO ESCOLAR
Desde janeiro de 2003, o Ensino da
História da África e da Cultura Afro-brasileira
nas escolas tornou-se obrigatório por meio da
Lei nº 10.639 de 09/01/2003 que alterou a
Lei nº 9.394 de 20/12/1996. Essa mudança é
considerada um marco na luta pela superação
das desigualdades raciais e culturais na sociedade brasileira, uma vez que permitiu mudanças estruturais no cenário educacional.
De acordo com ABRAMOWICZ e GOMES (2017) essa lei é o ponto de chegada de
uma luta histórica da população negra para se
ver retratada na história do país com o mesmo
valor de outros povos que vieram para o Brasil.
Por outro lado, ela é o ponto de partida para
uma mudança social que tem como objetivo a
incorporação daqueles que foram construídos
como diferentes.
Mesmo sendo promulga a Lei N° 9.394
e sendo trabalhada por muitos educadores,
quando o assunto são as religiões de matriz
africana, nota-se que a forma que são trabalhadas não estão de acordo com a legislação.
As trocas de valores culturais – que incluem relações marcadas pela negociação e
pelo conflito - são desde sempre, um atributo
fundamental nas sociedades humanas. Sem o
desenvolvimento desse atributo, dificilmente o
sujeito teria articulado as noções de identidade
e alteridade, bem como não teria organizado
toda uma série de vínculos históricos (PEREIRA,2007). Conviver e se relacionar com o outro, é um fator que deve envolver respeito, ao
se relacionar deve-se colocar no lugar do seu
próximo.

A escola é o palco ideal para se trabalhar através do diálogo os diversos conflitos
que permeiam a sociedade, pois é nela que
encontramos um ambiente desafiador no que
tange as relações sociais, culturais, raciais e
religiosas. Vejo então a necessidade de educadores e estudantes firmarem um pacto com o
objetivo de fortalecer uma rede de convivência
voltado para uma cultura de respeito, e por consequência tornar possível a aprendizagem. Só
não podemos esquecer, que o respeito deve
ser mútuo, e que independentemente somos
todos pertencente a uma só raça, mas com
culturas e crenças diversas.
Nesse ponto, o que se apresenta aos
educadores e educandos é a fascinante aventura em lidar com os dados que em cada grupo social são mais ou menos decisivos para
definir os mecanismos de interação, os seus
valores estéticos e os seus esquemas de poder, entre outros aspectos. Esse fato pode ser
entendido como um sistema de relevância, ou
seja, um sistema através do qual um grupo ou
um indivíduo indica os focos de interesse que
lhe permitem delinear a sua maneira de pensar
e de agir, de relacionar-se entre si e com outro.
Em suma, a configuração dos currículos escolares, tanto quanto a da escola, não
se desvincula da compreensão dos fenômenos
culturais. Isso só faz aumentar a importância
dos processos educativos desencadeados nos
diferentes níveis de ensinos, pois é a partir deles que as experiências de ensinar e aprender
se revelam como experiências da vida e para a
vida (PEREIRA,2007).
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A população afro-brasileira da atualidaRELIGIÕES DE MATRIZ AFRICANA E A
de tem sofrido diversos ataques a seus costuINTOLERÂNCIA
Mesmo com a Lei 10.639 de 2003, e
a obrigatoriedade de ser trabalhada a História
e a Cultura Afro Brasileira, nota-se não somente um despreparo em relação ao tema como
também uma grande falta de interesse por muitos educadores devido a um preconceito que
foi estabelecido desde o período colonial. Se
faz necessário lembramos que os negros foram trazidos de suas terras para o Brasil na
condição de escravos sem quaisquer tipos de
direitos, até mesmo o direito a culto-religioso.

mes e hábitos. Além de terem que lutar contra uma sociedade que privilegia aqueles que
possuem grande poder econômico e que ainda vive o racismo em seu cotidiano, os negros
no Brasil também tem sido alvo de intolerância
religiosa.
Segundo Walmir Júnior (2016) os adeptos e praticantes de religiões de matrizes culturais africanas têm sofrido ataques de violência,
discriminação e preconceito tanto física quanto
psicologicamente e que essa intolerância tem
aparecido com maior frequência na atualidade.

É de suma importância superarmos e
quebramos as barreiras do obscurantismo pré-conceitual, levar em consideração que todo
indivíduo tem o direito a escolher as suas crenças. Por isso, segundo AMADO (1989, p. 7)
“redescobrir a importância das religiões afro-brasileiras supõe ter clareza quanto ao seu objeto de estudo que lhe é inerente”.

Gabriel Leão (2015) relata que ano de
2014 “no Rio de Janeiro, traficantes convertidos a religiões de matriz evangélica expulsam
praticantes de candomblé dos morros e proíbem uso de guias – que são colares religiosos – e roupas brancas”. Vieira (2011) relata
que o estado do Rio de Janeiro é que possui
“a maior proporção de praticantes de religiões
Quando o tema é religião de matriz afri- afro-brasileira na população (1,61%), segundo
cana, e de forma mais precisa o Candomblé levantamento da Fundação Getúlio Vargas com
e a Umbanda, notamos que muitos dos seus base no Censo 2010”.
adeptos sofrem ou já sofreram algum tipo de
E de acordo com o site Último Segunpreconceito, que ironicamente passa a ser comum aqui no Brasil. Ataques de diversos tipos do (2016) este também é o estado que mais
e desrespeitosos são constantes deixando cla- relata casos de violências contra os sujeitos
ro que não há respeito à liberdade de culto e que expressam sua fé a partir da prática de
expressão religiosa que se apresenta na Consti- religiões de matrizes culturais africanas, como
tuição. Durkheim (1989, p.31) afirma que: “Não pode ser visto na tabela 1.
há, pois, no fundo religiões que sejam falsas.
Tabela 1 – Casos de violência de 2012
Todas são verdadeiras à sua maneira: todas
respondem, ainda que de maneiras diferentes, a 2015 no Rio de Janeiro.
a determinadas condições da vida humana”.
Na verdade, não é impossível dispô-las segundo ordem hierárquica. Umas podem ser ditas
superiores às outras, pelo fato de colocarem
em jogo funções mentais mais elevadas; são
mais ricas de ideias e sentimentos, integram
mais conceitos, menos sensações e imagens,
e sua sistematização é mais erudita.
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RELIGIÃO
RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS71%
EVANGÉLICOS8%
CATÓLICOS3,8%
JUDEUS E SEM RELIGIÃO3,8%
LIBERDADE RELIGIOSA DE FORMA GERAL3,8%
TOTAL1014
Fonte: último (2016) de acordo com os
dados do Centro de Promoção da Liberdade
Religiosa e Direitos Humanos (Ceplir).
Através dos dados apresentados é
possível compreender que a intolerância contra
praticantes das religiões de matrizes culturais
africanas é absurdamente alto em comparação
com os registros contra as demais religiões.
Isso leva a uma reflexão de que isso
pode ser uma forma de mascarar o preconceito e a discriminação racial no Brasil por causa
da cor e que a agressão contra praticantes das
religiões afro-brasileira acaba sendo uma desculpa para aqueles que se acham superiores
devido a cor da pele
De acordo com Fonseca e Giacomini (2014), muitas vezes as agressões contra
os praticantes destas religiões acontecem em
diferentes locais – tanto nos terreiros quanto
nos espaços públicos – e que os agressores
são advindos de diferentes classes sociais e se
utilizam de diferentes meios para agredir, ameaçar ou intimidar os adeptos.

Contudo, não pode se dizer que apenas o preconceito e a intolerância racial são
os responsáveis pelos problemas sofridos por
aqueles que praticam as religiões de matrizes
culturais africanas, mas também, a falta de conhecimento sobre estas religiões, sobre a cultura afro-brasileiras e africana, a intolerância
religiosa propriamente dita e a existência de
uma sociedade que ao longo da história desenvolveu uma visão etnocêntrica, colocando
a raça branca como superior, personificando
a existência de uma democracia racial ou até
mesmo pelo desenvolvimento de um pensamento sobre a necessidade do branqueamento
da sociedade brasileira. “O ideal da evolução
étnica brasileira seria a pureza da raça branca. Por isso, concomitantemente a eliminação
do negro, a imigração europeia foi incentivada
com o intuito de promover o branqueamento
da população” (MATTOS, 2012).
Todo esse processo acabou sendo
componente concreto para o desenvolvimento de tantos problemas discriminatórios e preconceituosos contra as práticas religiosas de
matrizes culturais africanas que as populações
afrodescendentes enfrentam diariamente no
Brasil. Para Fonseca e Giacomini (2014) existe
um grupo que é responsável por 66% dos casos de violências contra os praticantes das religiões afro-brasileiras ou contra seus terreiros,
conforme pode ser visto na tabela 2.
Tabela 2: Principais responsáveis pelas
agressões
AGRESSORES%
EVANGÉLICOS32
VIZINHOS27
VIZINHOS EVANGÉLICOS7
TOTAL66

Dentre as agressões é possível citar
aquelas que ocorrem diretamente contra os
sujeitos como “queima e apedrejamento dos
terreiros, agressão a uma criança porque vestiu
uma roupa que a identifica com a sua religião,
linchamento verbal na internet e redes sociais”
Fonte: Construção própria a partir de
(ou aquelas que ocorrem contra o patrimônio
destas religiões: invasão do culto, pichação da dados de Fonseca e Giacomini (2014) apud
fachada dos terreiros, apedrejamento dos lo- Brasil247
cais, destruição das imagens, etc. (FONSECA
E GIACOMINI (2014).
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Segundo as autoras estas agressões
acontecem em diferentes setores da sociedade: nas ruas, nas escolas públicas, nos transportes coletivos, matas, locais de trabalho,
hospitais, meios de comunicação de massa,
cemitérios, enfim, são vários os locais em que
os problemas de discriminação ocorrem.
A sociologia explica que as religiões
são da ordem da cultura, portanto conhecimento adquirido, aprendido, transmitido e, assim,
são condicionadas pelas relações existentes
entre os homens em seus grupos sociais, de
acordo com interesses dominantes, políticos,
econômicos e biológicos. Estes fatores podem
excluir certas posições possíveis da lógica espiritual, favorecê-las ou selecioná-las. Desta forma, a etnia ou a especificidade da matriz cultural, podem favorecer crenças, valores, ritos
como formas comunitárias ou familiares de manifestação, não apenas em relação à religião,
mas, também, a partir de diversas representações.

A educação, através do trabalho nas
escolas, pode ser uma aliada muito importante
no combate ao preconceito e a discriminação
contra as religiões de matrizes culturais africanas e que também existe contra a cultura
afro-brasileira. Ela pode contribuir procurando
orientar seus alunos para a necessidade de
construir uma sociedade mais tolerante, que
compreenda e respeite as diferenças e que
seja capaz, de forma concreta, de oferecer as
mesmas oportunidades para todos os indivíduos não importando sua raça, seu credo, sua
cor ou sua fé.

RELIGIÕES AFRO-BRASILEIRAS
DENTRO E FORA DA ESCOLA
A temática do Ensino Religioso está
presente na legislação brasileira, especialmente a partir de 1996, com a constituição da Lei
de Diretrizes e Bases (LDB 9.394/96) que estabelece as diretrizes e bases da educação. O
art. 33 estabeleceu que a matrícula no Ensino
Religioso possuía caráter facultativo. Posteriormente, ela foi modificada pela Lei no 9.475/97,
onde se realça o caráter não confessional nem
proselitismo. A partir dela foi garantida o “respeito à diversidade cultural religiosa do Brasil,
vedadas quaisquer formas de proselitismo”.

As religiões de matriz africanas oferecem uma gama de culturas, valores, ideais ou
ideias, uma rica simbologia segundo certa visão mística do mundo em correlação com o
universo mítico e ritualístico. Estudar este suporte cultural, seus sentidos explícitos ou implícitos, ainda associado ao do grupo que dela
Em 1998, a Câmara de Educação Báparticipa é compreendê-las como fenômenos sica do Conselho Nacional de Educação, em
sociais.
sua resolução no 02/98, institui as Diretrizes
Curriculares Nacionais para o Ensino FundaNa sala de aula, os alunos aprendem mental e sinaliza em seu Art. 3º - item IV, que,
a respeitar o próximo, independentemente de “em todas as escolas deverá ser garantida a
sexo, cor ou religião, conhecem uma nova lín- igualdade de acesso para alunos a uma base
gua – o yorubá, de origem africana–, desco- nacional comum, de maneira a legitimar a unibrem como os povos do Togo e de Gana (que dade e a qualidade da ação pedagógica na
falam esse idioma) respeitam a natureza e têm diversidade nacional”.
contato com seus mitos e ervas. Atividades
como essas poderiam ser aplicadas às aulas
de ensino religioso para ensinar, por exemplo
o candomblé.
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Quando se fala em diversidade nacional, é importante ressaltar que, há uma série
de manifestações culturais e religiosas afro-brasileiras codificadas de diferentes formas,
tendo em conta os conhecimentos oriundos de
diversas regiões do continente africano. Porém,
a discriminação dessas manifestações dentro
e fora das escolas tem constituído o principal
obstáculo para o estudo e a efetiva inserção
das mesmas nas aulas de Ensino Religioso,
contribuindo assim, para um franco desconhecimento das raízes ancestrais que estiveram na
base da formação da sociedade brasileira.
Nesse aspecto, é preciso enfatizar que,
quando os africanos chegaram ao Brasil na
condição de escravos em 1580, não tinham
a liberdade para praticar ou professar suas
crenças e religiões. Por serem provenientes de
diversas regiões do continente africano, com
idiomas e costumes diferentes, muitas vezes,
era impossível comunicar entre si e seus senhores.
Apesar disso, muitos conservaram
suas tradições religiosas e culturais misturando-as e adaptando-as à nova realidade, dando
origem assim, ao sincretismo, que é um aspecto muito forte até hoje no Brasil. Por isso,
segundo AMADO (1989, p. 7) “redescobrir a
importância das religiões afro-brasileiras supõe
ter clareza quanto ao seu objeto de estudo que
lhe é inerente”.
Na carta de abertura do livro África e
Brasil Africano (2007), dirigida aos professores
brasileiros, Marina de Mello SOUZA, alerta a todos que, desde 2003, a Lei de Diretrizes e Bases (LDB) institui a obrigatoriedade do ensino
da História da África e dos africanos no currículo escolar do Ensino Fundamental e do Ensino
Médio. Contudo, é importante assinalar desde
já, que trazer para a sala de aula a História da
África, dos africanos e dos afrodescendentes
no Brasil é, antes de tudo, cumprir os grandes
objetivos da educação brasileira.

Esses objetivos, segundo SILVA (2007)
visam refletir sobre a discriminação racial e sexual; valorizar a diversidade étnica; gerar debates; estimular valores de respeito, de solidariedade, de tolerância. Pois, é a oportunidade de
levantar a bandeira de combate ao racismo e a
descriminação que atingem particularmente a
população negra, afro-brasileira ou afrodescendente. Ela afirma que, trazer para a sala de aula
esse tema é dar oportunidade aos alunos de
desvendar a sua própria cultura, reconhecendo
no outro uma parte de si mesmo.
Para isso, é preciso mostrar o que há
de africano no Brasil e contar coisas da África que ainda são pouco conhecidas. Pois, se
inicialmente a nação brasileira foi o resultado
da mistura de índios, africanos e portugueses,
outros imigrantes europeus e asiáticos só passaram a vir em maior número a partir do século
XIX. Por isso, é necessário conhecer melhor o
que os antepassados africanos deixaram como
herança. Então, conhecer e valorizar a cultura
africana e afrodescendente é uma condição indispensável para entender a nossa cultura atual.
Nesse sentido, é preciso enfatizar que
a diáspora forçada dos africanos para o Brasil, no qual diversos grupos humanos foram
deslocados de suas sociedades e instituições
religiosas, fez com que transladaram para o
novo espaço social uma pluralidade de culturas, valores e práticas religiosas. Os africanos
trouxeram com eles ‘fragmentos de cultura’,
porém, desprovidas de instituições sociais que
lhes dessem expressão. Então, a constituição
de comunidades religiosas afro-brasileira é o
resultado do processo de reconstrução de novas identidades religiosas por essa pluralidade
de fragmentos culturais.
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EXÚ NÃO É O DIABO – MITOS E
VERDADES
Muitos o consideram o diabo com uma
capa vermelha e chifres, mas na verdade Exú,
para os que gostam de comparar mitologias, é
o Orixá mais parecido com Hermes, tanto no
mal quanto no bom sentido. Seu nome, Exú,
significa esfera, por ser um deus eterno, não
ter começo nem fim. Exú é o orixá da comunicação. É o guardião das aldeias, cidades, casas, das coisas que são feitas e do comportamento humano.
Exú é o encarregado em receber todas
as oferendas primeiro, para segurar que tudo
ocorra bem, e de garantir que sua função de
mensageiro entre Orun e o Aiye (mundo material e espiritual) seja plenamente realizada.
Na época da colonização da África o Exu foi
sincretizado como diabo cristão pelos colonizadores, devido ao seu estilo irreverente, brincalhão e a forma como é representado no culto
africano: Um falo humano ereto, simbolizando
a fertilidade.

A escolarização brasileira é marcada
por um modelo de produção de vida não-sustentável, amparada por um modelo de ciência
sustentado pelo pensamento linear, em que a
hierarquia do saber formal, fragmentado em matérias, catalogado e dividido por níveis é desprovida de sentimento e sentido para a vida do indivíduo. Ao longo da história este processo resulta
em um dualismo que ao separar mente e corpo,
não consegue perceber os sujeitos interligados
com tudo e com todos, em especial com a natureza. Nesta perspectiva, a individualidade ganha
força nos preparando para uma lógica do mercado e não para convivência em grupo e com a
diversidade.

As práticas educativas na sociedade
contemporânea demonstram a existência de um
currículo que é prescritivo, não permitindo que
haja o pertencimento da cultura afro-brasileira
nos conteúdos programados para os alunos.
Pode-se constatar que as instituições de ensino,
sustentadas por uma postura política excludente vêm negligenciando a verdadeira história do
brasileiro fazendo com que não se reconheça
o pertencimento da contribuição do negro no
Compará-lo com o diabo, satanás, é currículo escolar e nos discursos produzidos na
um absurdo, pois, dentro da construção teo- escola.
lógica yorubá não existe entidade (orixá) que
Assim, a escola tende a legitimar seu
ocupa essa posição oposta ao bem, como em
religiões cristãs, entre outras. Todos da mitolo- discurso hegemônico, pautado nas políticas de
gia yoruba, bem como no candomblé, tem sua embranquecimento que fortalecem as desigualdades sociais e raciais. As contribuições de Goporção positiva e negativa.
mes (2005, p. 13), sugerem que “durante anos,
Exú é figura de status entre os Orixás, a sociedade brasileira e a escola distorceram e
que apesar de ser subordinado ao poder de- ocultaram a real participação do negro na proles, constitui uma figura tão poderosa que fre- dução histórica, econômica e cultural do Brasil”.
quentemente desafia as próprias divindades.
Sua função e condição de figura-limite entre o
astral e a matéria, se revela em suas cores,
o negro e o vermelho, sendo esta última a vibração de menor frequência no espectro do
olho humano, abaixo do qual tudo é negro, há
ausência de luz. Seus aspectos contraditórios
também podem ser analisados sob outro ponto de vista: o negro significa em quase todas
as teologias o desconhecido; o vermelho é a
cor mais quente, a forte iluminação em oposição à escuridão do negro. Até em suas cores,
Exú é o símbolo das grandes contradições, do
amplo terreno de atuação.

Em contrapartida, uma educação pautada em conhecimentos de matriz africana está
fundamentada em um saber dinâmico e participativo, dado no fazer cotidiano, ritualístico e
simbólico. É nesse convívio que os sujeitos se
articulam em prol de uma cooperatividade. Nesta perspectiva, busca-se na utilização dos mitos
africanos em sala de aula uma forma de resgatar a identidade, problematizar os preconceitos e
possibilitar uma nova configuração da realidade,
pautada em princípios de equidade, como nos
diz Machado em seu artigo Mitos afro-brasileiros
e vivências educacionais.
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Machado e Petrovich (2004) ressaltam
a importância do mito no cotidiano escolar porque proporciona novos valores e quebra de
preconceitos. O mito por vir carregado de sentimentos e significados, possibilita a convivência, a solidariedade e ainda desvela a origem
do povo brasileiro. Além do mais, o mito insere
o sujeito no sistema de vida da comunidade,
proporcionando motivação e norteamento de
caminhos a seguir. Desde os povos antigos
contar e ouvir histórias era uma diversão. No
Brasil essa arte de contar histórias veio em
grande parte do povo africano, os chamados
griots ou griôs, contadores de histórias que vivem até hoje em várias partes da África, cuja
educação em grande parte se estabelecia com
a transmissão oral dos contos e cantos africanos.

Para Hampaté Bâ (1982, p. 183), a
tradição oral permite o entrosamento humano,
sendo ao mesmo tempo “religião, conhecimento, ciência natural, iniciação à arte, história, divertimento e recreação”; assim, convoca o ser
para sua totalidade, onde o eu e a comunidade
não é algo abstrato e isolado da vida, mas é
uma presença genuína no mundo, “concebido
como um Todo onde todas as coisas se religam e interagem” (p. 183).
Nesse sentido se faz necessário entender o que é mito e o que é de fato Exú, uma
figura tão massacrada neste vasto pensamento da intolerância humana, e que com certeza
seja a principal figura dentro deste cenário preconceituoso.
Sendo assim não vejo outro caminho a
não ser dentro da educação a alternativa para
combater a intolerância é promover o debate
dentro das escolas, como parte obrigatória do
currículo, uma matéria que promova debates
e reflexões sobre a falta de tolerância. Junto a
isso, promover também a capacitação entre os
professores para realizarem tais debates.

Segundo Oliveira por muitos séculos,
antes da escrita ser instaurada no mundo moderno, os negros griôs tinham o papel fundamental de “romper o silêncio do esquecimento, usando a voz acompanhada de ritmos, e
exaltar a vitória da tradição que sobreviveu aos
impactos das guerras”; assim transmitiam oralmente seus saberes, passando de geração a
geração. O ancião é o narrador capaz de regar
Assim, a longo prazo, teremos um
a memória coletiva, com prazer e divertimento. olhar de esperança sobre o tema, com cidadãos aptos ao respeito e com olhares críticos
Logo, o papel dos griôs é de cultivar a para combater a intolerância religiosa, princiessência da coletividade, onde a transmissão palmente as religiões de matriz-africana. A intodo mais velho para o mais novo exige que haja lerância religiosa mostra a fragilidade de quem
do contador e do ouvinte uma harmonia que a pratica.
garanta a sobrevivência do ancestral no presente. A coexistência entre o velho e o novo
Mostra a falta de amor, compreensão,
é o que conserva vivo o legado africano. Em respeito e compaixão. A sociedade carece de
contrapartida, a oralidade e a memória coletiva uma melhor compreensão do presente, das essão importantes para a manutenção dos mi- colhas individuais e da diversidade. É preciso
tos africanos. Hampaté Bâ (1982) aponta que questionar a maneira como a mídia, também
a oralidade é a grande escola da vida e seus conhecida como “quarto poder”, se refere às
aspectos de convívio e relação com os outros religiões. É preciso que a sociedade se consestão intimamente relacionados com a tradição cientize sobre o assunto para combatê-lo, e
oral. Seguindo esta perspectiva, o saber car- não há outro caminho a não ser a educação.
tesiano dividido por categorias, não encontra
espaço, pois o espiritual e o material não são
separados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É nítida a influência que a religião exerce na vida dos seres humanos. Todavia a definição
daquilo que pode ou não pode ser considerado uma religião está longe de ser consensual. A
variedade de cultos e organizações religiosas torna essa uma tarefa ainda mais complexa.
De modo que a desconsideração passa a ser uma atitude que leva em consideração
uma série de fatores que ultrapassam a mera portabilidade de um templo e adeptos. Questões
como a origem, a raça, a etnia, as liturgias, passam a ser utilizados como elementos em torno
dos quais o processo de reconhecimento é desconstruído.
Por regular as relações entre o homem e a divindade, as diversas crenças se manifestam
tanto no campo espiritual como no campo físico, tanto na subjetividade quanto na exteriorização
das convicções religiosas seguidas. Assim, a liberdade religiosa seria algo intrínseco ao homem,
resultado de um direito sobre-humano, divino e espiritual e não de uma mera concessão estatal.
Ocorre que, a história da humanidade demonstra que nem sempre o livre culto e exercício dos diversos credos religiosos foram garantidos, pelo contrário, em muitos momentos o que
se viu o império e a hegemonia de religiões específicas, as quais se utilizavam do poderio a elas
conferido politicamente para impor a observância e aceitação das suas verdades. Da mesma
forma, historicamente é possível reconhecer situações em que indivíduos considerados não-humanos ou coisas evocam para si o direito a professar uma religião, de manifestar sua crença
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TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA UMA ANÁLISE GERAL DAS
DIFICULDADES DE APRENDIZADO

RESUMO: Os transtornos do espectro do autismo representam uma gama de distúrbios cerebrais que são caracterizados por padrões restritos de comportamento e prejuízos nas comunicações e interações sociais. Esses distúrbios compartilham origens e características comuns,
mas são classificados como distúrbios do espectro porque os sintomas e a gravidade variam
entre os indivíduos. Crianças com autismo têm dificuldade em interações sociais. Eles podem
evitar o contato visual e as interações com as pessoas e resistir ou aceitar passivamente a
atenção. Com frequência, são incapazes de ler pistas sociais ou exibir reciprocidade emocional. Assim, eles são incapazes de prever ou entender o comportamento de outras pessoas.
Eles também podem ter dificuldade em controlar a emoção, podem ser perturbadores ou
agressivos às vezes, ou podem perder o controle, especialmente quando frustrados ou apresentados a uma nova situação ou ambiente.

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

H

abilidades de comunicação são afetadas em crianças com autismo, mas as dificuldades variam. Algumas crianças podem ter boas habilidades básicas no idioma, mas apresentam dificuldade em iniciar ou sustentar conversas, como não dar
aos outros a oportunidade de responder.
Outros podem experimentar atrasos ou regressão no desenvolvimento da linguagem; outras ainda permanecem mudas ou podem usar a linguagem de maneiras incomuns, como repetir
uma frase ou repetir o que ouvem (ecolalia).
A linguagem corporal também é difícil de ler em crianças com autismo. Expressões faciais, tom de voz e gestos muitas vezes não correspondem ao conteúdo verbal e às emoções.
Eles têm dificuldade em expressar o que querem ou precisam. Eles também podem parecer
surdos, não respondendo aos seus nomes ou tentativas de conversação.
Padrões de comportamento, interesses e atividades podem ser restritos, repetitivos ou
estereotipados. Por exemplo, uma criança pode passar longos períodos organizando brinquedos
específicos de uma maneira particular, em vez de brincar com os brinquedos.
Uma preocupação intensa com certos tópicos, como o estudo obsessivo de mapas,
também pode ser vista. Movimentos repetitivos e extremos, extremos ou sutis, como bater nos
braços, congelar, balançar para frente e para trás ou caminhar sobre os dedos dos pés também
podem ocorrer. Muitas vezes, as pessoas com autismo exigem consistência em seu ambiente.
Uma pequena mudança na rotina pode ser tremendamente perturbadora.
Em crianças com autismo, o cérebro parece incapaz de equilibrar os sentidos adequadamente. Muitas crianças autistas são altamente sintonizadas ou até dolorosamente sensíveis
a certos sons, texturas, gostos ou cheiros. Alguns parecem indiferentes ao frio ou à dor, mas
reagem histericamente a coisas que não incomodariam outras crianças.
Em algumas pessoas, os sentidos estão até embaralhados. Por exemplo, tocar uma
determinada textura pode induzir uma resposta de engasgo. Em casos raros, algumas crianças
exibem habilidades notáveis, como tirar fotos detalhadas e realistas em tenra idade ou tocar um
instrumento sem treinamento.
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CONCEITUANDO O ESTUDO
O transtorno do espectro do autismo
(TEA) é um conjunto de transtornos do neurodesenvolvimento caracterizado por um déficit
de comportamentos sociais e interações não
verbais, como contato visual reduzido, expressão facial e gestos corporais nos primeiros 3
anos de vida.
Não é um distúrbio único, e é amplamente considerado como um distúrbio multifatorial resultante de fatores de risco genéticos
e não genéticos e sua interação. Estudos genéticos identificaram mutações que interferem
com o neurodesenvolvimento típico no útero
durante a infância:
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 mental e, com isso, não conseguem acompanhar
a demanda pedagógica como as outras crianças. Para
essas crianças serão necessários acompanhamentos
educacionais especializados e individualizados (SILVA,
2012, p. 109).

De acordo com Silva (2012), desenvolvimentos recentes em estudos de neuroimagem forneceram muitos insights importantes
sobre as alterações patológicas que ocorrem
no cérebro de pacientes. Embora os tratamentos educacionais e comportamentais tenham
sido a base do tratamento do TEA, os tratamentos farmacológicos e interventivos também
mostraram algum benefício em indivíduos com
esse tipo de transtorno.
Além disso, houve relatos de poucos
casos em que alunos experimentaram melhora após a estimulação cerebral profunda, um
dos tratamentos intervencionistas. A arquitetura
principal do desenvolvimento, que poderia ser
um alvo para o tratamento, ainda é um território
inexplorado (SILVA, 2012).

Atualmente, é amplamente considerado um distúrbio multifatorial resultante de fatores de risco genéticos e não genéticos e sua
interação. Causas genéticas incluindo defeitos
genéticos e anomalias cromossômicas foram
encontradas em indivíduos com TEA (SILVA,
2012).
Diversos elementos causadores do
ambiente, incluindo fatores pré-natais, perinatais e pós-natais, também contribuem para o
TEA. Os fatores pré-natais relacionados com o
TEA incluem a exposição a teratógenos, como
a talidomida, certas infecções virais (síndrome
da rubéola congênita. Fatores pós-natais relatados associados incluem doença autoimune,
infecção viral, hipóxia, toxicidade por mercúrio
e outros (SILVA, 2012).
Os conhecidos e putativos genes relacionados a ASD e fatores ambientais que contribuem, alguns pesquisadores sugerem que
o TEA é o resultado de interações complexas
entre fatores de risco genéticos e ambientais.
Entender a interação entre fatores genéticos e
ambientais na patogênese levará a uma estratégia ideal de tratamento (SILVA, 2012).

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Tipicamente observada nos primeiros
3 anos de vida, com déficits nos comportamentos sociais e interações não verbais, como
contato visual reduzido, expressão facial e gestos corporais.
As crianças também se manifestam
com sintomas inespecíficos, como habilidades
e experiências incomuns de percepção sensorial, falta de coordenação motora e insônia. Fenômenos associados incluem retardo mental,
indiferença emocional, hiperatividade, agressão, auto lesão e comportamentos repetitivos,
como balançar o corpo ou agitar as mãos.
Comportamentos repetitivos e estereotipados
são frequentemente acompanhados por comprometimento cognitivo, convulsões ou epilepsia, queixas gastrointestinais, distúrbios do
sono e outros problemas. O diagnóstico diferencial inclui esquizofrenia infantil, dificuldade
de aprendizagem e surdez (APA, 2013 apud
ZANON et al., 2014).
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TEA é diagnosticado clinicamente com
base na presença de sintomas principais. No
entanto, é necessária cautela ao diagnosticá-lo por causa de manifestações inespecíficas
em diferentes faixas etárias e habilidades individuais nos domínios da inteligência e verbal.
Os primeiros sinais inespecíficos reconhecidos
na infância ou nas crianças pequenas incluem
irritabilidade, passividade e dificuldades com
o sono e a alimentação, seguidos por atrasos
na linguagem e no envolvimento social. No primeiro ano de idade, os bebês diagnosticados
posteriormente com TEA não podem ser facilmente distinguidos dos bebês de controle APA,
2013 apud ZANON et al., 2014).
No entanto, alguns autores relatam que
cerca de 50% dos bebês apresentam anormalidades comportamentais, incluindo extremos
de temperamento, mau contato visual e falta
de resposta às vozes ou interação dos pais.
Aos 12 meses de idade, indivíduos com TEA
apresentam comportamentos atípicos, através
dos domínios da atenção visual e imitação. Há
também relatos sobre trajetórias de linguagem
atípicas, com atrasos leves aos 12 meses,
progredindo para atrasos mais graves em 24
meses. Aos 3 anos de idade, os sintomas típicos do núcleo, como falta de comunicação
social e comportamentos e interesses restritos
e repetitivos, são manifestados. O TEA pode
ser facilmente diferenciado de outros transtornos psicossociais no final da pré-escola e nos
primeiros anos escolares APA, 2013 apud ZANON et al., 2014).

ÁREAS CEREBRAIS E FUNÇÕES
ESPECÍFICAS
De acordo com estudos, os lobos frontal e temporal são as áreas cerebrais marcadamente afetadas nos indivíduos com TEA. Em
particular, o papel da amígdala na cognição e
na CIA foi comprovado em numerosos estudos
neuropatológicos e de neuroimagem (SEMENSATO; BOSA, 2013).
Acredita-se que a amígdala localizada
no lobo temporal medial anterior à formação
hipocampal tenha uma forte associação com

comportamentos sociais e agressivos em pacientes com TEA. A amígdala é um componente importante do sistema límbico e da alça afetiva do circuito tálamo-cortical (SEMENSATO;
BOSA, 2013).
A amígdala possui duas funções específicas, incluindo o olhar fixo e o processamento
facial. A lesão da amígdala resulta no processamento do medo, na modulação da memória
com conteúdo emocional e no olhar quando se
olha para o rosto humano. Os achados em indivíduos com lesão da amígdala são semelhantes aos fenômenos do TEA. A amígdala recebe
insumos visuais, sensoriais, auditivos e todos
os tipos de viscerais altamente processados
(SEMENSATO; BOSA, 2013).
A amígdala compreende uma coleção
de núcleos com base em análises histoquímicas, esses núcleos são divididos em subgrupos primários atribuindo a amígdala a ter um
papel como um nó conectando os estímulos
sensoriais ao nível mais alto de cognição social. Diversos estudos propuseram o uso de
um modelo para confirmar a evidência da associação entre a amígdala e o TEA. Apesar da
limitação que decorre da necessidade de provar transtorno cognitivo de ordem superior, os
estudos sugeriram que alterações associadas
à doença nos lobos temporais durante manipulações experimentais da amígdala em animais
produziram alguns sintomas de TEA (SEMENSATO; BOSA, 2013).
Os indivíduos com tumores do lobo
temporal envolvendo a amígdala e o hipocampo fornecem outra evidência da correlação entre a amígdala e o TEA. Alguns autores relataram que os pacientes com sintomas autistas
após o lobo temporal foram danificados por
um tumor. Além disso, indivíduos com esclerose tuberosa experimentaram sintomas semelhantes, incluindo expressão facial (SEMENSATO; BOSA, 2013).
Lobo frontal tem sido considerado
como desempenhando um papel importante
no controle de alto nível e uma estrutura chave
associada ao autismo. Indivíduos com déficit
no lobo frontal demonstram disfunção cognitiva, de linguagem, social e emocional de ordem
superior, que é deficiente no autismo. Recen94
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temente, estudos de neuroimagem e neuropsicológicos tentaram delinear regiões distintas
do córtex pré-frontal que suportam diferentes
aspectos da função executiva. Alguns autores
relataram que as taxas excessivas de crescimento do cérebro em crianças com autismo,
que é principalmente contribuído pelo aumento do volume do córtex frontal (SEMENSATO;
BOSA, 2013).
No entanto, os sintomas autistas permanecem refratários à terapia medicamentosa
em alguns pacientes. Esses indivíduos evoluíram com doença grave e múltiplas comorbidades, causando diminuição da qualidade de
vida. A terapia intervencionista, como a estimulação cerebral profunda, pode ser uma opção
terapêutica alternativa para esses pacientes
(SEMENSATO; BOSA, 2013).
Intervenções foram utilizadas para o tratamento do TEA, práticas de intervenção focalizada e tratamentos abrangentes. As práticas
de intervenção focalizada incluem estímulo,
reforço, ensino de avaliação discreta, histórias
sociais ou intervenções mediadas por colegas.
Estes são projetados para produzir resultados
comportamentais ou de desenvolvimento específicos para crianças individuais e usados por
um período de tempo limitado com a intenção
de demonstrar uma mudança nos comportamentos direcionados. Os modelos abrangentes de tratamento são um conjunto de práticas
realizadas durante um período prolongado de
tempo e são intensas em sua aplicação, e geralmente têm múltiplos componentes (SEMENSATO; BOSA, 2013).

SOCIALIZAÇÃO E BUSCA POR
ESTÍMULOS NARRATIVOS
Para Semensato; Bosa (2013), Quando as crianças com TEA têm uma linguagem
desenvolta, que é o caso de poucos e quando são tratados cedo, intensamente e por um
longo tempo, as melhorias na socialização são
evidentes, as crianças com autismo têm grande dificuldade em ordenar uma história e recordar suas memórias além de flashes, conglomerados confusos e condensados de afetos e
representações.

A origem dessa impotência ou dessas
rupturas narrativas permanece controversa. É
um déficit ou uma distorção no desenvolvimento de uma função cognitiva que começa a ser
exercida na troca de olhares com um interlocutor, durante os primeiros momentos de atenção conjunta e que estende-se através de interações lúdicas e jogos (SEMENSATO; BOSA,
2013).
O indivíduo pode assim ser separado
do imediatismo da experiência e reconhecer os
desejos dos outros, crenças e emoções, para
chegar, mais tarde, a distender o elo inicial entre uma palavra e uma coisa, para ampliar o
campo de significados e para alcançar o nível
de polissemia e metáfora:
[...] as manifestações comportamentais que definem o
TEA incluem comprometimentos qualitativos no desenvolvimento sociocomunicativo, bem como a presença
de comportamentos estereotipados e de um repertório
restrito de interesses e atividades, sendo que os sintomas nessas áreas, quando tomados conjuntamente,
devem limitar ou dificultar o funcionamento diário do
indivíduo” (APA, 2013 apud ZANON et al, 2014, p.25).

Para os autores, será antes uma defesa
contra um sofrimento indescritível, relacionado
ao inesperado, à mudança e à ausência, que
faz com que o autista estruture seu ambiente rigidamente e se imponha ao universo, com
seus estereótipos e rituais, um caráter de imutabilidade, congelando o tempo.
Qualquer que seja o fator primordial, o
déficit e a defesa provavelmente estão interligados e se reforçam mutuamente. Um déficit da
capacidade de simbolizar (colocar um objeto e
uma palavra no lugar de outro objeto) torna o
mundo difícil de controlar, ameaçar e forçar a
lutar contra os eventos que perturbam a ordem
das coisas, tentando ignorá-los e enclausurando-se em uma concha de sensações repetitivas que leva à aceleração costumeira, na qual
tudo retorna ao mesmo no lugar e na forma
do evento, desse modo a informação é diluída
como um ruído sem sentido no base regular
da existência, de maneira cotidiana, chegando
a alinhar-se de maneira puramente física, com
os eventos precedentes (APA, 2013 apud ZANON et al, 2014).
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Homogeneização (isto é, falta de singularidade) e clivagem (isto é, nenhuma outra ligação que a justaposição com outros eventos)
são as duas características essenciais que o
evento toma na vida de autista. Torna-se assim
(por déficit, defesa ou por um processo que
engaje essas duas modalidades ao mesmo
tempo) incapaz de se transformar em narrativa:

Gradualmente internalizados, esses envelopes
são o ponto de partida para um diálogo consigo mesmo consigo mesmo, auto-organizado
de acordo com os princípios espaço-temporais
e causais de uma narrativa íntima. Era uma vez,
em algum lugar, algo estava esperando pela
subjetivação que, em seu relacionamento com
o outro, estava lentamente se tornando como
[...] uma aliança precisa começar a se estabelecer entre alguém (SEMENSATO; BOSA, 2013).
a família e o profissional da saúde, não importando ser
este um médico, um psicólogo ou um fonoaudiólogo.
Essa aliança configura-se como uma parceria na qual
o profissional começa a fazer parte dessa caminhada
com a família, no sentido de buscar o melhor atendimento específico para aquela criança. [...] além, dos
profissionais da saúde, a escola também tende a ser
vista como um importante recurso auxiliar no desenvolvimento da criança, como apoio no manejo de certas
rotinas desgastantes e como uma forma de ligação entre pais e alguns serviços [...], (SEMENSATO; BOSA,
2013, p. 92-93).

Podemos encontrar três etapas: um
tempo de prefiguração, na qual o evento físico
é transformado em uma imagem e adquire um
coeficiente de narrativa, um tempo de configuração no qual os eventos assim transformados
estão interrelacionados, dramatizados, intrigados, um tempo de refiguração em que a história contada a um terceiro é recebida por ele
para ser reconstruída novamente, em um novo
contexto psicológico (SEMENSATO; BOSA,
2013).
Isso também é verdade nessa história
interior em que transformamos tudo o que nos
acontece em uma história que contamos a nós
mesmos e que é a base da nossa identidade.
A narrativa interna na qual o senso de continuidade de si se baseia, como qualquer história,
e é endereçada a um terceiro (SEMENSATO;
BOSA, 2013).
Provavelmente no início da vida as trocas sensório recorrentes organizadas entre
bebê e mãe, no modo de cenários primitivos e
no outro virtual é sobre o bebê e seu horizonte,
o destinatário dos primeiros embriões de narrativas não verbais. É porque ele está programado para entrar em uma conversa com esse
outro que o bebê pode formar, com sua mãe.

PROBABILIDADES INTERACIONAIS
Segundo Tamanaha et al. (2008), para
uma infinidade de razões, genéticos, ambientais, a maioria dos quais ainda são desconhecidas, e que, com toda a probabilidade, interagir
uns sobre os outros, a criança autista parece
falhar neste processo complexo. Se a pesquisa
atual procura identificar, no emaranhado de situações clínicas, alguns dos mecanismos básicos
dessas falhas, o manejo terapêutico e educacional tem a função de trazer para a criança, de
maneira global, estratégias de compensação,
tanto pelo desenvolvimento de suas capacidades residuais quanto pela redução, sempre que
possível, da restrição de manobras defensivas.
Desse modo, é possível considerar, do
ponto de vista narratológico, a maioria dos elementos constitutivos dos tratamentos atuais para
o autismo. É, pelo menos, esse ponto de vista
que privilegiamos aqui, notando que ela impregna, cada vez mais, uma corrente atual de reflexão psicanalítica geral, na qual encontramos ao
mesmo tempo a influência distante. Podemos
aqui enfatizar três dimensões do tratamento que
são indissociáveis cuidado individual, cuidado
de grupo, organização institucional:
[...] os Transtornos Globais do Desenvolvimento foram classificados como um grupo de
alterações, caracterizadas por alterações qualitativas da interação social e modalidades de
comunicação, e por um repertório de interesses
e atividades restrito e estereotipado. Estas anomalias qualitativas constituem uma característica global do funcionamento do indivíduo (TAMANAHA, PERISSINOTO; CHIARI, 2008, p.4).
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No que diz tange ao cuidado individual, tem havido muita discussão, algumas vezes
controversamente, do interesse de uma cura
psicanalítica para uma criança autista. Esse
questionamento da aplicação da psicanálise
ao autismo está enraizado em certo número de
mal-entendidos, mantidos complacentemente
pelos psicanalistas doutrinários, permanecendo fixos em concepções arcaicas (TAMANAHA,
PERISSINOTO; CHIARI, 2008).
São necessários alguns esclarecimentos que enunciamos brutalmente, sem poder
entrar nos detalhes ou qualificar. Em primeiro
lugar, a psicanálise não tem direito epistemológico e metodológico de apoiar qualquer hipótese etiológica. De seu lugar, o psicanalista
não pode dizer de onde vem o autismo. Se ele
pode ouvir no sofrimento da criança um eco
ao sofrimento dos pais (e vice-versa), nada lhe
permite estabelecer qualquer outra coisa entre
os dois do que uma ressonância, e não um elo
causal (TAMANAHA, PERISSINOTO; CHIARI,
2008).
Então, é claro, a grande maioria das
crianças autistas, sem falar das que não têm
uma linguagem articulada, não pode se engajar no tratamento analítico em sentido estrito,
o qual, vamos nos lembrar, é baseado em um
aparato teórico mais baseado no tripé inconsciente, sexualidade e transferência infantil. Não
é certo que a maioria das crianças autistas tenha um inconsciente, um produto da repressão.
Os representantes ideais de sua sexualidade
são muito elementares, arcaicos, desorganizados, para poderem ser interpretados e dar origem a uma consciência aqueles que não têm
linguagem de maneira articulada (TAMANAHA,
PERISSINOTO; CHIARI, 2008).
A transferência, isto é, o deslocamento
sobre o terapeuta dos afetos e representações
experimentados ou construídos na relação
com os primeiros objetos significativos, é difícil
de identificar e interpretável, pelo menos sob
esta forma, tanto permanece infiltrado por mecanismos tipo muito primitivo de identificação
adesiva. Para que haja verdadeira transferência, a criança deve ser capaz de distinguir seus

diferentes interlocutores uns dos outros (TAMANAHA, PERISSINOTO; CHIARI, 2008).
Aqui, pelo menos por um longo tempo, a criança se reproduz com todos aqueles
que encontram, o mesmo modo de relação
indiferenciada, baseado na colagem e na interpenetração. Finalmente, nos casos em que
um genuíno processo psicanalítico pode estar
envolvido chamado “autismo de alto nível” ou
“síndrome de Asperger”, deve ser precedido
por um longo processo de preparação psicoterapêutica que pode durar anos e que requer
profissionais particularmente talentosos, preparados e experientes (TAMANAHA, PERISSINOTO; CHIARI, 2008).

PSICOTERAPIA E O AUTISMO
É, portanto, na maioria das vezes na
forma de uma psicoterapia que o cuidado individual é cometido. Tem como objetivo ajudar
a criança a descobrir o interesse e a utilidade
de uma formatação narrativa de sua existência,
além de sua adesão à concretude, sua necessidade de identificação imediata, sua intolerância à ausência ou à distância, e descobrindo
com o terapeuta recipientes de história, dessa
forma os eventos de sua vida virão e permanecerão no tempo (BRASIL, 2010).
É menos uma questão de ajudar a
criança a compreender o significado do que
está acontecendo ou a traduzir em termos
conscientes seus movimentos inconscientes,
do que a apresentar a possibilidade de um significado e uma narrativa:
Dentre as ações lançadas pela Política Nacional da
Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva está o atendimento educacional especializado - AEE,
um serviço da educação especial que “[...] identifica,
elabora e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade, que eliminem as barreiras para plena participação dos alunos, considerando suas necessidades
especiais” (BRASIL, 2010, p.12).

A psicoterapia de uma pessoa autista é, portanto, em certa medida, um traço de
aprendizagem aprender sobre a natureza, as
diferenças e o nome das emoções. Para cumprir essa função educativa, no sentido etimo97
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lógico do termo, e orientar a criança através
do labirinto de seu labirinto relacional em uma
rede de histórias, ou o psicoterapeuta é baseado em vários elemento (BRASIL, 2010).
O primeiro é uma teoria de referência.
Ele fornece scripts fundamentais que ajudam
a organizar o material e resistir ao ataque ao
pensamento transmitido pelos comportamentos autistas. O autismo tem um contágio real
nos outros. Para manter seu potencial de reflexão, imaginação, criatividade, o terapeuta precisa de um suporte mental, um tipo de terceiro
objeto interno que evite o fascínio hipnótico. É
aqui que a psicanálise é preciosa, mais como
um álbum de imagens e repertório de processos que podem ser encontrados em crianças,
do que como um método específico (BRASIL,
2010).
O segundo elemento é um quadro técnico preciso. A regularidade, a duração fixa, a
frequência, a permanência do local das sessões e o seguro de poder prolongar o tratamento ao longo dos anos, são aqui, mais do
que em qualquer outro lugar, essenciais para
dar sentimentos à criança e à sua família de
segurança e confiança sem a qual uma aliança
terapêutica é impossível (BRASIL, 2010).
Três ou quatro sessões semanais,
cada uma com pelo menos quarenta e cinco
minutos, aparecem aqui os pré-requisitos necessários para que uma psicoterapia infantil
autista tenha um significado (tanto para a criança quanto para os pais). O rigor desta estrutura
não deve, por isso, proibir, em nossa opinião,
a mobilidade do psicoterapeuta. Se a definição
do quadro é fundamental, a ação psicoterapêutica não se limita a esse único recipiente (BRASIL, 2010).
O terceiro elemento é, de fato, a possibilidade de ou psicoterapeuta para buscar,
onde quer que seja, informações que a criança
autista (ao contrário de uma criança com menos severamente perturbada ou não) é incapaz
para voltar a uma reunião.
Daí a importância de encontros com
a família, com outros interlocutores institucionais da criança, inclusive visitas domiciliares
ou acompanhamentos da criança em outros

locais terapêuticos ou sociais. Verdadeira ligação, ou o psicoterapeuta pode muito bem ser
o testemunho concreto de eventos, em seguida
reintroduzidos na sessão, sob a forma de histórias relacionadas com o que está acontecendo
e causando outras histórias desenvolvidas em
uma atmosfera afetiva, onde está elaboração
narrativa, objeto de um prazer compartilhado,
facilita o reinvestimento, pela criança (BRASIL,
2010).
O atendimento em grupo prolonga e
amplifica o cuidado individual. Com quatro ou
cinco filhos, supervisionados por um número
suficiente de terapeutas (geralmente três), esses grupos - multi semanais - podem ser organizados em torno de uma mediação (narrativa,
desenho, modelagem, dramatização). apoiada
pelo uso de fantoches, possivelmente um jogo
de tabuleiro, etc.). Com o tempo, a mediação
pode desaparecer, como andaimes que não
são mais necessários quando o cimento secou
(BRASIL, 2010).
O grupo, então, torna-se um grupo de
palavras (mesmo, paradoxalmente, com crianças que não são verbais ou não, cujas trocas
são comentadas pelos adultos). Em qualquer
caso, o que importa é a construção de uma
história comum onde as crianças desenvolvem suas habilidades empáticas, aprenda a
reconhecer suas emoções e as de seus pares,
identificando-se uns com os outros e com os
adultos ao seu redor e contendo seus excessos. Com o passar do tempo, o grupo se torna
uma espécie de prótese que ajuda as crianças
a se aventurarem em um ambiente social mais
amplo e avançar no caminho para o empoderamento (BRASIL, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A instituição constitui o objeto de fundo de tratamentos individuais e em grupo. É o conservatório coletivo de histórias singulares, o pano de fundo cultural que as contém e lhes dá
sentido. A psicoterapia institucional do período imediato do pós-guerra, cuja natureza obsoleta
foi proclamada muito rapidamente, também tem todas as vantagens de ser reavaliada em termos
narratológicos.
O cuidado individual é o que faz sentido em oposição ao atendimento em grupo. A atividade educativa ou reeducativa (fonoaudiologia, psicomotricidade e psicomotricidade) determina,
a partir do exterior, os limites da atividade psicoterapêutica.
Escola é o que é diferente sobre o local de atendimento. Todas as atividades terapêuticas, educativas ou escolares, isso é o que é determinado como diferente do que os pais fazem
em casa ou o que é praticado – com ou sem apoio especializado – nas diversas atividades de
integração social (frequentadas pelos centros, clubes esportivos, descoberta transporte público,
passeios à cidade, etc.).
Ligando estes diferentes elementos de uma rede, o trabalho de articulação contínua
nos numerosos encontros entre os vários protagonistas profissionais ou entre eles e os pais.
Concentra-se mais particularmente nos momentos de passagem de um lugar para outro e na
transmissão de informações e afetos experimentados na situação.
O trabalho de articulação contínua nos numerosos encontros entre os vários protagonistas profissionais ou entre eles e os pais. Concentra-se mais particularmente nos momentos de
passagem de um lugar para outro e na transmissão de informações e afetos experimentados na
situação. Através deste trabalho de diferenciação e articulação, a instituição – amplamente concebida como um sentimento de pertencimento – torna-se um lugar (ou um conjunto de lugares
estruturalmente ligados entre si por um projeto) no qual isso acontece.
Algo que os eventos surgem, pode ser prefigurado, configurado e reformulado em uma
elaboração narrativa constante. Colocados na história, contados em diferentes lugares, cada um
dos quais existe apenas em relação aos outros, e cada falante é obrigado – por sua função e
sua posição como um todo – a ter em mente a existência de outro, a criança pode, em casos
felizes, gradualmente apropriar-se de uma narrativa institucional, elaborada pela primeira vez nas
reuniões de supervisão ou síntese.
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A INCLUSÃO DO ALUNO COM
DEFICIÊNCIA FÍSICA NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA

RESUMO: As aulas de Educação Física objetivam a participação e inclusão de todos os alunos,
possibilitando o desenvolvimento das capacidades humanas de maneira plena e integrada,
além de auxiliar na formação de alunos conscientes sobre a importância da busca pela qualidade de vida. As aulas de Educação Física devem relacionar às atividades propostas pela disciplina à inclusão de todos, respeitando individualidades e limitações, permitindo que alunos
com deficiência física participem da aprendizagem em grupo. Diante desta realidade, este
trabalho objetivou analisar a importância da Educação Física como prática inclusiva para os
alunos com deficiência física nos anos finais do Ensino Fundamental. A relevância do estudo
justifica-se pela necessidade de abordar as questões relacionadas às atividades propostas
pela Educação Física. A metodologia adotada foi a revisão bibliográfica, permitindo a observação de que a Educação Física e a prática esportiva caracterizam um fator relevante no
desenvolvimento humano, além de proporcionar a inclusão de alunos com deficiência física,
visando a socialização, saúde, qualidade de vida e potencialização das habilidades.

Palavras-chave: Educação Física; Anos Finais; Deficiência Física.
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INTRODUÇÃO

E

nquanto componente curricular, a Educação Física objetiva a introdução e integração dos alunos, visando o desenvolvimento cultural do movimento, auxiliando os
discentes na formação transformadora das aprendizagens em benefício da qualidade de vida. A disciplina de Educação Física exige um trabalho docente significativo e estruturado, buscando evidenciar a aplicação dos conceitos estudados à realidade do aluno (RIBEIRO,
2010).
Nos anos finais do Ensino Fundamental, os alunos tendem a reduzir a participação nas
aulas de Educação Física, devido à ausência de aprofundamento esportivo, situação comum
nos anos iniciais. Deste modo, o professor da disciplina precisa adotar práticas que valorizem a
Educação Física, reforçando o desenvolvimento dos valores sociais, cognitivos, psicomotores
e intelectuais, evidenciando a necessidade de adoção de hábitos saudáveis para qualidade de
vida, proporcionando a formação de sujeitos participativos nas mudanças e escolhas sociais
(SANTOS, 2014).
Segundo Venturini (2010), a Educação Física ainda contribui para o desenvolvimento
afetivo e relacional dos alunos, possibilitando a inclusão de estudantes com necessidades educacionais especiais, uma vez que a prática realizada nas aulas incentiva o aumento da autoestima e amplia a confiança pessoal, possibilitando o respeito às diversidades.
Com o intuito de direcionar a busca dos questionamentos, objetivou-se analisar a importância da Educação Física como prática inclusiva para os alunos com deficiência física nos
anos finais do Ensino Fundamental. Dentre os objetivos específicos, destacam-se: evidenciar
as especificidades pedagógicas da disciplina de Educação Física; relacionar a caracterização
de acessibilidade nas escolas; identificar as práticas pedagógicas adotadas pelo professor de
Educação Física na inclusão dos alunos com deficiências físicas.
Diante desta realidade, a importância deste estudo justifica-se pela necessidade de abordar as questões relacionadas às atividades propostas pela Educação Física, objetivando a inclusão de alunos com deficiência física, respeitando suas individualidades e limitações, baseando-se na educação como um direito de todos.
Para tanto, utilizou-se como metodologia um levantamento bibliográfico, a fim de analisar
as bases teóricas que discorrem acerca da temática, permitindo a observação das especificidades da Educação Física, enfatizando suas contribuições na Educação Inclusiva, relacionando os
benefícios da disciplina no desenvolvimento e inclusão de estudantes deficientes físicos.
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EDUCAÇÃO FÍSICA ESCOLAR
A disciplina de Educação Física, de
maneira geral, acaba estereotipada pelos alunos nos anos finais do Ensino Fundamental
como um momento de recreação e caracterizada como atividade para reprodução esportiva, devido os interesses dos jovens pela aula
da disciplina para descontração, apresentando
desinteresse quando existe a teorização dos
conteúdos e conceitos (ALMEIDA, 2010).

Para Almeida (2010), o termo Educação Física apresenta significados amplos, não
devendo estar limitado apenas aos esportes a
fim de que ocorra a valorização da disciplina
nas escolas. Os próprios docentes acabam reféns de questionamentos dos estudantes acerca da importância da Educação Física, situação que colabora para a mistificação de que a
disciplina compreende um momento de passatempo escolar.
Segundo Bartalotti (2008), a Educação
Física precisa estar vinculada ao trabalho pedagógico realizado na unidade escolar, a fim
de que o componente curricular estabeleça interdisciplinaridade, formando cidadãos éticos,
conscientes de sua participação na sociedade,
além de profissionais preparados para promoção e cooperação com a própria qualidade de
vida e de terceiros.

A prática esportiva nas aulas de Educação Física representa um processo significativo para o desenvolvimento dos estudantes,
proporcionando a inclusão de todos, independente das limitações, visando à saúde e a socialização, buscando uma melhor qualidade de
vida. A relevância deste trabalho traduz-se pela
importância na democratização do acesso de
todos nas diferentes atividades escolares, resOs Parâmetros Curriculares Nacionais
saltando a influência em todos os aspectos,
determinam como prática da disciplina de Eduseja acadêmico ou social (OLIVEIRA, 2012).
cação Física o favorecimento da autonomia do
Nos anos finais do Ensino Funda- estudante, buscando o estímulo para realizamental, alguns fatores psicológicos acabam ção de metas, conhecendo os limites e poteninfluenciando na participação dos alunos em cialidades, além de identificar as situações que
atividades nas aulas de Educação Física, espe- podem prejudicar a saúde física ao entender o
cialmente quando reduzida ao esporte com um movimento do corpo (ALMEIDA, 2010).
fim em si mesmo, portanto um trabalho baseaA disciplina de Educação Física vem
do na inclusão dos alunos possibilita a participação de todos, independente das limitações, sofrendo alterações desde a década de 1980,
necessidades ou diversidades (MARCÁRIO, a partir da consideração por um processo
educacional que utiliza a cultura corporal e
2014).
movimentação a fim de auxiliar as pessoas
No caso dos professores que lecionam no desenvolvimento das habilidades, condicioa disciplina nos anos finais do Ensino Funda- namento e bem-estar, alcançando a aptidão
mental, acabam intitulados como treinadores, física na prática de atividades (PERES E MARvisto pelos alunos como um docente com me- CINKOWSKI, 2012).
nor capacidade intelectual em relação aos deAs interpretações referentes a cultura
mais professores, pois ensina apenas práticas
esportivas, sem a exigência de formação espe- corporal, segundo os Parâmetros Curriculares
cífica nas demais áreas do conhecimento (PE- Nacionais, devem mencionar a promoção de
atividades que envolvam dança, luta, ginástiRES E MARCINKOWSKI, 2012).
ca e aptidão física, sem caracterizar o esporte
como único princípio da disciplina de Educação Física (BIANCONI E MUSTER, 2015).
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Durante os anos finais do Ensino Fundamental, os alunos tendem a perceber a ausência
de incentivo à cultura corporal, desinteressando-se pelas aulas de Educação Física que enfatizam apenas o esporte, buscando em atividades
fora do âmbito escolar. Deste modo, a prática pedagógica precisa estar voltada ao envolvimento
pleno do estudante em práticas corporais, movimentação, saúde, entre outros aspectos (ALMEIDA, 2010).
Segundo Peres de Marcinkowski (2012),
nos anos finais do Ensino Fundamental, alguns
fatores psicológicos influenciam a participação
dos alunos em atividades que visam apenas o
esporte, devido à baixa estima, devido à ausência de habilidade esportiva, bem como o desenvolvimento corporal tardio, refletindo na autoconfiança abalada. Portanto, a Educação Física deve
promover a conscientização do desenvolvimento
corporal, trabalhando a movimentação e incluindo todos os estudantes nas aulas, independente
das limitações ou potencialidades do indivíduo.

ACESSIBILIDADE E APRENDIZAGEM
ESCOLAR
A acessibilidade está definida como a
ausência de barreiras na infraestrutura, de caráter arquitetônico, envolvendo espaços urbanos, comunicacionais e técnicos. Atualmente,
porém, o termo acessibilidade estendeu sua
definição a outras maneiras de acesso, incluindo a cognitiva, sendo possível encontrar essas
variações nas políticas educacionais que voltam sua importância à eliminação das barreiras que dificultam a conquista da qualidade no
processo de ensino-aprendizagem, colocando
em prática as teorias que defendem a inclusão educacional (PERES E MARCINKOWSKI,
2012).

Para Marcário (2014), muitas são as
dificuldades encontradas na inclusão de alunos cadeirantes nas escolas regulares, variando desde o problema com a infraestrutura da
escola até a falta de preparo dos professores
e funcionários para conduzir a situação. A auA efetivação da educação inclusiva pode sência de rampas de acesso e elevadores é
ocorrer positivamente, beneficiando os alunos a causa principal que não permite a matrícula
sem que ocorra a exclusão de nenhum indivíduo dos cadeirantes nas escolas.
no contexto escolar. Especialmente na disciplina
de Educação Física, a lógica tradicional pode ser
Atualmente, a inclusão trata-se de um
rompida conforme o desenvolvimento pedagógi- assunto relevante nos debates sobre educaco estimule a participação coletiva dos alunos, ção que envolve profissionais referenciados
com flexibilidade para mudanças conforme as da área, mas a vivência pedagógica aponta as
necessidades do grupo, possibilitando condi- limitações dos deficientes sobressaindo suas
ções de aprendizagem iguais, independente da potencialidades, o que acaba deixando esses
presença de discentes com necessidades espe- alunos excluídos do processo de ensino-aprenciais (RIBEIRO, 2010).
dizagem, podendo refletir, inclusive, à desistênAs aulas de Educação Física possibilitam
um equilíbrio entre a identificação de estudantes
com habilidades esportivas e a potencialização
das habilidades dos estudantes com necessidades educacionais especiais, especialmente com
deficiências físicas, a fim de reduzir as situações
de exclusão, possibilitando a integração entre os
alunos, independente das limitações, além de
estimular a participação coletiva, direcionando a
conscientização pela importância do respeito às
diversidades, bem como a necessidade do trabalho em conjunto para uma aprendizagem significativa (BIANCONI E MUNSTER, 2015).

cia dos estudos (BARTALOTTI, 2008).
A acessibilidade vem apresentando interesse nos estudos relacionados às necessidades de mudança e adequação em estruturas urbanas e empresariais, a fim de atender
as limitações dos estudantes. A referência à
acessibilidade não se limita apenas às pessoas com necessidades especiais ou mobilidade
reduzida, mas estende à inclusão de todos os
indivíduos em atividades cotidianas, proporcionando o acesso, visando a adaptação e
locomoção, eliminando as possíveis barreiras
(MARCÁRIO, 2014).
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A garantia da acessibilidade em espaços escolares não caracteriza altos gastos com
infraestrutura, pois as adequações realizadas
representam um investimento na qualidade da
educação, mas depende de diferentes fatores,
como a disponibilidade de recursos, atendimento às normas técnicas, segurança na reforma do espaço, entre outros aspectos (PERES;
MARCINKOWSKI, 2012).
A acessibilidade atende pessoas com
diferentes limitações na locomoção, como idosos, obesos, indivíduos submetidos à cirurgia, entre outras situações que dependem da
facilitação de acesso aos espaços. No caso
da educação, a acessibilidade refere-se ao
atendimento de alunos com limitações físicas,
proporcionando a participação em todas as
atividades realizadas, visando a formação e
o desenvolvimento das habilidades humanas
(MARCÁRIO, 2010).
Para Bartalotti (2008), abordar as definições de acessibilidade reflete nas interpretações das políticas que garantem os direitos dos
indivíduos com necessidades especiais, além
de tratar a adequação do espaço educacional
para atendimento de pessoas com limitações
como possibilidade de interação, desenvolvimento e aprendizagem.
A definição de acessibilidade tem sido
alvo de estudos na atualidade, determinando
a caracterização do termo como a oportunidade de interação entre os sujeitos com e sem
limitações físicas, determinando-se como a ausência de barreiras na infraestrutura, de caráter arquitetônico, envolvendo espaços urbanos,
comunicacionais e técnicos. Sendo assim, a
acessibilidade pode ser entendida como a facilitação de deslocamento aos destinos desejados, de modo que o indivíduo com limitações
para locomoção consiga chegar ao destino desejado, sem a necessidade de auxílio de terceiros (MARCÁRIO, 2014).

De acordo com o Decreto nº
5.296/2004, a acessibilidade relaciona-se ao
fornecimento de condições de utilização, com
segurança e autonomia, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, incluindo edificações, transportes e sistemas de comunicação
e informação. O acesso estende-se aos sujeitos com deficiência ou grupos cuja mobilidade é reduzida, como idosos, crianças, obesos,
gestantes (PERES; MARCINKOWSKI, 2012).
O decreto ainda menciona as barreiras
encontradas na locomoção e acesso, caracterizadas como um entrave ou obstáculo que
não permita a movimentação, circulação e segurança às pessoas que desejam comunicar-se ou acessar determinada área, relacionando
estudantes em espaços escolares (ALMEIDA,
2010).
Segundo Bartalotti (2008, p.145): “A
acessibilidade determina a necessidade de
tornar as coisas acessíveis para qualquer indivíduo com alguma limitação, seja está temporária ou permanente”.Portanto, a acessibilidade relaciona-se diretamente à inclusão social,
diante da possibilidade de acesso ser a utilização de todos os espaços físicos, situação
que remete à facilitação de movimentação e
locomoção, proporcionando aos sujeitos uma
participação nas atividades e ações sociais e
escolares, permitindo que ocorra a inclusão
em qualquer situação, dimensão ou informação (FILHO, 2009).
Para Santos (2014), quando uma escola atende as necessidades dos estudantes,
todas as limitações, dificuldades e obstáculos são retirados ou reduzidos de modo que
a aprendizagem ocorra de maneira inclusiva,
socializadora e humanizada. Deste modo, as
adequações arquitetônicas em estabelecimentos que atendem o cliente, oferecendo produtos e serviços, determinam uma alternativa de
impacto, caracterizando a organização como
consciente da necessidade de inclusão social,
atendendo as diferentes necessidades do consumidor que busca um atendimento de qualidade.
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A adequação do espaço arquitetônico
de unidades escolares depende de mudanças
significativas, que promovam a acessibilidade
do estudante, excluindo as barreiras que possam impedir a livre circulação e acesso do indivíduo aos produtos e serviços de uma empresa.
O conceito inicial que visou estas mudanças na
arquitetura nas escolas iniciou-se nos Estados
Unidos, evoluindo para uma concepção universal, determinando a importância de atender as
necessidades e diversidades humanas em diferentes contextos (MARCÁRIO, 2014).

A DEFICIÊNCIA FÍSICA E AS AULAS
DE EDUCAÇÃO FÍSICA
As preocupações com a inclusão nas
instituições de ensino iniciaram-se nos Estados
Unidos, após a promulgação da Lei nº 94.142
de 1975, objetivando a adequação dos procedimentos pedagógicos realizados nas unidades escolares, a fim de atender as limitações,
necessidades e habilidades discentes (SANTOS, 2014).
Segundo Filho (2009, p.14): “A inclusão pressupõe a oportunidade a todos os cidadãos, independente de sua condição, permitindo a socialização e efetiva participação
nas atividades de uma comunidade”. O entendimento acerca da inclusão de alunos com
deficiência nas salas de aulas regulares exige
uma abordagem anterior para definição de
deficiência, a fim de possibilitar a construção
de relações entre as limitações discentes e a
importância de adaptação à disciplina de Educação Física, para transformações em prática
inclusiva (OLIVEIRA, 2012).
Para Beyer (2007), as pessoas com
necessidades educacionais especiais caracterizam-se pelo desvio acentuado da ordem
física, intelectual, emocional, social e/ou cultural, precisando de atendimentos adequados às
suas necessidades, iniciados na fase escolar,
quando o sujeito aprende sobre seus direitos e
deveres sociais, além da conscientização das
responsabilidades cidadãs.

Filho (2009) afirma que o termo deficiência não segrega ou rotula qualquer situação
de limitação, possibilitando a extensão para o
comprometimento que afeta a integridade humana, além das capacidades físicas, intelectuais e emocionais do indivíduo, prejudicando o
desenvolvimento da coordenação motora, da
movimentação corporal, da percepção do ambiente, da compreensão de informações, entre
demais limitações. A deficiência amplia a identificação das dificuldades ou impossibilidades
de executar atividades comuns aos demais sujeitos.
O termo inclusão pressupõe um entendimento de adoção de mudanças nas posturas
e atitudes sociais, especialmente no âmbito
educacional, quando existe a introdução dos
alunos na participação coletiva e igualitária,
oportunizando a autonomia e exercício cidadão. A inclusão respeita as individualidades e
diversidades, permitindo a socialização, desenvolvimento, aprendizagem, potencialização das
habilidades, sem permanecer as limitações
como caracterização do aluno (BEYER, 2007).
Neste estudo, o objetivo centralizador estabelece analisar da inclusão de alunos
com deficiência física nas aulas de Educação
Física, definida como o comprometimento da
mobilidade e coordenação motora de maneira
geral (ABREU, 2009). Para Filho (2009, p.16):
A deficiência física é ocasionada por lesões
neurológicas, neuromusculares e ortopédicas,
além da possibilidade de má formação congênita ou adquirida”.
Os sujeitos com deficiência física apresentam ausência de coordenação dos membros, impossibilitando ou limitando a execução
de atividades cotidianas, devido a alteração no
tônus muscular, com características de flacidez
ou rigidez. Dentre as classificações que compreendem a deficiência física estão: a paralisia
cerebral, a hemiplegia, a lesão da medula, as
amputações, as más-formações e artropatias
(OLIVEIRA, 2012).
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A necessidade de conhecer previamente o diagnóstico do aluno pode auxiliar na
inclusão, cabendo ao professor transformar os
ambientes comuns em espaços estimuladores do movimento, a partir da adequação das
atividades pedagógicas, visando a conquista
discente de autonomia, confiança, desenvolvimento e potencialização das habilidades, socialização e segurança, além da preservação
da vida (VENTURINI, 2010).
A postura adequada do corpo favorece
a execução correta dos movimentos, cabendo
a adoção de atividades na Educação Física
que trabalham diretamente esta movimentação.
Além disso, a capacidade cognitiva pode ser
estimulada nos alunos com deficiência física a
partir da caracterização do autocuidado com
o corpo, proporcionando a segurança emocional a partir da possibilidade de execução de
atividades cotidianas de higiene, alimentação,
entre outros aspectos (ABREU, 2009).
Neste contexto, a Educação Inclusiva
prevê um rompimento com o ensino tradicional quando não estimula o favorecimento da
aptidão dos alunos, adotando como eixo norteador da ação pedagógica o desenvolvimento
da autonomia, proporcionando a participação
coletiva dos estudantes, além de promover a
cooperação, garantindo a valorização dos princípios humanos que formam um sujeito crítico
e cidadão consciente (BIANCONI; MUNSTER,
2015).
Para Beyer (2007, p.54): “A afirmação
dos valores e princípios humanos trabalhados
nas aulas de Educação Física possibilita o sujeito usufruir de jogos, esportes, danças, lutas
e ginástica, promovendo a inclusão de todos”.
Portanto, na disciplina de Educação Física, a
implementação de uma escola inclusiva requer
a consideração de múltiplas possibilidades
curriculares, bem como a acessibilidade, proporcionando a adequação, aprimoramento das
práticas pedagógicas, além de oferecer recursos e materiais para utilização, direcionando a
sistemas de avaliação que intencionam o desenvolvimento do estudantes e não apenas a
mensuração de resultados (RIBEIRO, 2010).

O processo de inclusão dos alunos nas
instituições de ensino caracteriza-se como uma
ação ampla, que requer mudanças na postura
e atitudes individuais e coletivas, promovendo o
respeito às diversidades. Nas escolas, um dos
objetivos na formação dos estudantes deve representar a conscientização da sociedade para
a valorização do sujeito, independente de sua
limitação, cabendo à compreensão e cooperação com as diferenças humanas (BIANCONI;
MUNSTER, 2015).
Enquanto espaço de inclusão, a escola
discute a promoção responsável, eficaz e competente da participação dos alunos em todas
as atividades pedagógicas, em diferentes disciplinas e contextos, incluindo os alunos e potencializando suas habilidades, sem rotulá-los pelas limitações ou deficiências, além de atender
com a infraestrutura adequada para garantir a
acessibilidade (FIORINI; MANZINI, 2014).
Nas aulas de Educação Física, a adaptação curricular é fundamental, cabendo ao
professor a tarefa de envolver todos os alunos
na participação das atividades, além de proporcionar a movimentação corporal de todos,
considerando as possibilidades individuais e
coletivas de cada aluno. Além disso, ao praticar a Educação Física, o estudante precisa entender as limitações de seu corpo, bem como
dos colegas, respeitando as diferentes situações de aprendizagem (OLIVEIRA, 2012).
Neste contexto, a adaptação das aulas
de Educação Física precisa visar o desenvolvimento do grupo, conforme as necessidades e
limitações de cada aluno, situação que acaba
gerando desafios aos docentes, uma vez que
se faz necessário o planejamento de uma aula
que atenda os alunos com e sem deficiência,
contemplando a formação curricular e promovendo a potencialização das habilidades dos
estudantes (SANTOS, 2014).
A educação inclusiva representa a possibilidade dos alunos com necessidades educacionais especiais alçarem o desenvolvimento e potencialização de suas habilidades, não
evidenciando apenas as limitações. A inclusão
de alunos com deficiência física, pode ocorrer
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de diversas formas contribuindo para a potencialização das habilidades sociais, intelectuais
e cognitivas, cabendo ao professor a adaptação das práticas para interação entre todos
os alunos e à unidade escolar o atendimento
da infraestrutura, oportunizando um ambiente
acessível (VENTURINI, 2010).

po discente, ou espaços com acessibilidade
comprometida, representando um desafio ao
professor que planeja a inclusão coletiva, mas
encontra barreiras que refletem na separação
do grupo, propondo aulas fragmentadas, não
caracterizando a inclusão de fato (FREITAS,
2008).

Para Fiorini e Manzini (2014), dentre
as principais dificuldades encontradas pelos
docentes de Educação Física e unidade escolar na inclusão dos alunos, especialmente que
apresentam deficiência física, destacam-se os
desafios: na formação inicial, na administração
escolar, na acessibilidade, nos recursos pedagógicos e elaboração de estratégias de ensino
para a disciplina de Educação Física.

De acordo com Abreu (2009), apesar
dos desafios mencionados, uma das maiores
dificuldades dos professores de Educação Física que atuam nos anos finais do Ensino Fundamental com a inclusão dos alunos deficientes
físicos caracteriza-se como a elaboração de
estratégias para a efetivação do processo de
ensino-aprendizagem, atendendo as propostas
pedagógicas e a infraestrutura encontrada, determinando as ações que serão realizadas para
Em relação à formação inicial, existe a incluir todos os alunos nas aulas.
ausência de uma abordagem prática no tratamento dos alunos com deficiência física nas
O docente de Educação Física, portanaulas, representando aos professores em for- to, precisa planejar sua aula e avaliar os remação apenas uma ideia de como trabalhar sultados, a fim de rever as situações insatiscom as limitações, mas quando ocorre a si- fatórias, bem como selecionar atividades que
tuação efetivamente nas escolas, diante das promovam a mudança na composição da aula,
propostas de inclusão escolar, os docentes envolvendo a cultura corporal em diferentes
sentem dificuldades para elaborar situações de contextos de aprendizagem, sem expor as limiaprendizagem que envolvam todos os alunos tações dos alunos com deficiência física (SAN(VENTURINI, 2010).
TOS, 2014).
Para Fiorini e Manzini (2014), os desafios na administração escolar caracterizam,
especialmente, a ausência de conhecimento
prévio dos professores de Educação Física em
relação aos alunos com deficiência física, ou
seja, o professor deveria conhecer o aluno antes da iniciação nas aulas, situação que não
acontece, direcionando o planejamento docente à precariedade na preparação do espaço
para atender as limitações dos alunos de inclusão.
Quanto aos recursos pedagógicos,
Venturini (2010) afirma que a deficiência requer materiais próprios para atender os alunos
em desenvolvimento, cabendo a necessidade
de oferecer aos alunos espaços e recursos
que atendam as limitações, na intenção de potencializar as habilidades. Sendo assim, ainda
existem espaços escolares com poucos materiais pedagógicos para atender todo o gru-

Portanto, o professor de Educação Física que trabalha com os anos finais do Ensino
Fundamental nas perspectivas de educação
inclusiva precisa encontrar estratégias para a
formulação de uma aula participativa, que envolva todos os alunos, especialmente na prática que objetiva a movimentação e cultura corporal, conscientizando os estudantes sobre a
importância dos cuidados com o corpo, além
de incentivar o respeito às diversidades, diante
de uma aula que promova a inclusão coletiva
(ABREU, 2009).
Sendo assim, um aluno cadeirante tem
direito a condições oferecidas pela instituição
de ensino, como em todos os espaços que
frequenta, sem que ocorra a necessidade de
adaptação do deficiente, mas da sociedade de
maneira geral. O acesso às instituições de ensino regular apresenta alguns entraves que impedem a entrada do aluno nas escolas, como
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falta de cuidados com plantações, buracos ou
construções indevidas, impossibilitando que o
cadeirante possa locomover-se com autonomia
nos espaços que frequenta (SANTOS, 2014).
Segundo Ribeiro:
A prática pedagógica se desenvolve a partir do espaço
escolar que pode ser de possibilidades ou de limitações. Entende-se então o acesso um grande veículo
para aprendizagem e inclusão. Falar de inclusão é pensar na modificação da sociedade como parte de um
processo que busca o desenvolvimento das práticas
cidadãs das pessoas com deficiência. É encontrada,
então, uma necessidade de repensar a organização escolar nos níveis macro e micro estrutural, contemplando
desde gestão no sentido mais amplo de sistema de
ensino da escola até a organização da prática educacional em sala de aula (RIBEIRO, 2010, p. 103).

momentos mínimos de aprendizagem, impedindo que ocorram conflitos de cultura a fim
de enriquecer as discussões, o respeito e o
reconhecimento dos direitos de cada cidadão,
independente de suas limitações. O conflito é
a base para as discussões que tendem a amplificação de conhecimento e a interação entre
todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem dentro e fora das salas de aula
(RIBEIRO, 2010).

Freitas (2008) aponta algumas observações acerca da importância dos conflitos
em sala de aula, que permitem a interação dos
sujeitos com a comunidade, em geral, assim
como aos órgãos públicos, levando a busca
por soluções de melhoria à acessibilidade de
todos os alunos com necessidades educacionais especiais, assim como a aprendizagem
desses alunos sem que ocorra exclusão ou
É fundamental buscar a mobilização da sentimento de piedade.
sociedade quanto à necessidade de respeitar
as limitações dos deficientes, permitindo que
Para Santos (2014, p.77): “As discussejam reconhecidos como sujeitos de direito, sões em sala de aula precisam intencionar a
capazes de desenvolver atividades que não in- formulação de opinião e a troca de informação
cluam as especificidades de suas necessida- entre os alunos, levando cada sujeito à indedes especiais. O acesso aos direitos depende pendência e autonomia, inclusive das pessoas
de ações adotadas pelas políticas públicas, cadeirantes”.
mas não descarta a responsabilidade de cada
sujeito em reconhecer as diversidades para
respeitar os limites e as habilidades de cada
Segundo Ribeiro (2010), a importândeficiente (FREITAS, 2008).
cia de destacar todas as diversidades como
necessidades especiais também pode facilitar
Os modelos escolares devem ser re- o processo de inclusão, cabendo ao docenorganizados, de modo que o aluno deficiente te mencionar diferenças mais comuns, como
seja incluído normalmente na aprendizagem o uso de óculos, bengalas, a dificuldade em
escolar. Aos cadeirantes, o direito de locomo- segurar um lápis ou utilizar um computador,
ção independente em todos os espaços da es- destacando que cada sujeito tem suas limitacola, com o respeito às diversidades construí- ções tal como habilidades específicas que o
do desde o primeiro momento da vida escolar, diferenciam de todas as outras pessoas da socabendo aos docentes à promoção de práticas ciedade.
que permitam a interação entre os alunos, destacando que cada sujeito possui suas especiCada limitação, para ser driblada, deficidades, habilidades e limitações (SANTOS, pende do reconhecimento, aceitação e ade2014).
quações que não impedem o sujeito de ser um
cidadão, mas torna-o diferente em determinaAlguns professores, ainda que por dos contextos (FREITAS, 2008).
desconhecimento ou desinteresse, acabam
excluindo os alunos com necessidades educacionais especiais, justamente por não saberem
lidar com as limitações de cada um, propondo
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Física escolar contribui significativamente para o processo de desenvolvimento dos alunos, devido à possibilidade de rompimento com práticas exclusivas ao promover
a integração dos sujeitos, oportunizando o acesso aos direitos básicos, como saúde, educação,
bem-estar, formação profissional e atividades física.
A comunidade escolar, portanto, precisa identificar a importância da Educação Física
nos anos finais do Ensino Fundamental para a aquisição do conhecimento dos estudantes,
intencionando a construção de estratégias que visam o compromisso com a inclusão, participação, responsabilidade, potencialização das habilidades e desenvolvimento das capacidades do
aluno.
Em relação ao professor de Educação Física, cabe o papel de ampliar sua própria visão
acerca da inclusão escolar nas aulas de sua disciplina, permitindo a participação de todos os
discentes, inclusive daqueles com necessidades educacionais especiais, com destaque às pessoas com deficiência física.
Devido às limitações motoras, os alunos com deficiência física acabam excluídos das
aulas, seja pelo desconhecimento de estratégias para incluí-los, pela tentativa de preservação
da integridade ou pelo preconceito com a situação do aluno. Aos alunos com deficiência física
faz-se necessária a adoção de práticas educacionais específicas, objetivando a potencialização
das habilidades, respeitando os limites e permitindo a socialização dos indivíduos. Além da formalização teórica, registrada em planos de ensino, a disciplina de Educação Física deve efetivar
a inclusão dos alunos, reorganizando as aulas e adaptando as atividades para que todos participem da aprendizagem.
Um trabalho organizado para incluir alunos com deficiência física nas aulas de Educação
Física permitirá a transformação de todos os alunos, objetivando o tratamento às diversidades,
bem como o respeito às diferenças. Como a inclusão envolve pessoas, é importante ainda
considerar cada turma como única, cabendo ao professor identificar as necessidades de seus
alunos, seus interesses e expectativas, desenvolvendo práticas integradoras e inclusivas para o
processo de ensino-aprendizagem.
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BUSCA DA MELHORIA DA QUALIDADE
DE ENSINO COM A INCLUSÃO DO
PROGRAMA “5S”

RESUMO: A educação é um processo permanente de aprendizagem, é uma relação entre professores e alunos nas escolas e organizações. Em busca da melhor qualidade, a implantação do
programa 5S em escolas pública proporcionará uma melhora significativa. Este programa foca
e gerencia a gestão da qualidade, voltadas a elementos como a capacidade inovadora, visão
sistêmica, ação compartilhada. Além da adaptação, espera-se que as instituições escolares
busquem superar seus modelos tradicionais sem colocar em risco a educação. É importante
ressaltar que este modelo se direciona sobre a ótica da ISO, porém não pode ser único, sendo
passível de ajustes e adaptações. Assim sendo, o primeiro passo para a busca deste modelo
ideal com vistas à melhoria contínua é a implementação deste sistema de gestão que seja
fundamentado nos princípios da qualidade e embasado pelos critérios de excelência.

Palavras-chave: Educação; Melhoria Contínua; Qualidade; Programa 5S.
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INTRODUÇÃO

A

busca da sociedade de uma educação de qualidade e a constante luta dos envolvidos com a educação em busca de resultados na aprendizagem muito mais
significativos faz com que surjam soluções de todas as maneiras para esse dilema. É visível que o tipo de educação oferecido, principalmente nos primeiros anos escolares,
não está atendendo os problemas surgidos na sociedade atual.
Uma sociedade sadia precisa ter bases sólidas em princípios e valores e para que isso
possa ser uma realidade é necessária que se tenha uma educação com qualidade e somente
uma educação de qualidade poderá sanar a desigualdade intelectual em nossa sociedade. A
escola, desta forma, representa o palco inicial é de fundamental importância para a criança e
formação de cidadãos conscientes e comprometidos com a sua comunidade e com a melhoria
da qualidade de vida.
O ambiente educacional está passando por desafiadoras mudanças que provocam intensa renovação nos modelos de gestão das organizações educacionais, evidenciando a necessidade de inovação de processos que garantem padrões elevados de qualidade.
O programa 5S é um modelo de gestão de simples compreensão com possibilidade de
aplicação e capaz de produzir resultados expressivos em um prazo relativamente curto, desenvolvido de maneira criativa e participativa constituindo uma forma realmente eficaz de se educar
para a cidadania.
Este programa foi disseminado no mundo todo, sendo adotado em inúmeras organizações e, com a prática diária de seus princípios, conseguiram criar ou desenvolver as condições
básicas para o desenvolvimento de outros programas de melhoria voltados para o aumento da
qualidade e da competitividade.
O 5s é um modo simples de melhorar as relações e o ambiente no trabalho, simplificado
procedimentos, aperfeiçoar os recursos e o seu tempo. Não é necessária a mudança de trabalho, mas sim o modo de como o faz. O resultado esperado é o melhor desempenho entre os
docentes, com reflexo direto na satisfação e formação destes alunos.
O programa 5S deve ser abordado pelas organizações que busquem qualidade produtividade, pois prepara o ambiente para mudanças profundas gerador de resultados visíveis e
imediatos com hábitos saudáveis de vida entre os profissionais, alunos e comunidade nas quais
estão inseridos
Com a aplicação deste programa, o cenário estrutural funcional estratificada na relação
do poder de comando é substituído pelo trabalho em equipe, pela descentralização administrativa com autorresponsabilidade, apostando na capacidade de soluções criativas e digressionadas
a melhoria contínua como condição de sobrevivência para todos os tipos de organizações.
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Este projeto é estruturado em cinco etapas, visando garantir as condições necessárias
para trabalhar de acordo com o padrão 5S, promovendo a ambientes de trabalho organizado,
funcionais e seguros, despertando a consciência de todos para a necessidade de eliminar desperdícios.
Os ambientes previstos atendem aos interesses dos seus stakeholders e, consequentemente, aumenta os níveis de confiança e respeito. Stakeholders: quaisquer indivíduos e/ou grupos interessados na empresa, ou seja, que possa afetá-la por meio de suas opiniões ou ações,
ou que possam ser afetadas por ela.
A ferramenta 5s foi criada no Japão na década de 1950, no período do pós-guerra, visando à melhoria de qualidade de vida e seu nome provém de cinco palavras japonesas iniciada
pela letra S: Seiri Senso de Utilização, Seiton Senso de Organização, Seiso Senso de Limpeza,
Seiketsu Senso de Saúde e Shitsuke Senso de Autodisciplina.
Os cinco sensos constituem um sistema fundamental para harmonizar as interfaces entre
os subsistemas produtivo-pessoal comportamental, norteando-se na base para o trabalho de
uma rotina diária.
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A CONSTITUIÇÃO BRASILEIRA E A
EDUCAÇÃO
A educação sempre foi objeto apenas
de conhecimento, ou seja, a criança ia para
escola apenas para ser alfabetizada no mundo
das letras e dos números. Com advento das
modernidades e a globalização se fez necessária uma educação mais organizada e regida
por leis, após inúmeros debates entre os grandes pensadores começaram a surgir as LDBs
e até a suprema lei do país preocupou-se em
colocar em seu bojo artigos referentes à educação:
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 oexercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho (CONSTITUIÇÃO, 1988).

O processo de alfabetização, durante
muitos anos não era importante para muitas
famílias. Hoje a educação passa a se constituir
um dever de seus pais e do Estado. A constituição vem estabelecer normas básicas que já
anteviam um ensino de qualidade para a população.

A QUALIDADE DA EDUCAÇÃO É LEI
A qualidade e a avaliação do ensino
encontram-se referenciadas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação (lei n° 9.394 de
23/12/1996) e na constituição Federal de
1998, que fala sobre o padrão de qualidade
(MEC, 1996) e sobre o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho (CONSTITUIÇÃO, 1988).
Tendo em vista esta lei juntamente com
outros pressupostos legais de cunho avaliativos da esfera Federal, percebe-se a preocupação do MEC com a construção de um sistema
de qualidade para o ensino. E isso certamente pressiona as instruções acadêmicas para
o cumprimento das exigências imposto pelas

normas legais. De forma de realizar avaliações
e garantir qualidade com a incorporação de
processos modernos de gestão e de uma infra-estrutura adequada.
Segundo LASZLO (1998), a gestão
da qualidade envolve ações de planejamento,
controle e aprimoramento, a partir do estabelecimento de políticas e objetivos definidos pela
direção. Requer organização e flexibilidade
para poder servir como base de avaliação e
aprimoramento contínuos dos processos e produtos/serviços envolvidos.
Em meio às diversas características
inerentes a qualidade nas instituições de ensino e embasada pela literatura é possível inferir
que o tema “Sistema de Gestão Qualidade” é
visto com muita preocupação, receio e medo
de que a escola venha importá-lo sob o enfoque mercantilista que muitas vezes é aplicado
no ambiente empresarial (CORTELLA, 2001;
DEMO, 1994).
As transformações no ambiente acadêmico vêm aliadas a uma busca pela melhoria
contínua da organização, pois há sempre a preocupação de superar as expectativas de todos
os interessados e envolvidos com a instituição,
oferecendo-lhe um produto publicamente reconhecido como sendo de qualidade. Para isso
é necessário ter planejamento e estratégias de
melhoria contínua, e um “guia” de orientação
para tais atividades pode encontrado nas normas ISO 9000.

MELHORIA CONTÍNUA
A melhoria contínua iniciou sua história
junto às empresas japonesas, originada pela
filosofia do Total Quality Management (TQM)
(IQA, 2006). Junto à melhoria contínua estão
aliadas várias ferramentas e/ou metodologias
que garantem um bom desempenho, desta forma, IMAI (1994) relata que a melhoria contínua
está estampada no Kaizen, que é uma estratégia que significa o contínuo melhoramento mediante a participação de todas as pessoas da
empresa, gerentes e operários.

117

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Já o IQA (2003) esclarece que a melhoria contínua não está somente ligada a ferramentas e técnicas. Não é apenas movimentar,
organizar e treinar pessoas, mas conseguir resultados para estimular mudanças e aprimoramentos no desempenho da organização.
Neste contexto de aprimoramentos e
valorização das pessoas, COLE (2001), ressalta que o aprendizado e o caráter investigativo
em processos são as principais características
da melhoria contínua. São vários os benefícios
obtidos e como resultado pode-se observar a
amplitude da melhoria contínua como forma
de atingir a qualidade dos processos além de
melhorar o desempenho das atividades. É importante que a instituição tenha uma maneira
eficaz de mensurar o desempenho para que
possa avaliar os resultados e identificar quais
setores necessitam de atenção especial.

ação da classe. O aluno, por fim, desenvolve
seu plano de ação pessoal, monitora o seu
progresso individual e contribui com as metas
da classe, assumindo de fato a gestão de sua
aprendizagem.
Os pais são envolvidos e aprendem
como atribuir para a melhoria da aprendizagem dos filhos dentro de casa. Na essência,
todos esses sistemas (Unidade Escolar - classe-aprendizagem individual) têm de estar alinhadas e afinadas como a mesma linguagem,
para que o SGE seja um idioma comum.

PRINCÍPIOS BÁSICOS PARA
MELHORIA DA QUALIDADE

Maior produtividade pela redução da
perda de tempo procurando por objetos. Só
ficam no ambiente os objetos necessários e
ao alcance da mão. Redução de despesas e
melhor aproveitamento de materiais. A acumuGESTÃO ESCOLAR COM QUALIDADE
lação excessiva de materiais tende à degeneCOGNITIVA
ração. Melhoria da qualidade de produtos e
O sistema de gestão escolar deve serviços, menos acidentes do trabalho e maior
esta sempre a serviço e em sintonia com os satisfação das pessoas com o trabalho.
objetivos educacionais, particularmente da
DISPOSITIVO QUE VISA EXCELÊNCIA
qualidade cognitiva dos processos de ensinoDA QUALIDADE NO SISTEMA
-aprendizagem, tendo como elo à integração e
a solidariedade entre pessoas, em encontros
EDUCACIONAL
onde todos possam falar de seus pontos de
vista, seus sucessos, suas dificuldades e exUma organização que visa a excelência
periências.
de gestão em processos educacionais deve
No entanto ao sistema educacional, dispor de elementos que são essenciais à sua
XAVIER (1995) lista algumas características es- prática gerencial, tais como (ARAÚJO, 2001):
senciais para que a gestão da qualidade possa
Planejamento Estratégico: clara definiocorrer: comprometimento político dos dirigen- ção dos objetivos, metas e valores alicerçando
tes; a busca por alianças e parciais (públicas planos de ação;
e privadas); o fortalecimento e a modernização
Visão Sistêmica: capacidade de planeda gestão escolar; a racionalização e a produ- jar, identificar, interpretar e gerenciar os procestividade do sistema educacional.
sos de modo inter-relacionado;
Cada escola tem suas peculiaridades e
Liderança e Constância de Propósitos:
seu desdobramento em direções da qualidade, inter-relação entre a autonomia e a responsabiusando as estratégias para atingir cada uma lidade das pessoas que administram, no sentidas metas. Para isso, coloca times de meta do de viabilizarem a consecução dos objetivos
em campo e promove o melhoramento contí- e metas da organização;
nuo dos processos, sempre focando o apoio
Foco na Clientela: busca interagir a insao professor na sala de aula. Cada classe, por tituição com o seu cliente interno e externo, arsua vez, desdobra as direções estratégicas ticulando seus projetos de forma a atender os
da escola definindo missão, metas e plano de anseios dos interessados;
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Melhoria Contínua e Gestão do Conhecimento: busca constante pela excelência,
utilizando para isso, as ferramentas de gestão
adequadas, além de acompanhar os mecanismos utilizados pela instituição para aquisição e
desenvolvimento de novos conhecimentos;
Gestão de Pessoas: cria e mantém um
ambiente de trabalho agradável, favorecido por
um clima organizacional que conduza a um
bom desempenho institucional e crescimento
pessoal;
Abordagem por Processos: identifica a
relação e a importância dos processos para a
realização das tarefas dos colaboradores, respeitando as necessidades únicas e específicas
de cada organização acadêmica;
Análise de Desempenho e Orientação
para Resultados: verificação constante dos resultados de desempenho institucional;
Inovação: organização inovadora, aberta, dinâmica (ARAÚJO, 2001).

PROGRAMA 5S
Segundo estudos de SILVA (1994), o
programa 5s foi concebido por kaoru Ishikawa,
no Japão na década de 1950 e foi aplicando
com a finalidade de reorganizar o país após a
segunda guerra mundial, quando vivia a chamada crise da competitividade, este foi um dos
fatores da recuperação das empresas e da implantação da qualidade total no país. Até hoje
o 5S é concederam o principal instrumento de
gestão da qualidade e da produtividade utilizado no Japão devido a sua eficácia.
O Governo Federal criou o programa brasileiro da qualidade e produtividade
(PBQP); a associação brasileira de normas
técnicas (ABNT); e em 1995 foi estabelecido
um acordo de cooperação assinado entre os
governos do Brasil e o Japão, referência mundial em produtividade, consolidada as práticas
da qualidade total no Brasil. Neste mesmo ano,
o subprograma da administração pública recebeu a denominação de programa da qualidade
e participação na administração na administração pública (QPAP), (SILVA, 1994).

A GESPÚBLICA é mais uma iniciativa
do Governo Federal que intrinsecamente visa
à difusão das práticas de qualidade total nas
intuições públicas no Brasil e estabelecer um
novo paradigma de gestão pública focado em
resultado para a plena satisfação do cidadão,
o que certamente ampliará significamente a
ampliação do programa 5S no país (COSTA,
1996).
Através do decreto n°40.536, de 1995,
o governador do estado de são Paulo Mário
Covas instituiu o programa permanente da
qualidade e produtividade no serviço público
(COSTA, 1996).
O programa 5s recebeu esse nome devido às iniciais das cinco palavras japonesas
que sintetizam as cincos etapas do programa:
seiri, seiton, seiso, seiketsu e, shitsuke. Para a
adequação á língua portuguesa foi adotado os
cinco sensos: de utilização, de ordenação, de
limpeza, da saúde e de autodisciplina (COSTA,
1996).
O 5S é uma ferramenta básica e que
deve preceder qualquer independente da existência ou não de qualquer outra ferramenta
de melhoria. Promove mudanças positivas de
comportamento no ambiente de trabalho, enfatiza o respeito ao próximo e ao local de trabalho, e por outro lado, demonstra também que a
instituição se preocupa com seus colaboradores (COSTA, 1996).
A prática do programa consiste em
aplicar ações ordenadas em etapas orientadas
pelos 5 sensos. Orientando-nos a evitar o desperdício, propiciando organização no ambiente
de trabalho, limpeza e saúde de uma maneira
simples, natural e permanente (COSTA, 1996).
SENSO DE UTILIZAÇÃO - 1° S (SEIRI)
Eliminar informações, papéis, objetos
desnecessários e dados de controle ultrapassados existentes no local de trabalho, evitando os desperdícios e promovendo a utilização
adequada de recursos e espaço físico; separar
o útil do inútil; evitar excessos e desperdícios
de qualquer natureza; utilizar os recursos de
acordo com a necessidade, especificação e
adequação; manter, no local de trabalho, somente objetos e dados necessários. Ação: Seleção, descarte (CALEGARI, 1999).
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SENSO DE ORGANIZAÇÃO - 2° S
(SEITON)
Ter um sistema para guardar e localizar
rapidamente aquilo que se utiliza, isto é, um
lugar bem definido para cada coisa; o ambiente deve ter layout funcional e prático; utilizar
comunicação visual; organizar por cores, tamanhos ou outro critério mais adequado. Ação:
Ordenação, arrumação (CALEGARI, 1999).
SENSO DE LIMPEZA - 3° S (SEISO)
Eliminar todo e qualquer traço de sujeira, manter limpos cada objeto e cada equipamento. É de fundamental importância que
a limpeza seja feita pelo próprio usuário do
ambiente ou pelo operador do equipamento.
Ação: Limpeza, zelo (CALEGARI, 1999).
SENSO DE SAÚDE - 4° S (SEIKETSU)
Manter os 3S anteriores; aplicação de
normas de segurança; identificar e eliminar fontes de risco e de insalubridade; manter excelentes condições de higiene nas áreas comuns;
manter condições de trabalho favoráveis à saúde proporcionando o equilíbrio físico e mental;
estimular um clima de confiança, amizade e
solidariedade; cuidar do corpo e da mente; higiene e boa aparência pessoal; embelezar o
local de trabalho. Ação: Higiene, padronização,
aperfeiçoamento (CALEGARI, 1999).

SENSO DE AUTODISCIPLINA - 5° S
(SHITSUKE)
Manter o compromisso com o cumprimento dos padrões éticos, morais e técnicos
definidos pelo programa 5s, melhoria contínua
e previsibilidade, sem necessidade de cobrança. A disciplina é um sinal de respeito ao próximo. Ação: Autocontrole, educação, harmonia
(CALEGARI, 1999).

OBJETIVOS DA FERRAMENTA DO
PROGRAMA 5S NAS INSTITUIÇÕES DE
ENSINO
Os objetivos desta ferramenta são tornar o trabalho mais fácil, rápido, seguro, simples, feliz e proporcionar uma melhoria em nossa vida pessoal e profissional (BRASIL, 2011).
Os objetivos da implantação desta ferramenta em Instituição de Ensino são:

Promover a participação em todos os níveis dos docentes, discentes, comunidade e a interação e colaboração
entre eles; desenvolver equipes e lideranças; promover
a melhoria contínua dos processos; incentivar a criatividade; melhorar o ambiente de trabalho; aprender a
lidar com as mudanças; estimular a motivação pessoal;
promover a mudança de hábitos; aprimorar a segurança; estimular a conservação de energia; reduzir custos
- combate efetivo aos desperdícios e estimular a otimização dos recursos; reduzir o absenteísmo (ausência
temporária do trabalho por motivo de doença); melhoria
da qualidade de vida; preparar o ambiente para a qualidade total (brasil, 2011).

O AMBIENTE EDUCACIONAL E A
IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA 5S
Segundo Costa et al. (1996), o ambiente educacional está passando por desafiadoras mudanças que provoca intensa renovação nos modelos de gestão das organizações
educacionais evidenciados a necessidade de
inovação de processo que garantem padrões
elevados de qualidade.
Além de extremamente necessidade à
formação dos alunos o 5s revela um instrumento eficaz de incentivo a criatividade e a participação de todos na gestão escolar, propiciando
um clima favorável ao bom desempenho no
trabalho.
A implantação do programa na escola
possibilita a integração gradual do conceito ético profundo e essencial à vida em sociedade.
Começa pela organização do ambiente exterior
e culminado com a organização e disciplina
em níveis inter, intrapessoal (grupal) e organizacional (COSTA et al., 1996).
Diante destes benefícios observa-se a
amplitude de melhora contínua como forma de
atingir qualidade dos processos além de melhorar as atividades desempenhadas. É importante que a instituição tenha uma maneira
eficaz de mensurar o desempenho para que
possa avaliar os resultados e identificar em
quais setores necessitados de atenção especial. Este procedimento deve ser realizado continuamente (COSTA et al., 1996).

120

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação é o início gerador do processo de gestão pela qualidade e deve também
agir como facilitadora da implantação desse processo, para a melhoria eficiente, efetiva e eficaz
de seus próprios objetivos.
Através da educação é possível uma mudança de paradigmas, onde as pessoas terão
condições de visualizar um futuro de crescimento, que possibilitará a obtenção da satisfação e
a melhoria da qualidade de vida dos clientes internos e externos.
As abordagens gerenciais de gestão da qualidade enfocam elementos como a capacidade inovadora, visão sistêmica, ação compartilhada [...] e dentro deste contexto, espera-se que
as instituições acadêmicas busquem superar seus modelos tradicionais de gestão, sem colocar
em risco os fins da educação.
Esta é a ideia que se defendeu ao longo deste trabalho, tendo como preocupação
central transpor o modelo de educação de qualidade. O evento em questão fica claro com as
modificações das leis da educação desde a primeira LDB até a atual 9396/96, onde o trabalho
coletivo , ou seja uma gestão democrática se faz necessária não nos remetendo mais a um simples sistema de educação mais um sistema com bases firmes como podemos verificar com a
implantação do 5 S no sistema educacional.
Então, no que se concerne a qualidade de ensino para os dias atuais se faz necessário
mudanças drásticas com implantação de programas que visem a melhoria da qualidade de
ensino. Uma educação de qualidade para todos vem em busca da formação de um indivíduo
que realmente faça a diferença no meio em que vive.
E isso não só depende dos professores, mas sim de todos os profissionais envolvidos
no processo da educação - direta ou indiretamente, enfim toda comunidade escolar deverá estar unida e envolvida na implantação de um sistema que melhore a qualidade de ensino e por
consequência a qualidade de vida de todos os seguimentos da sociedade.
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO ESPECIAL

RESUMO: Diante das transformações que a educação vem obtendo nos últimos tempos, se faz necessária uma adaptação em seus conteúdos e didáticas para a melhor absorção de seu público
alvo, seja ele qual for. E com a educação especial não é diferente, pois esta teve que se adaptar prioritariamente para as crianças com algum tipo de deficiência. Com o tempo, a educação
especial e inclusiva passou por diversas modificações a fim de se alcançar maiores resultados
com estas crianças em especial. Com a inclusão das crianças com deficiências em escolas
regulares, o sistema educacional teve que se adaptar e se desenvolver de forma a que estas
crianças não fossem diferenciadas diante de suas limitações. Com as deficiências, muitas vezes,
a criança não se encaixa com o sistema educacional tradicional, fazendo com que a educação
especial, apresenta diferenciações de adaptações para este público fora da escola. A música
é parte fundamental no processo de formação e na vivência do ser humano de forma geral. O
principal objetivo deste artigo é pesquisar e apontar a importância da música no aprendizado
infantil, principalmente na educação especial, que a utiliza como uma das principais ferramentas
na comunicação e na interação das crianças com deficiência com a sociedade.

Palavras-chave: Educação; Deficiência; Música.
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INTRODUÇÃO

A

educação é um processo contínuo e de socialização, onde o indivíduo absorve e
assimila o maior número de conhecimentos. Mas a modalidade de educação especial se torna mais viável para as crianças com deficiências, pois esta situação é
vista, voltada e dirigida especialmente para elas, contando assim com especialistas preparados
para atendê-los e desenvolver suas potencialidades.
Com isso, a educação especial se volta para as crianças com deficiências muito graves
e que não conseguem frequentar uma escola regular, pois elas precisam ter acesso a escolarização e as informações essenciais para sua formação de forma adaptativa com suas necessidades.
Portanto, a educação especial se solidificou para dar suporte aos alunos com deficiência
e com necessidades especiais, fazendo com que eles tenham as mesmas oportunidades de
desenvolvimento e acesso as informações com o objetivo de se desenvolverem como cidadãos
e parte da sociedade que vivem.
Sabe-se que na educação especial muitas ferramentas são utilizadas para que a criança
se identifique e se desenvolva. Isso depende de suas limitações e entendimento. Mas algumas
destas ferramentas são universais, tendo em vista seus resultados e pesquisas. A música é uma
delas. Desde o ventre da mãe a criança já apresenta reflexos e respostas quando apresentada
á música. E desde o nascimento, a música é um dos maiores influenciadores em sua formação.
Músicas de ninar, músicas para acalmar, músicas para estimular, enfim, a música está sempre
presente na formação intelectual e emocional dos indivíduos, sejam estes com deficiência ou
não.
Ao se discutir sobre a contribuição da música no desenvolvimento de pessoas com
necessidades especiais, Joly (2003), afirma que a música representa para as mesmas um mundo não ameaçador com o qual elas podem se comunicar e se auto identificarem. Com isso,
segue-se a premissa de que a música se não for a mais importante, é uma das mais eficazes
ferramentas para a educação especial no sentido de identificação das crianças e sua desenvoltura e aprendizagem.
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A MÚSICA AO LONGO DA HISTÓRIA DA to, onde os instrumentos eram tocados apenas
por mulheres, as sacerdotisas, as canções culHUMANIDADE

tuavam a deuses e reflexões mais profundas
A história da música se entrelaça na (BRÉSCIA, 2009).
própria história da humanidade. Desde o munNa Idade Média, o que predominava
do antigo, evidências foram encontradas demonstrando a importância da música para os eram os cantos gregorianos, que por influência
homens. Os sumérios, que por anos, foram co- da igreja, desenvolveram a música de forma
locados como uma das primeiras civilizações mais popular e acessível a todas as classes
antes de Cristo já utilizava a música em hinos e sociais. Já na era renascentista, principalmente na Europa, a música dita profana, pois não
cantos que fizeram parte da sua cultura:
era oriunda da igreja, começou a tomar espaço
A música é uma linguagem universal, tendo participa- e se tornar mais popular. E assim, começaram
do da história da humanidade desde as primeiras civi- a aparecer os mais variados tipos de músicas
lizações. Conforme dados antropológicos, as primeiras como a Barroca e a Clássica, por exemplo.
músicas seriam usadas em rituais, como: nascimento, Cada uma com suas características e novidacasamento, morte, recuperação de doença e fertilidade des, surgiram para expandir a música em seus
diferentes núcleos e gostos (BRÉSCIA, 2009).
(BRÉSCIA, 2009, p. 15).
No século 4.000 a.C., no Egito Antigo,
os egípcios também usavam a música de forma a complementar sua cultura, seus atos e
rituais sagrados. Usavam os sons da natureza,
como canto dos pássaros, trovões e até mesmo as batidas do coração. Criavam instrumentos e produziam sons oriundos deles.
Já em 3.000 a.C. a Ásia desenvolveu
uma cultura musical muito forte, bastante ligada a religiosidade. Principalmente os chineses
que acreditavam que a música tinha uma capacidade oculta que estaria ligada ao poder
universal. E na Índia, 800 a.C., a música se
torna essencial para a sociedade. Os indianos
criam uma forma única de compor e de utilizar
a música e iniciam a sistematização de diferentes tons (BRÉSCIA, 2009).
No século V a.C. o que predomina é
a linguagem musical grega, que se utiliza de
quatro sons distintos. Segundo Pitágoras, um
dos mais importantes filósofos e matemáticos
grego, a matemática e a música seriam os segredos para desvendar os mistérios do mundo.
Já os romanos, que historicamente se apoderaram das técnicas gregas, usavam a música
na guerra, tanto para definir ações quanto para
comemorar vitória contra os inimigos. No Egi-

E assim, o século XX insere inúmeras
técnicas, estilos e gêneros que abrangem grande quantidade de admiradores e compositores
tornando a música uma das principais fontes
de reflexões, criatividades, exposições e enriquecimentos culturais da história da humanidade. No Brasil, os índios já possuíam seus
próprios rituais e danças. Seus instrumentos,
feitos de elementos tirados da própria natureza,
eram usados junto com batidas de mãos e pés
no chão para dar ritmo para suas danças em
círculos (BRÉSCIA, 2009).
Com a chegada dos jesuítas e com
a educação portuguesa implantada por eles,
seus costumes e rituais também foram ensinados. Com o tempo e com outras influências, a
cultura musical brasileira passou a ter diversos
elementos, como a modinha, o choro e o samba, que por sua vez, se tornou um dos gêneros
mais populares do Brasil. Atualmente, o Brasil
tem na diversificação musical sua principal fonte para a cultura. Cada estado brasileiro possui
diferentes ritmos e danças fazendo com que o
país se torne muito rico musicalmente (BRÉSCIA, 2009).
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Para a criança com necessidades especiais estas diferenciadas linhas de aprendizagens, como a música e a arte em geral, fará
com que ela perceba o mundo e seu entorno
de outra maneira, aumentando sua relação com
o mundo e permitindo que seu conhecimento
se torne algo contínuo e positivo, pois é através
dela que a criança conseguirá se expressar,
sentir sensações e emoções (LIMA, 2012).

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB Nº 9394/96,
artigo 26, parágrafo 6º, incluído na Lei nº
11.769 de 2008, a música deve ser incorporada de forma obrigatória no currículo de Artes.
Estas e outras leis foram direcionadas na inserção da música mediante estudos que apontam
a linguagem musical como uma das maiores
Muitas destas crianças com deficiência
e mais importantes ferramentas de desenvolvisão excessivamente protegidas por aqueles
mento da criança.
que cuidam delas e nem sempre esta proteção
Segundo Gainza, em entrevista à Re- vai de acordo com o que a criança precisa. É
importante levar em consideração o que estes
vista Nova Escola:
responsáveis e protetores conhecem da crianQual é o principal objetivo educacional da música no ça, mas também se faz necessária uma sencurrículo? Dar a todos os estudantes a oportunidade de sibilidade do educador ao inserir novos métocompreender e expressar a linguagem musical e [...] o dos, como a música, na intenção de melhorias
desenvolvimento da sensibilidade e da capacidade de sociais para este indivíduo (LIMA, 2012).
articulação de crianças e jovens por meios da prática
musical ativa (GAINZA, 2011, p. 40).

Mesmo com todas as leis, pesquisas
e estudos diante da importância da música na
rotina de todo e qualquer aluno, na prática não
é bem assim. A música, por muitas vezes só é
lembrada em alguma comemoração festiva ou
no intuito de condicionar a criança a alguma
ação, deixando de ser livre a interpretação e
sim, dirigida e controlada.
Na educação especial, a música é uma
das melhores formas de interagir com a criança, pois, como já foi dito, a música se torna
familiar desde sua formação genética. Portanto, a criança se identifica e demonstra maiores
resultados quando a ferramenta já é de seu conhecimento:
A música é das formas de arte, a que mais diretamente
mobiliza a emoção, formar memórias e causa relaxamento. As crianças devem começar o dia cantando [...].
É um momento de bem-estar coletivo. [...]. A música
deve estar presente também na sala de aula e nos espaços comuns. A percepção de sons é realizada pela
exploração de instrumentos de percussão, de ritmos
feitos com o próprio corpo e da emissão de sons com
objetos (LIMA, 2012, p. 48).

É preciso que o especialista sempre se
mantenha positivo e estimulado para estas novas etapas, pois como assim para a criança,
o professor também estará explorando o desconhecido, já que para cada um a música se
apresentará de forma única. Deste modo, sempre é enfatizado que o educador tenha o devido cuidado e respeito aos limites de cada um,
mas sempre mantendo o estímulo e a diversão
como as melhores ferramentas na realização
das atividades (LIMA, 2012).
No caso da inserção da música na rotina e no processo ensino-aprendizagem deve-se levar em conta também o perfil deste aluno,
que além das bagagens culturais já mencionadas, seu gosto pessoal. Como todos, as crianças com deficiências também tem seus gostos
próprios. Este aluno, principalmente dentro da
escola, que se torna um mundo de novidades
e fantasias, deve se sentir à vontade para executar diferentes atividades e de diferentes formas ou instrumentos (LIMA, 2012).
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O aluno jamais deve se sentir pressionado a realizar alguma atividade que se sinta
desconfortável ou inadequado para ele. Lembrando que as crianças com deficiência, por
terem diferentes tipos de deficiência, nem sempre se adéquam as mesmas atividades que os
demais. Por isso é interessante que o professor
ou mediador tenha sempre em mãos atividades com aspectos diferentes ou maneiras diferentes de manuseio para abranger todos os
tipos de deficiências dos alunos matriculados
(LIMA, 2012).
No fato da música auxiliar a concentração e a memória da criança em seu desenvolvimento de forma geral, ela deve ser utilizada
na escola para desenvolver vários aspectos
desta mesma criança dentro da sala de aula.
A música deve ser uma das ferramentas a ser
empregada na evolução geral deste aluno:
As crianças quando passam por uma
experiência mais diversificada na infância, incluindo sua expressão por modalidades artísticas - música, dança, expressão cênica,
linguagens visuais – certamente terão uma
possibilidade de formação integral e integradora, pois estas linguagens são formas de
expressão e desenvolvimento do homem individualmente e no seu grupo social (GONÇALVES, 2006, p. 28).

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).

O movimento desde o ventre, já é um
reflexo natural do corpo. É de extrema importância que o indivíduo tenha controle total de
seu corpo e suas capacidades físicas. E assim também funciona com as crianças com
deficiência, pois mesmo com suas limitações
e dificuldades, com a música inserida em seu
cotidiano e/ou tratamento, elas tentarão concretizar movimentos que nem sempre seriam
possíveis sem estes estímulos. Assim, se adaptarão com maior qualidade a sua vida social e
escolar, interagindo melhor com os acontecimentos e pessoas ao seu redor (ROSA, 1990).

A música e suas variáveis se tornam
essenciais no cotidiano dos alunos a partir do
momento que estes percebem que aprendem
através da diversão. A música se torna uma
parte importante e prazerosa no processo de
aprender. Inclusive, na confecção de instrumentos musicais que o docente pode se utilizar para tornar ainda mais benéfica a inserção
da música na rotina de aulas. Quanto maior o
número de instrumentos que esta criança puCom a aplicação da música na rotina der conhecer, melhor seus resultados e desendiária da criança na escola, sua consciência voltura diante do ensinamento da música:
e expressão corporal também desenvolvem.
Este indivíduo passa a se comunicar e repro- A criança poderá manipular objetos musicais, adaptaduzir seus pensamentos e emoções de formas dos às suas possibilidades motoras. Se estes instruvariadas. A evolução da coordenação motora mentos foram judiciosamente escolhidos e se produzina manipulação de diferentes instrumentos se rem “sons musicais” – e não exclusivamente “ruídos”
torna cada vez mais tranquila e divertida, le- – a criança estará em contacto com belas vibrações
vando esta criança a outros níveis de controle que contêm as qualidades fundamentais da música,
sobre seu próprio corpo. Através da música, o fundidas na indiscutível trilogia (RITMO – MELODIA –
corpo e mente humanos, automaticamente, as- HARMONIA); (CHAPUIS, 2001, p. 13).
similam conceitos e levam a criança a tentar se
movimentar mesmo que isso não faça parte de
seu cotidiano devido às suas limitações físicas:
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Devido a preconceitos e falta de informações, os alunos com deficiência, sentem
mais dificuldades em se enturmar do que uma
criança dita “normal”. E a música se torna uma
boa saída no envolvimento de todos estes alunos em sala de aula (CHAPUIS, 2001).

ros resultados e pesquisas, um dos principais
planos de ensino praticados e com resultados
positivos.
Portanto, não se faz necessária uma
formação especializada na música, mas acreditar em seu poder de envolvimento e estímulo na formação destas crianças, já é um bom
começo. No dia a dia da unidade escolar está
inserção da música é feita, mas não da forma
ideal, pois tropeça em inúmeras invariáveis,
desde a formação docente até condições de
material específico para tal. Para Swanwick
(2010, p. 26):

Muitas pesquisas e estudos também
demonstram a importância da música no controle da disciplina de alunos com maiores dificuldades emocionais. A empatia que a música
incentiva entre os colegas é de suma importância no auxílio do equilíbrio da personalidade e
no desenvolvimento da socialização das crianças. E a socialização, por sua vez, é um dos aspectos, se não o mais importante, das crianças [...] certamente há muitos profissionais ensinando música de qualidade, mas em geral eles estão em escolas
com deficiência na escola (CHAPUIS, 2001).

FORMAÇÃO DOCENTE E A MÚSICA
A música faz parte do imaginário da
criança, fazendo com que ela a encare de forma individual e única. E isto, para o educador
é uma forte vertente para sua metodologia. O
docente conseguirá traçar maiores e melhores
objetivos diante do resultado e da reação da
criança a sua didática (BRASIL, 1998).
Ainda que esses procedimentos venham sendo repensados, muitas instituições encontram dificuldades para
integrar a linguagem musical ao contexto educacional.
Constata-se uma defasagem entre o trabalho realizado
na área da música e nas demais áreas do conhecimento, evidenciada pela realização de atividades de reprodução e imitação em detrimento de atividades voltadas
à criação e a elaboração musical. Nesses contextos,
a música é tratada como se fosse um produto pronto,
que se aprende a reproduzir, e não uma linguagem cujo
conhecimento constrói (BRASIL, 1998, p. 47).

de música e não na rede de ensino. É preciso conceber formas de atrair essas pessoas para a escola ou
melhorar a formação dos que já atuam (SWANWICK,
2010, p. 26).

O especialista ou educador deve se
dispor de várias metodologias diferentes a fim
de atingir aquela determinada criança, pois
mesmo na música, as crianças se identificaram
de formas diferenciadas, portanto, o que serve para um nem sempre servirá para o outro.
O educador terá que ser capaz de identificar
a linha de aprendizagem deste indivíduo para
melhor absorção das informações necessárias
para aquela etapa de sua vivência.

As respostas a estes estímulos é o que
fará este educador seguir em sua didática e
elaborar cada vez mais suas ações mediante
este educando. Até porque cada criança vem
com sua própria bagagem cultural e musical e
o educador deve se utilizar disso para o aprimoramento de sua linha de formação. “Cada
Para que a inserção da música na edu- criança e cada jovem têm a sua herança musicação da criança com deficiência seja eficaz, cal própria, o seu passado e paisagem sonora”
cabe ao professor acreditar nesta competên- (CINTRA, 1997, p.18).
cia. Muitos especialistas não têm na música
Sem se esquecer que a criança é famisua principal linha de ensino, por isso, muitos
não se consideram aptos a colocá-la em práti- liarizada com música desde sua formação, já
ca. Mas o que este docente deve ter em mente que ouve seus pais executarem canções desé que a música se tornou, diante de inúme- de que está no ventre da mãe, e, portanto, a
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música deve fluir de forma natural e tranquila.
O docente só precisa se utilizar desses conhecimentos pré-estabelecidos como um auxílio
para sua aula.

A relação dialógica, porém, não anula, como às vezes
se pensa, a possibilidade do ato de ensinar. Pelo contrário, ela funda este ato, que se completa e se sela no
outro, o de aprender, e ambos só se tornam verdadeiramente possíveis quando o pensamento crítico, inquieto,
do educador ou da educadora não freia a capacidade
de criticamente pensar ou começar pensar o educando
(FREIRE, 1996, p.118).

Com isso, cabe ao especialista ou educador da educação especial ou até mesmo o
regente da sala, dirigir o aprendizado individual
e voltado para aquela criança especificamente
Deste modo, é importante e essencial
para que se obtenha maior participação e meque se transmita ao aluno a variante de musilhor conclusão de análise:
calidade de todas as culturas, levando em conAo ensinar o professor realiza seu processo de aprendi- sideração também a regionalidade de onde se
zagem de ser professor na medida em que pensa sobre está e a cultura local. O docente deve, entre
o ensino e o coloca em prática [..] ou seja, é em sua os itens do currículo escolar, abordar a música
prática docente e ao refletir sobre ela que o professor como aporte social (FREIRE, 1996).
vai construindo seus saberes e conhecimentos profissionais (SOUZA, 2012, p.49).

Para isso, o docente deve recorrer a
criticidade e conscientização da comunidade
que se está. O professor deve estar atento na
humanização de opiniões e no suporte social
que proporcionará aos seus alunos, principalmente com os alunos com deficiência e os que
convivem com eles, já que se tornam uma fatia
importante na inclusão do “diferente” na sociedade (FREIRE, 1996).

Para um melhor resultado deste método, seria muito importante o investimento em
profissionais e projetos musicais no sistema
de ensino especial. A oportunidade de se trabalhar com crianças com necessidades especiais, mostra ao educador uma forma sensível,
diferente e interessante de educar e isto deveria
ser melhor estimulado com maiores programas
A música está sendo discutida entre os
e organizações sociais diante da demanda de
estudiosos que chegaram à conclusão que o
crianças com estas necessidades.
benefício da mesma é muito grande. Ela tem
Mas, enquanto não se apostam em es- o poder de transformar mentes e proporcionar
pecialistas, o educador da sala regular deve conhecimentos mais profundos diante da vida
se empenhar em fazer seu máximo já que a e das situações cotidianas:
música, além de ensinar dá ao educador e seu
aluno a oportunidade de maior aproximação e Um ato de originar alguma coisa. Ser criativo é viver
adaptando formas de expressão as necessidades da
diversão.

MÚSICA: FERRAMENTA DE
CONSCIENTIZAÇÃO
A música se mostrou ao longo dos séculos, como uma das principais ferramentas
na conscientização social. Na visão popular, a
música se tornou a “arma” mais eficaz na voz
dos mais abastados. Por isso, o docente pode
utilizar a música para este objetivo, no sentido
de reflexão e informação para com seus alunos. Freire coloca:

vida. O processo criativo está em desenvolvimento
quando somos capazes de criar ou recriar determinada
situação com a qual nos deparamos. Para estimular a
criatividade, é necessário que o professor seja criativo
para estimular a criança, podendo auxiliar na reelaboração do pensamento para ideias produtivas. A música
por si só contribui para o desenvolvimento criativo (WEIGEL, 1988, p.188).
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A música se tornou e sempre será uma
das melhores formas de socialização e conscientização para os indivíduos de forma geral.
Nela, são depositados sentimentos, reflexões,
opiniões e críticas e, portanto, um ótimo mecanismo nas atividades, exercícios e tarefas que
o docente pode exercer em sala de aula (WEIGEL, 1988).

Para Chapuis, Gonçalves e Rosa, a música deve estar inserida na vida da criança desde sua formação e deve continuar a partir do
seu primeiro dia na escola. Para eles, a música deve fazer parte do cotidiano das crianças,
pois a música sempre demonstra mensagens
que auxiliam na educação e no bem estar emocional desses indivíduos.

Ao trabalhar com atividades diversificadas como a música em sala de aula, o docente
proporciona ao educando, uma nova forma de
“enxergar” o que ele deve aprender. A aprendizagem se torna mais prazerosa e divertida,
mas não deixa de ser reformadora e renovadora (WEIGEL, 1988).

A metodologia de pesquisa foi indispensável e fiel às obras mencionadas, abordando o tema sobre vários focos e situações
já vividas. Com isso, a qualidade do artigo se
torna importante diante da confiabilidade da
abordagem do seu foco principal.

Portanto, a inserção da música não
deve ser apenas nas datas comemorativas e
festividades, mas sim, de forma coerente e motivadora com o intuito de fazer com que o indivíduo reflita e inove suas atitudes diante da
sociedade que vive.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Ao desenvolver este trabalho levou-se
em consideração pesquisas, estudos e teorias
de diversos especialistas. Tirou-se o melhor de
cada estudioso, dando ênfase a educação especial, para alunos com deficiência matriculados em escolas regulares.
Para uma melhor compreensão, deixando clara a abordagem nas principais teorias
e estudos do tema, o trabalho foi realizado por
leituras e reflexões das mesmas. Todos os pensadores foram mencionados e seus estudos
amplamente analisados para esta conclusão.
Todas as análises dos dados diante das leituras estão expostas no trabalho. Tais reflexões
se deram como resultado de inúmeras leituras
e trocas de experiências com colegas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se, portanto, que a música, se não primordial, é uma das linguagens mais dinâmicas e envolventes formas de se interagir e aproximar as pessoas, principalmente às com
deficiência, já que dentro de seus cotidianos se deparam com obstáculos e preconceitos que
dificultariam seus progressos se não fossem estas ferramentas poderosas na educação.
A música é adaptável a qualquer indivíduo e isto a torna ainda mais eficaz, porque mesmo o aluno tendo sua bagagem cultural, o conhecimento da música se faz infinito e contínuo,
pois está presente na vida do ser humano desde a sua formação.
E utilizando a música na rotina da criança, o docente proporciona uma educação sadia
e fácil de acompanhar. A música estimula e desenvolve vários aspectos na formação corporal,
emocional e social do indivíduo e o professor deve-se utilizar deste recurso para facilitar o processo ensino-aprendizagem.
A música, se bem utilizada em sala de aula, se torna um auxílio pedagógico importante
na realização de diversos trabalhos, tanto na educação infantil como na fundamental e também
em praticamente todas as disciplinas. E com as crianças com deficiência, se torna uma das
principais formas de interação entre professor/aluno e aluno/aluno, já que o convívio, conforme
já mencionado, também é bastante positivo no desenvolvimento de todos.
De acordo com tais pesquisas, também se torna claro que a formação do docente é
ponto essencial para a música despertar a consciência expressiva do indivíduo. Não que o mesmo tenha que ter uma formação específica para tal, mas que o domínio de uma metodologia e
uma didática deixa o docente mais confiante e por consequência, com aulas mais dinâmicas e
de qualidade.
O professor deve se reciclar sempre e com o ensino da música não é diferente. Através de pesquisas e trocas de experiências com colegas, ele deve tentar assimilar o conteúdo
para aquela criança com alguma deficiência específica. Deve também levar em consideração
a bagagem musical da criança, se utilizando dela para aprimorar o que as crianças já sabem.
Geralmente, as crianças com deficiências intelectuais são acostumadas desde bem pequenas
com músicas que as acalmam e o docente pode-se utilizar deste recurso, por exemplo.
Portanto, a música na educação inclusiva não deve mais ser vista ou lembrada apenas
nas datas comemorativas e sim, mais uma forte ferramenta na didática do professor com o objetivo maior de auxiliar o desenvolvimento das crianças, principalmente as crianças com deficiências.
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A DIFICULDADE NO DIÁLOGO DA GESTÃO
ESCOLAR COM A COMUNIDADE DO
ENTORNO

RESUMO: O presente artigo vem trazer reflexões a respeito das dificuldades que muitas vezes
a gestão encontra com a comunidade em seu entorno. As ações dos gestores educacionais
devem ser influenciadas entre si e com a participação de todos no processo, do planejamento à execução, para se alcançar o sucesso. O desenvolvimento de uma cultura democrática
participativa nas escolas exige a participação de todos que acercam o trabalho do diretor nas
questões políticas, pedagógicas e administrativas da educação, para um propósito de que ele
consiga contribuir da melhor maneira para a elaboração e execução de propostas que contemplem a maioria, que por muitas vezes é descriminalizada pela sociedade.

Palavras-chave: Dificuldade; Diálogo; Gestão Democrática.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente, as escolas têm percebido a importância de aliar ao trabalho de seus
gestores, a mão-de-obra de um profissional qualificado que atenda às demandas
educacionais, mas quem tenha perfil gerencial, do tipo administrativo. Propostas
governamentais, literatura especializada e até mesmo debates na área de administração escolar
têm demonstrado uma evolução no que se refere ao perfil do diretor escolar.
Essas mudanças são identificadas como resultado de constantes mudanças na rotina
administrativa e até mesmo pedagógica das escolas, partindo de um pressuposto de que, medidas centralizadoras na gestão educacional estariam sobrecarregando o diretor.
Um órgão dirigente de uma escola poderia ser constituído hipoteticamente da seguinte
forma: Diretor eleito sendo este voltado para assuntos pedagógicos, Vice-diretor podendo focar
nos assuntos administrativos, os Coordenadores Pedagógicos divididos por níveis escolares ou
turnos, Supervisor, Orientador Educacional e um Gestor escolar que cuidaria das demandas que
requerem execução administrativa.
Acompanhado a isso, caso venha à tona a formação de um Colegiado, algum destes
poderiam ocupar o cargo de Presidente do Colegiado, que teria também a presença de um
professor representante do corpo docente, um membro representante do campo administrativo,
um representante da comunidade escolar, podendo ser este um pai de aluno, um morador do
bairro, um ex-estudante, e até mesmo uma força política ou empresarial que seriam escolhidos
democraticamente entre seus membros.
A visão de que um pedagogo, um educador físico, um orientador educacional ou até
mesmo um coordenador pedagógico não possa exercer funções administrativas, é uma visão
que pode ser considerada radical.
Porém a hipótese lógica da questão é: para saber administrar bem, tem que ter uma
formação e uma experiência gerencial, administrativa; e se separa as funções, ambos os profissionais acerca de uma instituição escolar ganharão com isso, tanto na qualificação profissional
quanto no exercício pleno de suas funções. De acordo com Ganzeli (2010):
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 seguir na visão de (GANZELI, 2010, p. 57).

Portanto, a gestão escolar é compreendida de diversas formas para se trabalhar com a
administração da educação enquanto instituição social, a escola deve ser um local de alegria
e ampliação de vontades e desejos, principalmente do desejo de aprender, pois na escola a
criança recebe formação cultural tornando-se membro da sociedade baseado neste contexto a
educação, vem sendo discutida com maior ênfase, a necessidade de uma participação efetiva
das famílias na instituição escolar.
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Tal preocupação pode ser visualizada nas propostas presentes na legislação educacional vigente, a exemplo da Lei de Diretrizes e Bases (LDB), n° 9.349/96. Em nossa Constituição
Federal, Capítulo III sobre a Educação, Cultura e Desporto, Seção I, Artigo 205, consta 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.
Assim, disposto pela lei maior, são responsáveis pela educação das crianças, o Estado,
a família e a sociedade em geral, a família é o primeiro núcleo social frequentado pela criança e
deste, a criança deve receber proteção e cuidados essenciais para seu pleno desenvolvimento
físico, psíquico, cultural, moral e emocional.
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DIFICULDADES DE UMA GESTÃO
ESCOLAR

Para Saviani (2007), as características
do líder são expressas pelos conhecidos “sete
cês”: credibilidade, convicção, caráter, cuidado, coragem, compostura e competência, onde
adotar critérios diferentes e eficazes de avaliação do processo educativo; lembrar-se de que
o que sabemos hoje poderá estar obsoleto
amanhã.

A proposta de uma gestão deve valorizar a cultura do sucesso no ensino aprendizagem e na vida profissional, social e familiar de
todos. Para implantar essa nova escola, é necessária uma gestão mais eficiente e moderna,
e que novos papéis sejam atribuídos aos gesE, se pararmos de aprender, estaretores para que o país possa cumprir o preceimos condenados à estagnação é necessário
to constitucional de garantir toda a educação
e urgente, fundamentalmente pensando na cocom qualidade e equidade (BRASIL, 1996).
munidade em seu entorno.
A Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional (LDB) exige a redefinição de responsabilidade dos vários sistemas de ensino e
novas incumbências da escola: como tarefas,
funções ou atribuições para promover o fortalecimento gradativo de sua autonomia (BRASIL,
1996).

Percebe-se que para sanar as dificuldades que a gestão encontra é fundamental
o desenvolvimento de uma consciência crítica
coletiva dos gestores educacionais em diferentes níveis, no sentido de trabalharem juntos e
de forma organizada para o encaminhamento
de novas e significativas mudanças nas escolas e nos processos educativos que lhes comPara isso, essa organização, exige dos petem.
gestores um planejamento adequado e atitudes dinâmicas e empreendedoras para orienO Papel do gestor frente à mudança, à
tar o seu pessoal administrativo, técnico e do- transformação e à inovação é saber acompacente, o humanismo organizacional, a gestão nhar as mudanças da sociedade e ampliar a
de qualidade e a liderança situacional podem capacidade de realização da organização esprovocar as mudanças necessárias no interior colar, levando-a atingir o seu potencial pleno
da escola (BRASIL, 1996).
e a se tornar uma instituição de gestão democrática.
No novo tipo de gestão, necessitam,
O gestor escolar deve agir como líder,
prioritariamente, prevalecer à liderança, a participação, a criatividade, a iniciativa, a coopera- pensando no progresso de todos que fazem
parte de sua equipe ,ele deve ter consciência
ção, e a motivação.
de que sua equipe não se limita a alunos, proNo entanto, o novo modelo de gestão fessores e demais funcionários internos da inseducacional e escolar enfatiza a liderança, não tituição que é composta também pelos pais
mais realizada como no passado, por gente dos alunos e por toda a comunidade de forma
talentosa, com características de personalida- geral, que deve ser mobilizada para que juntos
de que induzem as pessoas ao trabalho e à possam promover o principal objetivo de toda
participação, o líder busca intencionalmente, equipe escolar: a aprendizagem dos alunos.
influenciar os outros para utilizarem todo o seu
Um gestor líder é capaz de desenvolpotencial, realizarem bem as tarefas e atingir os
objetivos e metas, matizando o desenvolvimen- ver o potencial de trabalho de toda sua equipe,
fazendo com que esta se sinta capaz de transto organizacional e pessoal (BRASIL, 1996).
formar e realizar com sucesso todos os projetos desenvolvidos pela instituição de ensino.
Para Saviani (2007, p. 2):
139

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

[...] é tarefa dos pais atender as necessidades dos filhos.
Assim, os pais, para ter sucesso no processo de desenvolvimento de seus filhos, precisam ter um eixo direcionador, atitudes que, tomadas sistematicamente, ajudam
a criança a crescer, tornar-se independente e equilibrada
emocionalmente. Precisam atuar com equilíbrio e segurança para estabelecer as bases para uma adolescência
sem maiores problemas (SAVIANI, 2007, p. 2).

O projeto político pedagógico é um fator muito importante no desenvolvimento do
curso escolar, o papel do gestor da escola
como principal pedagogo no desenvolvimento
deve influir de maneira determinante nos resultados académicos positivos da escola (LIBÂNEO, 2001).

Porque consideramos que o trabalho
de orientador e de controle do gestor da escola, é fator determinante no desenvolvimento
das atividades pedagógicas.O que deve ficar
claro para o gestor escolar é que administrativo deve estar a serviço do pedagógico, isto
é, deve servir de suporte para a consecução
dos objetivos educacionais da unidade escolar
Desta forma, primeiro a família e de- (LIBÂNEO, 2001).
pois a escola possuem especificidades e se
complementam, ambos objetivos distintos, mas
Entretanto, na gestão de uma escola, a
compartilham a tarefa de preparar crianças e preponderância dos aspectos pedagógicos soadolescentes a tornarem-se cidadãos críticos, bre os aspectos administrativos ainda é, para
autônomos e participativos.
muitos gestores, um grande desafios a ser vencido. Isso se dá devido à forma como a gestão
O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO
das escolas públicas está estruturada (LIBÂNEO, 2001).
Para Libâneo (2001), é muito importante a elaboração do projeto político pedagógico
No entanto, cabe ao gestor escolar asnas escolas, no passado os professores eram segurar que a escola realize sua missão: ser um
obrigados a colocar em práticas aquilo que os local de educação, entendida como elaboração
outros planejavam.
do conhecimento, aquisição de habilidades e
formação de valores, articular a comunidade
No Brasil historicamente, isso é um pro- educativa na execução do projeto educacional,
blema na educação, há pouco planejamento incrementando a gestão participativa da ação
e, ainda, muito planejamento malfeito, ou feito pedagógico-administrativa (LIBÂNEO, 2001).
para cumprir tarefas, com a nova Lei de Diretrizes e Bases (LDB), cada escola, como um
Conduzindo a gestão da escola em
todo, dentro de seus contextos, foi convidada seus aspectos administrativos, econômicos, jua construir seu projeto político pedagógico (LI- rídicos e sociais o gestor torna-se articulador
BÂNEO, 2001).
mediador entre escola e comunidade e deverá
incentivar a participação, respeitando as pesO problema ainda é que não existe cul- soas e suas opiniões, no que chamamos de
tura da sua elaboração e, em especial, da cons- gestão democrática (LIBÂNEO, 2001).
trução coletiva e do papel orientador do gestor
escolar principal pedagogo da escola, isto sem
A gestão escolar deverá se conscientidúvida alguma se traduz em resultados fracos zar de que ele, sozinho, não pode administrar
no aproveitamento escolar (LIBÂNEO, 2001).
todos os problemas da escola ,o caminho é
a descentralização, isto é, o compartilhamento
de responsabilidades com alunos, pais, profesA partir dos anos 80, a família adquiriu
novas formas e hoje deposita na escola grande
parte da responsabilidade que antes lhe cabia,
a escola tem como função a socialização do
saber que a sociedade sistematizou durante
todo o percurso da nossa história.
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sores e funcionários, o que chamamos de gestão democrática democrática onde todos os
atores envolvidos no processo participam das
decisões, o gestor deve ser capaz de contribuir para formar na escola uma gestão coletiva
sendo mais um articulador com os demais participantes do processo educativo (LIBÂNEO,
2001).

Com essa concepção predominante de autonomia escolar, a saber, a lógica
gerencialista do neoliberalismo, a política de
descentralização continuou muito restrita, pois
a estrutura do sistema de ensino se manteve
inalterada em sua essência e demasiadamente
centralizada, ou seja, permaneceu a homogeneização de regras e de normas para todas as
escolas e os recursos mantiveram-se escassos
Para o autor (2001, p. 37), “a tarefa (LIBÂNEO, 2001).
dos gestores educacionais visa dirigir e coordenar o andamento dos trabalhos, o clima do
Ao falar da participação dos sujeitos
trabalho, a eficácia na utilização dos recursos e na gestão da escola pública implica em dizer
os meios, em função dos objetivos da escola”. quais os determinantes que condicionam a sua
concretização. De acordo com Paro, os deterAnalisar o papel do gestor na condução minantes internos à unidade escolar são: mae no desenvolvimento do trabalho pedagógico teriais, institucionais e político-sociais (PARO,
no processo ensino aprendizagem visando me- 2000).
lhorar as questões pedagógicas e consequentemente obter resultados satisfatórios, sob a
A relação democrática e a participação
ótica do verdadeiro papel a ser exercido pelo dos sujeitos na gestão escolar não acontecem
Gestor Escolar observa-se com frequência nas como decorrência direta de uma boa condição
escolas públicas o distanciamento do gestor de trabalho, igualmente, a péssima condição
no processo do planejamento pedagógico (LI- material pode colaborar para o não surgimento
BÂNEO, 2001).
dessa participação (PARO, 2000).
A implantação de um projeto de gestão democrática implica na ruptura com modelos tradicionais de gerenciamento e impõe
mudanças no âmbito das escolas e dos sistemas de ensino, a proposta de uma política
democrática na educação é uma luta antiga
que os educadores travam contra os modelos
autoritários de gestão (LIBÂNEO, 2001).

Para um bom desenvolvimento do processo de ensino- aprendizagem, a gestão da
escola e em especial o trabalho do gestor escolar também passou a ser objeto de debate
entre os diferentes setores sociais, os debates,
embora não afinados a mesma perspectiva
teórica e política, convergem, contudo, na importância atribuída à gestão da escola como
instrumento para a promoção da qualidade na
Entre as décadas de 1960 à 1980 o educação (PARO, 2000).
tema da participação e da democratização da
gestão escolar, tomou boa parte das discusAs várias reformas educacionais imsões e dos debates pedagógicos, tanto no se- plementadas desde a década de 1990, em vátor público quanto no setor privado, a demo- rios países, pretenderam “modernizar” os sistecratização da gestão foi muito debatido na luta mas educativos. o discurso da modernização
pela constituinte de 1988, data da promulga- das escolas não colocava em questão apenas
ção da Constituição Brasileira que consagrou sua eficácia; questionava de fato, os princípios
o princípio da “gestão democrática do ensino e finalidades da educação, em especial o seu
público” (BRASIL, 1988).
caráter público e democrático.
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Segundo Gadotti (2001) de nada adiantaria uma Lei de Gestão Democrática do Ensino Público que concede autonomia pedagógica, administrativa e financeira às escolas, se
o gestor, professores, alunos, e demais atores
do processo desconhecem o significado político da autonomia. Para este autor, o exercício
desta autonomia não é dádiva, mas sim uma
construção contínua, individual e coletiva.

utilização de recursos para a educação e desenvolvem sinergia coletiva e espírito de equipe (MAIA; BOGONI, 2008).

A preocupação com a melhoria da
qualidade da Educação levantou a necessidade de descentralização, da democratização da
gestão escolar e, consequentemente, sua participação tornou-se um conceito nuclear, no ato
de planejar que relacionamos o Projeto Político
Nesta perspectiva, efetivar uma gestão Pedagógico (PPP) da escola, a sua Proposta
democrática implica na participação de todos Pedagógica Curricular (PPC) e o Plano de Traos segmentos da comunidade escolar levando balho Docente (MAIA; BOGONI, 2008).
à construção de espaços dinâmicos, marcados
pela diversidade e pelos distintos modos de
Ao projetar significa tentar quebrar um
compreender a escola.
estado confortável para arriscar-se, atravessar
um período de instabilidade e buscar uma estabilidade em função de promessa que cada
A GESTÃO E SEU CONHECIMENTO
SOBRE A COMUNIDADE AO ENTORNO projeto contém de estado melhor do que o
presente ,o educativo pode ser tomado como
Para Maia e Bogoni (2008), o gestor promessa frente a determinadas rupturas, onde
escolar precisa conhecer a Legislação relati- as promessas tornam visíveis os campos de
va à gestão de pessoal no serviço público e, ação possível, comprometendo seus atores e
mais especificamente, aquelas que tratam dos autores (MAIA; BOGONI, 2008).
servidores na educação, observa-se a necesO ato de planejar faz parte da história
sidade desse profissional desenvolver além da
sua competência pedagógica a sua competên- do ser humano, pois o desejo de transformar
cia nos aspectos legais para poder programar sonhos em realidade objetiva é uma preocupação marcante de toda pessoa, em nosso diauma gestão mais eficiente.
-a-dia, sempre estamos enfrentando situações
Sabemos que a gestão escolar é efi- que necessitam de planejamento, mas nem
caz quando os dirigentes buscam uma visão sempre as nossas atividades diárias são deliglobal e abrangente do seu trabalho, em que neadas em etapas concretas da ação, uma vez
venha a favorecer o desenvolvimento da escola que já pertencem ao contexto de nossa rotina
e qualidade de suas ações, as Escolas efeti- (MAIA; BOGONI, 2008).
vas são capazes de promover aprendizagem
Entretanto, para a realização de atividasignificativa na formação dos seus alunos e
conseguem estabelecer metas para a melhoria des que não estão inseridas em nosso cotidiaobjetiva da aprendizagem, do desempenho de no, usamos os processos racionais para alcanseus alunos e das condições para promovê-la, çar o que desejamos, para oferecer um ensino
melhoram e aumentam a capacidade de mo- adequado às necessidades de seus alunos, a
bilização de pessoas em torno da educação, escola precisa saber o que quer, envolvendo a
sejam professores, pais, alunos e comunidade equipe pedagógica e a comunidade na definição das metas, por esse motivo, dentro de uma
(MAIA; BOGONI, 2008).
instituição de ensino há os documentos que orBuscar o comprometimento com o de- ganizam o processo de ensino e aprendizagem
senvolvimento de programas de alcance a mé- (MAIA; BOGONI, 2008).
dio e longo prazo, melhoram a mobilização e
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Toda escola tem objetivos que deseja
alcançar, metas a cumprir e sonhos a realizar
o conjunto dessas aspirações, bem como os
meios para concretizá-las, é o que dá forma e
vida ao chamado Projeto Político Pedagógico
(PPP). Como parte integrante do PPP, temos
a Proposta Pedagógica Curricular (PPC), que
define os conteúdos básicos a serem trabalhados em cada disciplina conforme a legislação
vigente (MAIA; BOGONI, 2008).

Assim sendo, a gestão escolar engloba
duas dimensões: interna e a externa. A primeira refere-se à organização interna da escola,
que contempla os “processos administrativos,
a participação da comunidade escolar nos projetos pedagógicos, político e administrativo”. A
segunda está ligada à função social da escola, sua vocação democrática, mais especificamente, no “sentido de divulgar o conhecimento
produzido e sua socialização”.

Outro aspecto a ser destacado é a efetivação do Conselho de Classe como órgão de
caráter consultivo e deliberativo, sendo uma
instância de reflexão, discussão, decisão, ação
e revisão da prática educativa. Suas finalidades são analisar dados referentes ao desenvolvimento ensino-aprendizagem, da relação
professor-aluno, deve sugerir medidas pedagógicas a serem adotadas, visando superar as
dificuldades detectadas e também deliberará a
respeito da promoção final dos alunos (MAIA;
BOGONI, 2008).

Considerando que a gestão educacional passa por um processo de transição,
a escola defronta-se ainda com um sistema
contraditório em que forças de tutela ainda estão presentes, ao mesmo tempo em que os
espaços são criados, e a escola assume ações
para as quais não desenvolveu as competências necessárias.
Ainda é preciso que dirigentes e escola
desenvolvam novos conhecimentos, habilidades e atitudes pertinentes à nova concepção
de educação. trata-se de um novo paradigma
que emerge e se desenvolve acerca da educação, da escola e sua gestão, que demanda
espaços para a participação e a consequente
responsabilidade sobre esta.

A finalidade é intervir em tempo hábil
no processo ensino aprendizagem e indicar alternativas que busquem sanar as dificuldades
e garantir aprendizagem dos alunos, onde a
coleta e organização dos dados a serem analisados durante a reunião do colegiado são
Nesse contexto, muda a fundamentade responsabilidade da equipe pedagógica ção teórica e metodológica inerente à orienta(MAIA; BOGONI, 2008).
ção e compreensão do trabalho da direção da
escola, entendida como um processo de equiPara os autores (2008, p. 2), a Gestão pe, associado à participação social (SANDER,
Escolar compreende o processo político por p. 15).
meio do qual as pessoas integrantes da escola,
tendo como princípio básico, o diálogo e a auDestaca-se como importante função do
toridade “discutem, deliberam e planejam, so- gestor educacional, o conhecimento de outras
lucionam problemas e os encaminham, acom- fontes de recursos descentralizados provenienpanham, controlam e avaliam o conjunto das tes do Ministério da Educação, além do gerenações voltadas ao desenvolvimento da própria ciamento patrimonial, do conhecimento da rede
escola”, mediante a “participação efetiva de física da escola e da logística educacional.
todos os segmentos da comunidade escolar,
o respeito a normas coletivamente construídas
para os processos de tomada de decisões e a
garantia de amplo acesso às informações aos
sujeitos da escola”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

P

ara que haja a efetiva organização favorável a uma nova gestão é necessário um
equilíbrio tênue entre a ação desenvolvida pelo Estado e a ação desenvolvida pelos
membros da sociedade civil organizada, em contraposição ao ocorrido durante o
processo de elaboração do Plano Nacional de Educação.
É importante ressaltar, no cenário atual, que a gestão deve ultrapassar os limites da
existência de transparência, de impessoalidade e moralidade, tentando sanar as dificuldades
encontradas com a comunidade em seu entorno.
Ela deve, portanto, ser expressão da vontade de participação que deve ser exercida pela
sociedade civil mediante a organização de forma autônoma, uma Gestão escolar deve compreender.
Portanto, a figura do Diretor como sujeito capaz de promover e motivar a soma de esforços coletivos para alcançar aos fins da escola, aos objetivos da educação, compreendendo
também que objeto de trabalho da educação é o sujeito, a emancipação humana e que isso
só será possível, ao passo em que houver dentro da escola, a participação real e que se faça
presente nos projetos desenvolvidos dentro da escola.
O desenvolvimento da sociedade moderna corresponde ao processo em que a educação passa do ensino individual ministrado no espaço doméstico por preceptores privados para
o ensino coletivo ministrado em espaços públicos denominados escolas.
Nesse sentido, a gestão democrática da educação requer mais do que simples mudanças nas estruturas organizacionais; requer mudança de paradigmas que fundamentam a construção de uma proposta educacional e o desenvolvimento de uma gestão diferente da que hoje
é vivenciada.
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INDISCIPLINA NO AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: Este trabalho tem como finalidade trazer uma reflexão sobre o tema “Indisciplina no
ambiente escolar”. O mesmo consiste em um levantamento teórico da temática que inicialmente apresenta o significado do termo indisciplina e disciplina e as possíveis variantes que
originam esse fenômeno, contemplando também, quais as consequências que podem surgir
no processo de ensino-aprendizagem dos estudantes. No final, serão apresentados alguns encaminhamentos preventivos que a escola junto à família, a comunidade e o sistema de ensino
podem usar para amenizar e modificar esse cenário.

Palavras-chave: Escola; Indisciplina; Relações Interpessoais.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho propõe apresentar algumas reflexões, através de estudos teóricos sobre a indisciplina no contexto escolar, e como a mesma pode afetar este
ambiente de aprendizagens. Pretendo também apresentar alguns procedimentos
que visam mediar e investir em um caminho “concreto” para se chegar à resolução das questões conflituosas geradas pela indisciplina, passando pela formação ética, não necessariamente
como conteúdo didático, mais principalmente no convívio diário dentro da instituição escolar.
O termo indisciplina escolar vem sendo muito discutido em nossa sociedade, pelos
governantes, sociólogos e educadores que tentam encontrar uma possível solução. Hoje a instituição escolar se encontra cercada por várias situações de indisciplina e violência e percebe-se
intensamente a dificuldade de lidar, minimizar ou sanar esses problemas que comprometem o
sucesso escolar, já que este se apresenta como uma fonte de estresse nas relações interpessoais, particularmente quando associada a situações de conflito em sala de aula.
Mas, além de constituir um problema, a indisciplina na escola tem algo a dizer sobre o
ambiente escolar e sobre a própria necessidade de avanço pedagógico e institucional. Trata-se
de uma questão, portanto a ser debatida e investigada amplamente. É importante ainda destacar
que os comportamentos considerados indisciplinados, embora sejam, muitas vezes, caracterizados e/ou interpretados como “violentos” ou relacionados à “violência”, assumem a caracterização e a denominação de “indisciplina”.
São vários os estudos que discutem essa temática, despertando a atenção para a violência na escola, conquanto nem sempre se trate de questões de violência propriamente dita, como
depredação, vandalismo, uso de drogas ou de armas.
O conhecimento dos problemas indisciplinares enfrentados pela escola possibilitará ao
leitor fazer reflexões sobre a (in) disciplina e a violência no ambiente escolar: suas causas, consequências, prevenção, a fim de, contribuir com ideias que complementam o processo evolutivo
de ensino-aprendizagem dos estudantes.
Para isto, será feita uma pesquisa centrada em aspectos que envolvam a indisciplina no
ambiente escolar, sua definição e as possíveis variantes que interferem na mesma, como família,
alunos, escola, professores, sociedade, sistema de ensino e outros.
Ao final serão discutidas algumas ponderações sobre a dimensão preventiva que podem
contribuir para amenizar este tipo de comportamento apresentado pelos estudantes, com o objetivo de construir relações interpessoais bem estruturadas e consistentes.
Pois é através dessas relações que é possível criarem novas concepções, novas regras
e novas maneiras de pensar e agir, a fim de, contribuir para que ocorra mudança significativa no
interior da escola.
A conquista da cidadania e de uma escola de qualidade é projeto comum, sendo que
no seu caminho, haverá tanto problemas de indisciplina como de ato infracional. Enfrentá-los e
superá-los é o nosso grande desafio.
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COMO DEFINIR INDISCIPLINA NO
AMBIENTE ESCOLAR
Para ser realizado um estudo completo
sobre o termo indisciplina é necessário uma
pesquisa muito complexa e extensa cujo resultado seria, sem dúvida, um texto longo que estaria além do propósito deste trabalho.
Inicialmente será proposta uma breve
apresentação do significado e algumas visões
de pensadores sobre o termo indisciplina e
disciplina, a fim de, encontrar uma definição
clara e objetiva sobre o tema e conhecer quais
os motivos que levam os indivíduos a sofrerem
alterações comportamentais em suas atitudes,
principalmente no ambiente escolar.
Em geral, os atos indisciplinares são
cometidos praticamente em todas as escolas,
sejam elas públicas ou particulares de classe
alta ou baixa. No entanto, é necessário refletir
sobre esses atos e encontrar caminhos alternativos com o intuito de mediar os conflitos escolares e encontrar estratégias significativas que
possam melhorar o cotidiano escolar. Daremos
início com a fala De La Taille, sobre a definição
de (in)disciplina:
Se entendermos por disciplina comportamentos regidos por um conjunto de normas, a indisciplina poderá
se traduzir de duas formas: 1) a revolta contra estas normas; 2) o desconhecimento delas. No primeiro caso, a
indisciplina traduz-se por uma forma de desobediência
insolente, no segundo, pelo caos dos comportamentos, pela desorganização das relações (DE LA TAILLE,
1996, p. 10).

Para De La Taille (1996) a indisciplina
está relacionada às normas, visto que é importante tratarmos dessa visão, pois a instituição
escolar é um ambiente dirigido por normas e
regras. Outra importante afirmação de La Taille,
é que não se pode julgar a indisciplina como
se fosse apenas o resultado do não cumprimento das normas, na verdade, é essencial realizar uma investigação.

Na visão de Araújo, a indisciplina escolar pode ser compreendida da seguinte maneira:
Quando se evoca a indisciplina na escola, focaliza-se o
desrespeito às regras estabelecidas. Apesar de a moralidade estar relacionada às regras, nem todas as regras
têm vínculo com a moralidade. Em primeiro lugar, deve-se observar o princípio subjacente à regra, porque se
este não for o de justiça, a regra será imoral e, portanto,
a indisciplina poderá ser sinal de autonomia (ARAÚJO,
1996, p.110).

Araújo (1996) afirma que para entender a disciplina como respeito às normas, essencial para obter uma convivência harmoniosa no ambiente escolar, é necessário ter muito
cuidado ao elaborar essas regras.
No entanto, não podemos negar a necessidade da existência das normas para garantir o sucesso da prática educativa e das relações interpessoais e principalmente o vínculo
entre as regras e a moralidade. No interior da
instituição escolar, o conceito de indisciplina é
percebido e compreendido de várias maneiras,
no entanto, Rego afirma que:
O próprio conceito de indisciplina, como toda criação
cultural, não é estático, uniforme, nem tão pouco universal. Ele se relaciona com o conjunto de valores e expectativas que variam ao longo da história, entre as diferentes culturas e numa mesma sociedade: nas diversas
classes sociais, nas diferentes instituições e até mesmo
dentro de uma mesma camada social ou organismo.
Também no plano individual a palavra indisciplina pode
ter diferentes sentidos que dependerão das vivências
de cada sujeito e do contexto em que foram aplicadas.
Como decorrência, os padrões de disciplina que pautam a educação das crianças e jovens, assim como os
critérios adotados para identificar um comportamento
indisciplinado não somente se transformam ao longo
do tempo como também se diferenciam no interior da
dinâmica social (REGO, 1996, p. 84-85).

No trecho citado, Rego (1996) declara
que o fenômeno indisciplina surge através dos
comportamentos inadequados, que é encarado como desobediência, rebeldia, agitação,
falta de educação, e desrespeito as pessoas, a
fim de atrapalhar o desenvolvimento das atividades em sala de aula.
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A instituição escolar é vista como um
espaço do processo de educação e de socialização, no entanto, está sofrendo enormes
desafios de manter uma postura reflexiva e
de ação frente à invasão constante de novas
formas de relações interpessoais, de atitudes
e de valores culturais. Diante disso, os professores se demonstram inseguros e, na maioria
das vezes, não sabem como agir e enfrentar tal
situação. Nessa situação, cabe ressaltar o que
diz Tiba:
Tenho insistido em que um dos pilares para consolidar
a sociabilidade é a disciplina, base fundamental para
a formação e organização de toda e qualquer pessoa,
estrutura, família, grupo e sociedade. Disciplina não é a
obediência cega às regras, com um adestramento, mas
um aprendizado ético, para se saber fazer o que deve
ser feito, independentemente da presença dos outros
(TIBA, 2006, p. 15).

Quando a escola não consegue combater a indisciplina, seu ambiente torna-se
agressivo e violento afetando o relacionamento
entre as pessoas envolvidas e principalmente
o processo ensino-aprendizagem do estudante. No entanto, a instituição escolar precisa ficar de olhos abertos e bem atentos para esses
momentos conflitantes e principalmente verificar quais são as causas que vão dando origem
à indisciplina (DE LA TAILLE, 1996).

CAUSAS DA INDISCIPLINA

Nesta seção, serão elencadas as causas externas à escola e as causas internas que
dão origem a indisciplina no ambiente escolar,
como: a estrutura e a organização familiar, a
organização do espaço escolar, os conflitos, a
não participação dos pais na vida escolar dos
filhos, a falta de prioridade dos políticos à eduTiba (2006) afirma que a disciplina pre- cação, os problemas psicológicos e sociais encisa se caracterizar como um elemento impor- tre outros (VASCONCELOS, 2009, p.240).
tante e essencial para a vida humana, com a
finalidade de obter um desenvolvimento cogniUma das causas mais relatadas pelos
tivo saudável para a toda a vida:
pesquisadores está na estrutura e organização
familiar. Muitas famílias dos estudantes ditos
Em outro momento, Tiba (2006) cita indisciplinados apresentam atos liberais e auque a disciplina no ambiente escolar deve per- toritários, provocando imposições, não respeimanecer em harmonia, a fim de que o estu- tando as pessoas que estão ao seu redor, seja
dante possa ter sucesso no seu processo en- na escola, na sala de aula, na sociedade e até
sino-aprendizagem, além de manter uma boa mesmo na própria família. Além disso, obserrelação com as pessoas envolvidas:
va-se que em muitas famílias não se têm diálogo muito menos orientação, impondo somente
A disciplina escolar é um conjunto de regras que devem castigos e proibições (VASCONCELOS, 2009,
ser obedecidas para o êxito do aprendizado escolar. p.240).
Portanto, ela é uma qualidade de relacionamento humano entre o corpo docente e os alunos em uma sala de
aula e, consequentemente, na escola. Como em qualquer relacionamento humano, na disciplina, é preciso
levar em conta as características de cada um dos envolvidos: professor, aluno e ambiente (TIBA, 2006, p.99).

Há também as famílias liberais, que
não se importam com os limites e regras, deixando os filhos tomar conta de si próprio com
muita liberdade, talvez devido ao trabalho, pois
muitos jovens ficam sozinhos em casa sem nenhuma orientação e com excesso de autonomia, sendo que ainda não estão preparados
Toda instituição escolar possui um con- para perceber as consequências de seus atos.
junto de regras que interferem nas relações
interpessoais, no entanto, é preciso refletir,
Para Vasconcelos (2009, p.240), “[...]
cuidadosamente, qual a melhor maneira de é muito comum ouvirmos dos professores a
elaborá-las, criando um ambiente democrático queixa de que os pais não estabelecem limites,
e favorável à construção para que os princípios não educam seus filhos com princípios básinorteadores sejam desenvolvidos com clareza. cos como saber se comportar respeitar os outros, saber esperar sua vez, etc.”. No que estão
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normalmente repletos de razão, já que muitas
famílias não estão objetivamente cumprindo
sua função civilizatória básica (VASCONCELOS, 2009).

Atualmente, muitos jovens recebem diversos
incentivos que os envolvem e que começam, a
fazer parte de sua vida, sem o questionamento necessário para que esses incentivos sejam
benéficos para o seu desenvolvimento integral
Nesta perspectiva entendemos que os (OLIVEIRA, 2005).
pais, não estão cumprindo o seu papel, como
realmente deveria ser, ou seja, não impõe limiSe esses incentivos não forem trabates nos filhos, estes não têm princípios éticos e lhados de forma adequada, podem ser incormorais, acham que da maneira que procedem porados de forma negativa às necessidades
em casa, devem também proceder na escola desses jovens, trazendo consequências como
(VASCONCELOS, 2009).
a indisciplina, o mau aproveitamento nos estudos, o empobrecimento de valores, o desintePodemos ainda entender que a família resse escolar e dificuldade de aprendizagem
é o berço cultural e social de um indivíduo, e a (OLIVEIRA, 2005).
esta compete, criar alguém como um cidadão,
o qual saiba comportar-se perante tudo e todos
Por outro lado, temos a organização
escolar
que persiste em permanecer a mesma,
civilizadamente. Segundo Oliveira (2005, p.21):
enquanto na sociedade ocorrem grandes muAlém de a indisciplina causar danos ao professor e ao danças, à instituição escolar se impõe contra
processo ensino-aprendizagem, o aluno também é pre- a essas transformações. Na verdade, a instituijudicado pelo seu próprio comportamento: ele não apro- ção escolar foi projetada e construída para ser
veitará que se nada dos conteúdos ministrados durante identificada como tal, no entanto, é importante
as aulas, pois o barulho e a movimentação impedem
descrever o que diz Foucault a respeito dessa
qualquer trabalho reprodutivo (OLIVEIRA, 2005, p. 21).
organização:
Entretanto, não podemos culpar somente a família pela indisciplina no ambiente
escolar, pois muitos fatores contribuem para
esse fenômeno, um deles é a mudança de valores que hoje se apresentam em nossa sociedade. Antes na sociedade, a criação de regras
e a maneira de como elas eram cumpridas era
possível manter harmoniosamente uma relação
entre duas ou mais pessoas, uma vez que ali
havia o respeito, diálogo, cooperação, gentileza e solidariedade (OLIVEIRA, 2005).
Hoje, aos poucos essas atitudes foram desaparecendo do ambiente social, que
por resultado vem sendo refletido na instituição
escolar e compromete a escola em busca de
melhoras nas relações interpessoais entre estudantes com estudantes e entre estudantes e
professores, pois cada um tem sua personalidade própria, que foi construída ao longo de
sua vida (OLIVEIRA, 2005).
A maneira de como essas relações influenciará a vida dos estudantes depende das
várias mudanças sociais que ocorrem no seu
cotidiano, na sua família e na própria escola.

[...] filas de alunos na sala, nos corredores, nos pátios,
colocação atribuída a cada um em relação a cada tarefa e cada prova; colocação que ele obtém de semana
em semana, de mês em mês, de ano em ano; alinhamento das classes de idade umas depois das outras;
sucessão dos assuntos ensinados, das questões tratadas segundo uma ordem de dificuldade crescente. E
nesse conjunto de alinhamentos obrigatórios, cada aluno segundo sua idade, seus desempenhos, seu comportamento, ocupa ora uma fila, ora outra: ele se desloca o tempo todo numa série de casas; umas ideais,
que marcam uma hierarquia do saber ou das capacidades, outras devendo traduzir materialmente no espaço
da classe ou do colégio essa repartição de valores ou
dos méritos. Movimento perpétuo onde os indivíduos
substituem uns aos outros, num espaço escondido por
intervalos alinhados [...] A organização de um espaço
serial foi uma das grandes modificações técnicas do
ensino elementar. Permitiu ultrapassar o sistema tradicional (um aluno que trabalha alguns minutos com o
professor, enquanto fica ocioso e sem vigilância o grupo confuso dos que estão esperando). Determinando
lugares individuais tornou possível o controle de cada
um e o trabalho simultâneo de todos. Organizou uma
nova economia do tempo de aprendizagem. Fez funcionar o espaço escolar como uma máquina de ensinar,
mas também de vigiar, de hierarquizar, de recompensar
(FOUCAULT 1999b, p. 126).
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ção escolar é um ambiente onde “[...] devemos
ainda nos admirar que a prisão se pareça com
as fábricas, com as escolas, com os quartéis,
com os hospitais, e todos se pareçam com as
prisões”?
Hoje, a escola é o universo que reúne uma massificação de estudantes com diferentes expectativas e sonhos e com diferentes
culturas, atitudes e valores, ela é um palco de
socialização e de reflexão, onde certamente
surgirão conflitos e divergências de opiniões
entre estudantes e professores e entre os próprios estudantes. Devido a essa massificação
de estudantes com diferentes perfis, a escola
não está preparada de maneira organizacional
para atender essa grande demanda, uma vez
que, o espaço escolar para aprendizagem fica
limitado somente à sala de aula (FOUCAULT
1999b).

No entanto, Chrispino (2002, p.15) destaca que “conflito é toda opinião divergente ou
maneira diferente de ver ou interpretar algum
acontecimento”. Chrispino (2002, p.17) afirma
que quanto mais diversificado for o perfil dos
alunos e professores, maior será a possibilidade de conflito ou de diferença de opinião, pois
“o conflito é inevitável e não se devem suprimir
seus motivos, até porque ele possui inúmeras
vantagens dificilmente percebidas por aqueles
que veem nele algo a ser evitado”.

Percebe-se que quando as escolas reconhecem os conflitos e trabalham com essa
realidade, o diálogo entre as pessoas é valorizado, a fim de ouvir as diferenças e incentivar
o exercício de explicitação de pensamento, as
relações sociais passam a ser mais harmoniosa, permite a perceber que o outro possui uma
perspectiva diferente de ver o mundo e que as
controvérsias corroboram para o crescimento
A maneira de como é apresentada a e o amadurecimento dos estudantes (CHRISPIestrutura física da instituição escolar, Foucault NO, 2002, p.15).
(1994, p.174) ainda afirma que a escola é
“um espaço fechado, recortado, vigiado em
A comunidade escolar é muito heterotodos os seus pontos, onde os indivíduos es- gênea, são inúmeros os estudantes que apretão inseridos num lugar físico onde os meno- sentam problemas de integração social, reperres movimentos são controlados onde todos os cutindo na sala de aula. Além, dos problemas
acontecimentos são registrados”. Devido à má sociais existem os psicológicos que são apreorganização escolar desde sua arquitetura que sentados pelos estudantes, a fim de afetar direé comparado como uma prisão até a forma de tamente o rendimento escolar, conduzindo-se à
como os estudantes são inseridos nesse am- indisciplina (CHRISPINO, 2002).
biente fechado e linear, acaba comprometendo
a prática do professor que também permanece
Outro aspecto de grande relevância
na mesma situação o que favorece a prevalên- são as políticas públicas que não estimulam as
cia de um ambiente escolar monótono e indis- transformações ocorridas na sociedade, a fim
ciplinado.
de, não torná-las mais adequada para situação
social atual, além de promover culturas irreguQuando a relação entre professor-alu- lares, devido às lacunas que a legislação estano não é harmoniosa, surge o desrespeito, a belece e a não aplicação da mesma. Em funfalta de diálogo e de compromisso com o estu- ção disso, surge também a falta de incentivo
do, que são fatores causadores da indisciplina. na formação e no aperfeiçoamento dos profesPara que isso não aconteça, o respeito deve sores e nas melhores condições de trabalho,
ser recíproco entre professor e aluno, não de especificamente, no espaço físico das escolas.
forma agressiva e conflituosa. O professor pre- São inúmeras as causas de indisciplina que
cisa resgatar sua autoridade e estar preparado afetam o ambiente escolar, no entanto, foram
para lidar com situações de conflitos a fim de elencadas algumas, como objetivo de realizar
solucionar ou amenizar os fatos ocorridos.
reflexões sobre as mesmas com o intuito de
perceber quais as consequências que podem
surgir pelas tais causas (CHRISPINO, 2002).
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CONSEQUÊNCIAS DA INDISCIPLINA
Observa-se que a indisciplina pode ser
gerada por vários fatores, ou meios. Na família
a indisciplina é gerada por sequelas psicológicas e emocionais, no meio social está ganha
respaldo no que se confere a acepção, ou seja,
a sociedade exclui o indivíduo gerando neste
uma revolta, bem sabemos que o mundo é
hierarquizado e que cada classe muitas vezes
mantém-se no seu lugar.

E sem dúvida, os mais prejudicados
com a indisciplina na escola são os próprios
estudantes, uma vez que interfere diretamente
no processo ensino-aprendizagem. A indisciplina atrapalha tanto, que os professores não
conseguem mediar e desenvolver um trabalho
pedagógico coerente e consistente da melhor
forma possível e os estudantes não conseguem assimilar o que está sendo proposto em
sala de aula.
É verdade que a indisciplina de fato
destrói o desempenho e o rendimento dos
estudantes, destacando as menores notas e
prejudicando o desenvolvimento de sua aprendizagem. O aluno indisciplinado terá mais dificuldade em aprender e manter-se concentrado nas atividades propostas. Segundo Oliveira
(2005, p.21):

Existe também a possibilidade de indisciplina ser gerada pelo professor. Por muitas vezes o professor usa de autoritarismo, achando
que desta forma irá conseguir manter a organização da sala de aula, mas lamentavelmente só causa transtorno, este abuso de poder é
exercido nos domínios intelectuais, comportamentais e ético. Sobre questão de autoridade,
Além de a indisciplina causar danos ao professor e ao
Luna citado em Silva (2009, p. 2) enfatiza:
[...] o professor com autoridade é aquele que deixa
transparecer as razões pelas quais a exerce: não por
prazer, não por capricho, nem mesmo por interesse
pessoal, mas por um compromisso genuíno com o
processo pedagógico, ou seja, com a construção de
sujeitos que, conhecendo a realidade, disponha-se a
modificá-la em consequência com um sujeito (SILVA,
2009, p. 2).

Atualmente, cada vez é mais difícil estabelecer a disciplina e fazê-la respeitar. É que,
hoje, a posição do aluno é muito diferente da
que conheceram o seu pai e o seu avô. Estes
viveram entre a família e a escola. Em meios
homogêneos, com toda a gente admitia os
modos de vida aceitos pela maioria e rejeitava
quaisquer outros.
Com o efeito da evolução das condições gerais de vida, em todos os meios, as
crianças tornaram-se mais independentes, menos dispostas a obedecer à autoridade dos
adultos. Hoje, vive-se numa sociedade onde
crianças e jovens em alguns casos não têm limites, nem tão pouco, regras: “[...] as crianças
de hoje em dia não têm limites, não reconhecem a autoridade, não respeitam as regras, a
responsabilidade por isso é dos pais, que teriam se tornado muitos permissivos” (AQUINO,
1998, p.7).

processo ensino-aprendizagem, o aluno também é prejudicado pelo seu próprio comportamento: ele não aproveitará que se nada dos conteúdos ministrados durante
as aulas, pois o barulho e a movimentação impedem
qualquer trabalho reprodutivo (OLIVEIRA, 2005, p.21).

Outra consequência é o prejuízo causado no trabalho do professor, por não conseguir cumprir o compromisso com o currículo
escolar, devido ao “mau” comportamento dos
estudantes que atrapalham a evolução e mediação do trabalho docente. É importante que
os pais tenham consciência de que a escola
não é responsável pela formação da personalidade de seus filhos, mas que tem papel complementar ao da família. É por isso que pais
e escola devem andar de mãos dadas, com
acompanhamento mútuo para a boa formação
do indivíduo.
Muitas famílias por serem liberais e autoritárias, também são atingidas e acabam perdendo o controle desses jovens, por não conseguir expor os limites e as regras, acarretando
problemas mais tarde na sociedade. Segundo
Tiba (1996, p. 165):
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A educação ativa formal é dada pela a escola. Porém, a
educação global é feita a oito mãos: pela a escola, pelo
pai, pela e pelo próprio adolescente. Se a escola exige
o comprimento de regras, mas o aluno disciplinado tem
a condescendência dos pais, acaba funcionando como
um casal que não chega a um acordo, quanto a educação da criança. O filho vai tirar o lucro da discordância
pais-escola da mesma forma que se aproveitam quando há divergências entre o pai e a mãe (TIBA, 1996, p.
165).

contratos “combinados”, e outras que não são
negociáveis”.

Normalmente quando as regras são
negociadas, ou feito algum tipo de contrato de
combinados, a escola consegue ter uma prevenção maior referente à indisciplina e os conflitos que venham a surgir, mas para que haja
êxito nas negociações é preciso que todos que
façam parte da instituição escolar participem
Uma criança indisciplinada no lar, que da elaboração dessas regras, a fim de, obter
não reconhece seus pais como figura de auto- os princípios norteadores como diálogo, justiridade, dificilmente reconhecerá tal autoridade ças, respeito e igualdade.
em seu professor. A indisciplina traz consequÉ importante dizer que as regras negoências negativas ao meio social e familiar. A
indisciplina na família traz como consequência ciáveis são aquelas elaboradas pelos alunos,
a desorganização emocional não apenas do num ato de cooperação, conduzidas por um
indisciplinado, mas também das pessoas que professor que estará fazendo as mediações
necessárias. Nessa situação cabe relembrar o
com ele convivem. No âmbito escolar gera turque diz Tognetta e Vinha:
bulências e ainda são comuns conflitos envolvendo o professor e o aluno, além de prejudi- […] ninguém nega o valor das regras. No entanto, atucar o ensino-aprendizagem dele e dos outros. almente, observam-se nas escolas professores e espe-

ENCAMINHAMENTOS PREVENTIVOS
Nesta seção, serão propostos de forma sintetizada alguns encaminhamentos que
a instituição escolar pode adotar para prevenir
e superar a indisciplina no ambiente escolar,
com a finalidade de minimizar os conflitos e os
comportamentos inadequados. Primeiramente
é necessário criar um ambiente de diálogo e
vivenciar intensamente o processo de aprendizagem do estudante, rompendo com qualquer
tipo de preconceito e violência que venha a
surgir.
A escola deve promover ações e propor um espaço reflexivo, com o intuito de pensar em estratégias didáticas que possam superar os conflitos ocorridos, manter um bom
relacionamento com a família dos estudantes
para conhecer sua realidade fora da instituição,
além de valorizá-los para que se sintam estimulados.
Tognetta e Vinha (2007, p.56) explicam
que é “[...] necessário considerar que, na instituição escolar, existem dois tipos de normas:
as que são negociáveis, em que são realizados

cialistas que discorrem sobre a validade de elaborar regras em conjunto com os alunos, por meio de rodas de
conversas ou de assembleias, visando, principalmente,
ao desenvolvimento da autonomia moral e ao favorecimento do diálogo como forma de resolver os conflitos
(TOGNETTA,VINHA. 2007 p.11).

O professor é uma figura muito importante na vida escolar do estudante, portanto,
precisa sempre reorganizar sua prática apresentando aulas diversificadas que venham despertar o interesse do corpo discente, com o
objetivo de criar uma sala de aula apropriada
para estudo que promova concentração, favoreça autoconfiança, fomenta o respeito mútuo
e que cative os estudantes.
Muitas vezes, com uma palavra de
incentivo e de elogio, o professor consegue
mudar o comportamento dos estudantes, mas
para isso deve manter seu papel de autoridade
e jamais ser autoritário. Outra prevenção que
também faz parte do bom relacionamento de
convivência escolar e que minimiza a maior
parte da indisciplina é, sem dúvida, o respeito às normas e regras que são criadas pela
escola pautadas nas legislações vigentes da
educação.
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É primordial que a escola junto à família e a sociedade patrocinam um trabalho de
conscientização, de socialização, de diálogo e
de confiança no sentido de sanar, prevenir e
amenizar a indisciplina escolar. A maneira de
como vão realizar essa prevenção e minimização dos atos violentos e agressivos podem
estar explícitos no Regimento Escolar e no planejamento de cada professor, com base em
diagnósticos já realizados.

Se o estudante tiver até 12 anos os fatos ocorridos devem ser encaminhados para
o Conselho Tutelar, o qual fará as apurações
e as investigações para que sejam aplicadas
as medidas de proteção contida no artigo 101
do Estatuto da Criança e do adolescente, sem
a privação de liberdade. Tais medidas são: encaminhamento aos pais ou responsável, mediante termo de responsabilidade, orientação,
apoio e acompanhamento temporários, matrícula e frequência obrigatórias em estabeleciPara os alunos com ocorrências indis- mento oficial de ensino fundamental.
ciplinares mais graves, seria interessante oferecer serviços especiais como de aconselhaInclusão em programa comunitário ou
mentos. De acordo com o tipo de problema oficial de auxílio à família, à criança e ao adolesdisciplinar causado pelo estudante é que se cente, requisição de tratamento médico, psicopoderá dizer efetivamente se é caracterizado lógico ou psiquiátrico, em regime hospitalar ou
como ato indisciplinar ou ato infracional.
ambulatorial, inclusão em programa oficial ou
No entanto, é importante perceber que comunitário de auxílio, orientação e tratamento
um mesmo ato pode ser caracterizado como a alcoólatras e toxicômanos, acolhimento instiindisciplinar ou infracional, tudo depende de tucional, inclusão em programa de acolhimento
como ele foi praticado, por exemplo, se um familiar e inserção em família substituta.
estudante ofende verbalmente um professor,
dependendo de que maneira essa ofensa foi
E se o adolescente for maior de 12
dirigida (injúria, ameaça ou calúnia) pode-se anos, o tratamento é mais rigoroso, pois serão
caracterizar ato infracional.
aplicadas as medidas sócio-educativas junto às
medidas de proteção, contidas no artigo 112
Quando o estudante comete um ato in- do Estatuto da Criança e Adolescente, podendisciplinar, cabe à escola criar caminhos para do haver privação de liberdade. Neste artigo as
apreciá-los e aplicar as normas contidas no re- medidas são: advertência, obrigação de repagimento escolar, com as consequências nele rar o dano, prestação de serviços à comunidaprevistas, sempre considerando os fins sociais de, liberdade assistida, inserção em regime de
e a condição da criança ou adolescente como semiliberdade, internação em estabelecimento
pessoas que estão em desenvolvimento.
educacional e qualquer uma das medidas previstas no artigo 101.
Todavia, algumas regras devem ser
observadas como o princípio da legalidade e
Seria interessante lembrar que em toa sindicância disciplinar que fará a apuração dos os casos, é verificado se o menor infrator
dos atos cometidos, sendo a responsabilidade tem capacidade de cumpri-las, analisando as
e competência do Conselho de Escola. No en- circunstâncias e o grau de infração cometida.
tanto, se a criança ou adolescente praticar um
ato infracional, a escola deve tomar os devidos
cuidados, porque o tratamento é diferenciado
para cada um deles.
O encaminhamento é de competência
do Conselho Tutelar e do Juizado da Infância e
da Juventude. Se esse ato infracional é cometido na escola, a equipe gestora é responsável
e deve tomar as devidas providências, fazendo
os encaminhamentos necessários.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

o final deste trabalho, acredita-se que o artigo sobre a indisciplina no ambiente
escolar tem por finalidade apresentar contribuições claras e objetivas para uma
possível melhora. O foco deste trabalho é apresentar ao leitor uma breve reflexão
para que ao ler possa se sentir mais responsável e comprometido com o assunto.
De acordo com o trabalho realizado é importante deixar claro que não há a intenção de
apontar apenas uma variante como a principal causa da indisciplina escolar, pois é um problema
de todos. E para isso, é necessário que todos estejam envolvidos junto à escola, num trabalho
integrado e em parceria, apresentando alternativas para amenizar essa realidade tão violenta,
pois à medida que o tempo passa nossa sociedade está se floreando para esse fenômeno tão
cruel que afeta principalmente os jovens e as pessoas que estão ao seu redor.
É fato que a indisciplina no ambiente escolar está cada vez mais agressiva, difícil de ser
combatida, pois é um fenômeno que se apresenta de várias formas e que nos faz perceber que
primeiramente, deve haver uma mudança no interior do indivíduo. Mudanças essas como valores
humanos, respeito, amor, valorização da família não podem perder a essência e ser totalmente
ignorados.
No entanto, conclui-se que a indisciplina escolar é um fenômeno muito complexo e não
pode levar em consideração apenas a análise de comportamentos, mas é necessário realizar
um estudo e fazer reflexões do ponto de vista sociológico, a fim de, obter resultados positivos
na vida escolar e social do estudante. Para isso, é extremamente importante que o trabalho seja
constante e integrado entre a escola, a família, a comunidade e o sistema de ensino. Finalmente,
a escola é desafiada constantemente pelas diversas maneiras que a indisciplina se apresenta.
Portanto, para superar os desafios, é necessário que ações sistematizadas sejam implantadas
como ferramenta no combate à indisciplina.
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A IMPORTÂNCIA DE ALFABETIZAR
LETRANDO

RESUMO: O presente artigo aborda o processo de alfabetização e letramento, propondo uma
reflexão da origem, conceitos e especificidades de cada um desses processos educacionais
e diferenciando-os, para que possa ser compreendido com clareza, que devem ser trabalhados juntos, um contemplando o outro, para que se obtenha sucesso na formação inicial dos
alunos do ensino fundamental. Levar o professor a refletir sobre o seu papel na sua prática
pedagógica, com uma proposta de alfabetizar letrando, o papel da escola como espaço social
do ensino formal da escrita e da prática pedagógica alfabetizadora nesse processo, compreendendo a importância de considerar os diversos tipos de conhecimentos que a criança traz
de casa de seu contexto social, assim podendo interagir com o mundo letrado no início de sua
escolarização.

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Prática Pedagógica; Alfabetizadora.
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INTRODUÇÃO

D

urante muito tempo o processo de alfabetização se baseava em uma sistematização do “B + A = BA”, a aquisição de um código fundado na relação entre fonemas e grafemas. A sociedade era constituída em grande parte por analfabetos e
marcada por reduzidas práticas de leitura e escrita, se diferenciava o analfabeto do alfabetizado
apenas porque este conseguia associar sons e letras para produzir/ interpretar palavras ou até
mesmo frases curtas.
A prática alfabetizadora era tradicional centrada no professor e vinculada aos métodos
sintéticos, analíticos e fônicos, não levavam em conta as experiências e conhecimentos das
crianças de seu contexto social e familiar, viam - na como uma folha de papel em branco, que
tinham que preencher com conhecimentos do docente, por meio de reprodução, memorização,
exercícios motores através de cartilhas de alfabetização sem relação com o meio da criança.
O aluno aprendia através de repetições de exercícios com exigência do uso da memória,
levando-o a decorar e não a aprender, e assim os alunos ficavam desmotivados e desinteressados, em que resultava em grandes repetências nas séries iniciais e na evasão escolar.
A prática tradicional era realizada de forma dividida, por partes, primeira aprendia as
vogais, em seguida as sílabas até chegar a formar palavras e frases, para daí por diante construir textos, o que importava era junção silábica, e não o conteúdo levando a formar frases com
poucos sentidos do tipo “O rato roeu a roupa do rei de Roma” ou “A menina gosta de rosa e
boneca”. Nesta prática tinha como recurso didático somente a cartilha, os textos para leitura
eram curtos com frases simples desvinculados da realidade do aluno, os professores raramente
usavam materiais extras, como revistas, jornais, livros de história e músicas.
Essa prática de alfabetização procurava desenvolver as habilidades básicas para a criança tornar-se uma leitora habilidosa, mas apenas possuir essas habilidades não garantia que ela
conseguiria ler um livro, ou escrever um poema, ou a execução correta de receitas culinárias.
A partir da década de oitenta, surgiu o termo “analfabetismo funcional” que servia para
nomear, as pessoas que sabiam escrever o próprio nome e identificavam letras, mas não sabiam fazer uso da leitura e da escrita no seu cotidiano, mesmo os que frequentavam a escola
por muitos anos não sendo capazes de interagir e apropriar se da leitura e escrita. Começam
a pesquisar e a questionar, novas concepções de resultados, conduzindo- os a entenderem que
a alfabetização é um acesso para o letramento, o alfabetizado é aquele indivíduo que conhece
o código escrito, que sabe ler e escrever, porém é necessário ampliar esses conhecimentos,
necessita conhecer o sentido dos textos.
Segundo 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”.
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Disseminou a evolução conceitual das crianças da compreensão de como funciona o
nosso sistema de escrita, englobando a ideia defendida por Goodmann (1967) e Smith (1971)
(apud SOARES, 2004) de que ler e escrever são atividades comunicativas e que devem ocorrer
através de textos reais onde o leitor ou escritor lança de seus conhecimentos da língua.
Em 1985 Mary Kato faz uma referência utilizando o termo letramento, para determinar
aqueles que exercem práticas sociais de leitura e escrita, do que apenas ensinar ler e escrever,
com práticas em que as crianças 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.
Através da propagação das pesquisas em relação à psicogênese da língua escrita (FERREIRO; TEBEROSKY, 1985) a prática construtivista tornou-se, um das mais influentes na elaboração de novas propostas de alfabetização. A proposta construtivista divulgadas pelas pesquisas
de Ferreiro e Teberosky (1985) e pelos modelos de leitura propostos por Goodman (1967) e
Smith (1971) (apud SOARES, 2004) defende uma alfabetização contextualizada e significativa
por meio do fazer didático relacionado com as práticas sociais da leitura e da escrita para a sala
de aula e considera a descoberta do princípio alfabético como resultado da exposição aos usos
da leitura e da escrita.
No Brasil o termo letramento surge na década de 1990, ligado ao conceito de alfabetização, a partir desse momento começa- se a terem hipóteses errôneas em relação ao processo
de alfabetização e letramento, os educadores passam a acreditar que primeiro deva ser concretizado o processo de alfabetização para depois iniciar o processo de letramento, isto é, primeiro
é preciso propiciar ao aluno o domínio código da escrita para depois torná-lo letrado, ou professores que trabalham com práticas de letramento e deixam o processo de alfabetização para o
segundo momento.
A palavra letramento no dicionário Houaiss (2001), é um “conjunto de práticas que denotam a capacidade de uso de diferentes tipos de material escrito”. Segundo soares (1998), o
termo letramento é a versão para o português da palavra literacy, da língua inglesa, que significa
o estado ou a condição que assume aquele que aprende a ler e escrever. É importante destacar
que a palavra literacy designa todo o complexo processo de alfabetização. No Brasil vemos que
o termo letramento não substitui a palavra alfabetização, mas aparece ligado a ela.
Porém a alfabetização e o letramento são processos que se entrelaçam, são indissociáveis acontecendo simultaneamente, pois a entrada da criança no mundo da escrita deveria
acontecer tanto pela aquisição do sistema convencional de escrita quanto pelo desenvolvimento
de capacidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, intimamente ligadas às
práticas sociais.
De acordo com Soares (2000) o conceito de alfabetização e letramento se define em
que:
alfabetizar significa orientar a própria criança para o domínio da tecnologia da escrita, letrar significa levá-la ao
exercício das práticas sociais de leitura e escrita. Uma criança alfabetizada é uma criança que sabe ler e escrever,
uma criança letrada [...] é uma criança que tem o hábito, as habilidades e até mesmo o prazer da leitura e da escrita de diferentes gêneros de textos, em diferentes suportes ou portadores, em diferentes contextos e circunstâncias
[...] Alfabetizar letrando significa orientar a criança para que aprenda a ler e a escrever levando-a a conviver com
práticas reais de leitura e de escrita (SOARES, 2000).
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É fundamental que tenha práticas de alfabetização e de letramento nas salas de aula,
em que as crianças se interagem na cultura escrita, na participação em experiências variadas
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, integrando alfabetização
e letramento, sem perder, a especificidade de cada um desses processos.
A cartilha no momento atual de nossa sociedade não é o recurso mais conveniente para
a aprendizagem da leitura e da escrita, pois está não tem qualquer significado para o aluno,
porque não está ligada com o contexto social do mesmo e apresenta textos desconexos, apenas
garantindo a “memorização das famílias silábicas”.
Pois, hoje convivemos com o avanço tecnológico, com a globalização, onde as crianças
mesmo antes de entrarem na escola elas já estão em contato com a escrita e com a leitura.
Com a escrita quando em contato com rótulos em que reconhecem as letras que tem uma forma
própria diferente dos desenhos e dos números e com a leitura no conjunto de rótulos, propagandas, desenhos e outros, reconhecem e compreendem o seu significado, nos deparamos com
a necessidade de alfabetizar letrando, propiciando desde cedo aos alunos, à apropriação do
sistema alfabético- ortográfico, mas também condições do uso da língua nas práticas sociais de
leitura e escrita.
Muitos professores nestas últimas décadas continuam ainda praticando um ensino de
alfabetização em muitas escolas públicas e particulares de nosso país, por meio do uso limitado
de cartilhas e “métodos”. Moura e Morais (2001), aponta que mesmo o professor trazendo para
a sala de aula textos de circulação social (notícias, letras de músicas, textos literários, etc.), continua ainda praticando um ensino baseado em um sistema de escrita baseado na prática tradicional “método silábico” de alfabetização. Assim, criando-se uma evidente contradição: leem-se
e escrevem-se textos interessantes, mas o ensino da escrita alfabética não muda, pois desejam
que o aluno seja “sujeito” de sua aprendizagem, que ele aprenda refletindo e construindo sua
compreensão, mas propõem, no dia-a-dia, tarefas essencialmente mecânica, como a cópia e
junção de sílabas.
Portanto nas práticas das salas de aula, muitos de nós continuamos enfrentando a dificuldade de como praticar uma alfabetização com uma visão de letramento sem tratar equivocadamente a escrita alfabética como apenas um “código”, assim como fazem os métodos silábicos
das velhas cartilhas.
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A LINGUAGEM ESCRITA E O
LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A Educação Infantil também possui um
papel importante na formação de leitores e de
usuários competentes do sistema de escrita,
respeitando a criança como produtora de cultura, pois quando interage, brinca, ela dá sentido
ao mundo, produz história, recria a ordem das
coisas, criando cultura, estabelece uma relação crítica com a tradição (KRAMER, 2009a).
As crianças atualmente anseiam por
novos conhecimentos e enfrentam o desafio
de compreender os signos, os símbolos e os
complexos sistemas de representação que circulam socialmente, dar sentido a eles e deles
se apropriar, ao interagir com os diferentes signos e com os conhecimentos que circulam socialmente, a criança o faz sob a mediação dos
seus saberes e das suas experiências infantis,
nascendo novos saberes, conhecimentos e experiências.
Desde a Educação Infantil é necessário o professor promover o letramento forneça
materiais e recursos, para o aluno construir o
seu processo de aprendizagem da leitura e escrita e tem obrigação de ajudar o aluno a se
apropriar da escrita alfabética e informatizar o
seu uso fazendo-os a pensar e compreender a
escrita, no final dessa etapa eles estarão naturalmente alfabetizados “(ou aptos a dar passos
mais ousados em seus papéis de leitores e escritores)”.

que aqueles “pedaços” semelhantes se escrevem muitas vezes com as mesmas letras, etc.
Devemos considerar que o trabalho
com a leitura e a escrita na educação infantil
deve estar comprometido com o direito de a
criança expandir seu conhecimento. Para que
isso ocorra, a prática pedagógica deve promover situações significativas em relação à cultura
letrada e à cultura infantil, por meio de estratégias de aprendizagem capazes de respeitar
as características da infância, considerando os
significados que a linguagem escrita adquire
para os sujeitos que vivenciam essa fase da
vida.
Mesmo sem o aluno saber ler, estes
poderão adquirir algumas noções de leitura:
estratégias de antecipação, de checagem de
hipóteses, de comparação, entre outras (utilizadas por um cidadão letrado. Explorando e
também produzindo textos observados pelo
professor como escriba deste ou por outra
pessoa) os alunos estarão desenvolvendo conhecimentos sobre a linguagem que se utiliza
nos textos que percorrem a sociedade letrada
e assim a criança exercitar capacidades e habilidades envolvidas na compreensão dos usos e
das funções sociais da escrita.
Muitas das atividades desenvolvidas na
rotina da educação infantil como: os rabiscos,
os desenhos, os jogos, as brincadeiras de faz-de-conta, não são consideradas atividades de
alfabetização, quando que na verdade os estudos nos mostram que a fase inicial da aprendizagem da língua escrita, segundo Vygotsky,
a fase pré-histórica da escrita seria quando
atribui a rabiscos e desenhos ou a objetos a
função de signos, a criança está descobrindo
sistemas de representação, precursores e facilitadores da compreensão do sistema de representação que é a língua escrita.

O professor deve mediar às atividades
auxiliando o aluno a refletir sobre palavras retiradas de textos lidos (além de outras que são
significativas para o aluno), praticar a leitura e a
escrita no cotidiano escolar “trabalhando com
palavras”, levando os alunos a refletir sobre
elas, montá-las e desmontá-las, desenvolvendo
A fase considerada pré-história da esa reflexão sobre as palavras, levando-os a perceber que há palavras maiores que outras, que crita explica por que a criança pequena supõe
algumas palavras rimam, que determinadas estar escrevendo quando está desenhando ou
palavras tem “pedaços” iniciais semelhantes, quando está fazendo rabiscos e garatujas, ten163
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tando imitar a escrita cursiva dos adultos, o que
já representa um avanço em seu processo de
alfabetização - um reconhecimento da natureza
da escrita. É o primeiro nível, entre os níveis
por que passam as crianças em seu processo de conceitualização do sistema alfabético,
identificados tão claramente por Emília Ferreiro
e Ana Teberosky (2001): níveis icônicos e da
garatuja, pré-silábico, silábico, silábico-alfabético e alfabético.

A roda de leitura de histórias é uma atividade que aperfeiçoa o vocabulário da criança e proporciona o desenvolvimento de habilidades de compreensão de textos escritos, de
inferência, de avaliação e de estabelecimento
de relações entre fatos. Tais habilidades serão
transferidas posteriormente para a leitura independente, quando a criança tornar-se apta a
realizá-la, levando ao desenvolvimento do comportamento leitor.

Ferreiro e Teberosky identificaram por
meio de pesquisas de campo e de observações que as crianças 4, 5 e 6 anos que frequentavam as instituições de educação infantil,
com raras exceções, evoluem rapidamente em
direção ao nível alfabético se forem orientadas
e incentivadas por meio de atividades adequadas e sempre de natureza lúdica nesta fase, característica necessária na educação de crianças pequenas: escrita espontânea, observação
da escrita do adulto, familiarização com as letras do alfabeto, contato visual frequente com a
escrita de palavras conhecidas, sempre em um
ambiente no qual estejam rodeadas de escrita,
ou seja, um ambiente letrado com diferentes
funções: calendário, lista de chamada, rotina
do dia, rótulos de caixas de material didático,
etc.

O educador deve ler diferentes gêneros
de textos para as crianças: textos informativos
(que podem ser lidos em busca de conhecimentos que as crianças revelem não ter, mas
desejam adquirir), textos injuntivos (que orientam a prática de jogos e os comportamentos),
textos publicitários, textos jornalísticos, histórias
em quadrinhos, etc. Ou seja, na educação infantil, a criança pode e devem ser introduzidas
a diferentes gêneros, diferentes portadores de
textos. Além disso, pode-se levá-la a identificar
o objetivo de cada gênero, o leitor a que se
destina o modo específico de ler cada gênero.

As rodas de leitura de histórias que
ocorrem frequentemente são para as crianças,
a principal e indispensável atividade de letramento na educação infantil. Se adequadamente desenvolvida, essa atividade conduz a criança, desde muito pequena, a conhecimentos
e habilidades fundamentais para a sua plena
inserção no mundo da escrita. É uma atividade que leva a criança a se familiarizar com a
materialidade do texto escrito: conhecer o objeto livro ou revista, descobrir que as marcas na
página - sequências de letras - escondem significados, que textos é que são “para ler”, não
as ilustrações, que as páginas são folheadas
da direita para a esquerda, que os textos são
lidos da esquerda para a direita e de cima para
baixo, que os livros têm autor, ilustrador, editor,
tem capa, lombada.

É muito significativo ressaltar nos Indicadores da Qualidade na Educação Infantil
(Brasil, 2009c), que haja espaços organizados
para leitura, como biblioteca ou cantinho de leitura equipado com estantes, livros, revistas e
outros materiais acessíveis às crianças e em
quantidade suficiente. Esses espaços devem
permitir o livre acesso das crianças e devem
ser organizados de tal maneira que elas possam ver e tocar os livros, orientando, assim,
as suas escolhas. Também é importante que,
no acervo desses espaços, haja livros e textos
de diferentes tipos: livros- brinquedo, livros interativos, contos, poemas, livros de arte, textos
verbais e visuais, enciclopédias, livros de pesquisa, jornais, gibis, revistas, etc.
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O QUE FAZER PARA ALFABETIZAR
LETRANDO?
Por meio dos estudos e pesquisas de
hoje em dia, “Alfabetizar letrando” é: Democratizar a vivência de práticas de uso da leitura e
da escrita e ajudar o aluno a, ativamente, reconstruir essa invenção social que é a escrita
alfabética.
Seguindo as ideias de Vygotsky, em que
a escrita alfabética é uma invenção cultural, os
professores como membros mais experientes
da cultura devem auxiliar os alunos a prestar
atenção/analisar/refletir sobre os pedaços sonoros e escritos das palavras. Isso, é claro, não
seria, de forma alguma, usar métodos fônicos
ou treinar a “produção de fonemas” num mundo sem textos e sem práticas de leitura.

ambiente familiar / social) e por esse intermédio ele irá criar e aprender no ambiente escolar
a partir de seus conhecimentos pré-existentes,
fazendo a união da língua falada, escrita e a
leitura em um único processo sentirá se mais
seguro e será capaz de criar seu próprio conhecimento, tornando-se um aluno consciente,
crítico e responsável.
Com esse novo olhar para o processo
de alfabetização, levando em conta as vivências e experiências das crianças, percebe-se
que aquelas que são de famílias que participam
de atos de leitura desde muito cedo, possuindo familiares que escrevem e lêem, chegam à
escola conhecendo muitos do uso e funções
sociais da língua escrita, diferente de crianças
provenientes de famílias pouco alfabetizadas,
conduzindo estas a entenderem que texto escrito é aquele que a escola lhes apresenta.

Por intermédio de Emília Ferreiro e Ana
Segundo a referida autora Teberosky,
Teberosky 1983, o professor começou a refletir acerca de sua prática cotidiana em sala de a escrita deve ser entendida como um sistema
de notação, que no caso da língua portuguesa
aula de alfabetização.
é alfabetização (conhecer as letras, sua orgaNo momento atual em nossa socieda- nização, sinais de pontuação, letra maiúscula,
de se define que um indivíduo é plenamente ortografia, etc.). A linguagem escrita é definida
alfabetizado, quando este possui capacidades como as formas de discurso, as condições e
de usar a língua escrita, nas mais diversas, si- situações de uso nas quais a escrita possa ser
tuações de seu meio social, portanto não basta utilizada (cartas, bilhetes, notícias, relatos cienapenas ter o domínio do código alfabético, sa- tíficos, etc.).
ber codificar e decodificar um texto e sim têm a
necessidade de conhecer a diversidade de textos que percorrem a sociedade, suas funções
e as ações necessárias para interpretá-los e
produzi-los.” Este processo de alfabetização
perdura por toda a escolaridade e se inicia antes da criança ingressar na escola, tornando o
texto como ponto inicial, pois este possui uma
função social e não mais as palavras ou sílabas
sem sentido como era na prática tradicional.
O professor deve utilizar um vocabulário simples, ou seja, uma linguagem coloquial,
de acordo com os seus alunos levando em
conta o seu contexto social em que se encontra inserido e as suas experiências (que são
revividas na memória do aluno, do que vive no

Atualmente na alfabetização o professor precisa tomar por base o texto e não mais
as palavras-chaves, sendo o texto o elemento
fundamental para inserir a criança no universo letrado, além de propiciar e motivar a escrita espontânea, isto é, tendo a possibilidade
de escrever mais livremente, sem restrições e
preocupações em errar seja na escola ou em
situações cotidianas trabalhar com modelos,
que possibilitam ‘as crianças comparem suas
hipóteses com o convencional por intermédio
de listas de palavras de um mesmo campo da
semântica (brinquedos, jogos prediletos, comidas preferidas, personagens de livros e gibis,
nomes dos alunos da classe, frutas, etc) das
parlendas e de outros textos, as crianças, hoje,
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podem ampliar suas concepções e progredir cognitivo, fazer uma reflexão necessária à rena aquisição da base alfabética, como na com- construção do objeto de conhecimento, isto é,
preensão de outros aspectos (a grafia correta o sistema alfabético (BRASIL, 2001).
das palavras, o uso de sinais gráficos, etc.).
O professor deve assegurar que as
práticas
escolares ajudem o aluno a refletir enO professor deve trabalhar paralelamente com os diversos tipos de texto neces- quanto aprende e a descobrir os prazeres e
ganhos que se pode experimentar quando a
sitam aparecer como objeto de análise, proaprendizagem do sistema de escrita é vivenpiciando aos alunos diferenciá-los, conhecer
ciado se tornando um indivíduo independente
melhor suas funções e características particu- e que exerça a leitura e a escrita dos cidadãos
lares, levando-os a aprender a interpretá-los e letrados.
escrevê-los como (bilhetes, cartas, diários, receitas culinárias, etc.) deve fazer parte do traQuando um indivíduo chega a se alfabalho do professor, no entanto, esta deve vir betizar, ele percorreu um longo caminho em
acompanhada pela escrita de outros textos, que é dado o nome de “psicogênese da alcom o apoio de modelos:
fabetização”. A psicogênese é uma seqüência
de níveis de concepção dos sujeitos que aprenPara aprender a ler, é preciso interagir com a diversida- dem, são ligados a uma hierarquia de procedide de textos escritos, testemunhar a utilização que os mentos, de noções e de representações, dejá leitores fazem deles e participar de atos de leitura de terminadas pelas propriedades das relações e
fato; é preciso negociar o conhecimento que já se tem
das operações em jogo (BRASIL, 2001).
e o que é apresentado pelo texto, o que está atrás e
diante dos olhos, recebendo incentivo e ajuda de leitores experientes (BRASIL, 2001, p. 56).

Em cada nível, a criança vai elaborando
hipóteses a respeito dos processos de construção da leitura e da escrita, baseando-se na
compreensão que possui desses processos.
Para que haja uma mudança de um nível a outro só irá ocorrer quando ela se deparar com
questões que o nível em que se encontra não
puder explicar: ela irá elaborar novas hipóteses
e questões e assim adiante, por isso, o processo de assimilação dos conceitos é gradativo,
o que não exclui “ida e vinda” entre os níveis.

Segundo este documento oficial, não
se devem apresentar fonemas para que os alunos memorizem isoladamente os grafemas que
correspondem a nossa língua como era realizado pelos métodos sintéticos e analíticos, no
entanto o aprendizado do sistema de escrita
alfabética é, acima de tudo, conceitual, o que
é preciso é que os alunos possam manipular/
montar/desmontar palavras: observando suas
propriedades; quantidade e ordem de letras, leNíveis conceptuais linguísticos descritras que se repetem pedaços de palavras que
se repetem, e que tem som idêntico. O pro- tos por Emília Ferreiro.
fessor deve estimular o desenvolvimento das
habilidades dos alunos de reflexão sobre as
• NÍVEL PRÉ-SILÁBICO: correspondem
relações entre partes faladas e partes escritas,
aos traços típicos, as garatujas, que a crianno interior das palavras (BRASIL, 2001).
ça identifica como escrita. Para a criança,
nesse nível, a escrita é uma forma de deO professor tem a obrigação de explisenhar, não se estabelecendo nenhuma
car o uso das palavras estáveis como os nomes próprios e de certos tipos de letra, como a
correspondência entre a pauta sonora e a
letra de imprensa ou letra script, pois quanto ao
produção escrita; supõe que a escrita repreuso das letras de imprensa ou script, o fato de
senta os objetos e não seus nomes; e leterem um traçado mais simplificado, e de cada
tras de seu nome ou letras e números numa
letra aparecer mais separada das demais, posmesma palavra; faz registros diferentes entre
sibilita ao aluno saber onde começa e termina
palavras modificando a quantidade, a posicada letra, permite ao aluno investir no trabalho
ção e a variação dos caracteres; caracteriza

166

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

uma palavra com uma letra inicial; tem leitura
global, individual e instável do que escreve,
supõe que para algo ser lido tem que ter no
mínimo três letras (hipótese da quantidade
mínima de caracteres); supõe que para algo
poder ser lido, precisa ter grafias variadas
(hipótese de variedade de caracteres); não
existe uma relação entre fonema e grafema;
cada letra pode valer pelo todo e não tem
valor em si mesma; a criança só escrever
substantivos por terem significados.
• NÍVEL INTERMEDIÁRIO I: A criança já conhece e usa alguns valores sonoros convencionais, além de alguns trechos
da palavra; só demonstra estabilidade
ao escrever seu nome ou palavras que
teve oportunidade e interesse de gravar.

de correspondência entre sons e grafias: silábica (sílaba é o som produzido por uma só
emissão de voz) e alfabética (análise fonética e/ou análise dos fonemas, que são os
elementos sonoros da linguagem e tem nas
letras o seu correspondente); compreende
que a escrita representa o som da fala; combina só vogais ou só consoantes fazendo
grafias equivalentes ou palavras diferentes;
pode combinar vogais e consoantes numa
mesma palavra, numa tentativa de combinar
sons, sem tornar, ainda, sua escrita socializável; passa a fazer leitura termo a termo.

• NÍVEL SILÁBICO: Nessa fase, a criança
já conta os pedaços sonoros (sílaba) e coloca um símbolo (letra) para cada pedaço;
já aceita palavras com uma ou duas letras,
mas com certa hesitação; utiliza uma letra
para cada palavra ao escrever uma frase;
falta definição das categorias linguísticas
(artigo, substantivo, verbo, etc); maior precisão na correspondência som/letra, mas
não ocorre sempre; o essencial nessa fase,
é a sonorização da escrita, já supõe que a
escrita representa a fala; pode ter adquirido, ou não, a compreensão do valor sonoro
convencional das letras; já supõe que a menor unidade da língua seja a sílaba; o sujeito desse nível resolveu temporariamente o
problema da escrita, mas vai se defrontar,
mais cedo ou mais tarde, com o problema
da leitura. Saber escrever, mas não poder
ler, o que foi escrito, é fator gerador do conflito de passagem para o nível posterior.

• NÍVEL ALFABÉTICO: Nesse nível a criança consegue ler e escrever o que pensa e
fala; compreende a lógica da base alfabética da escrita; compreende que cada um dos
caracteres da escrita corresponde a valores
sonoros menores que a sílaba; conhece o
valor convencional de todas as letras, formando sílabas, palavras e frases, mas, às
vezes, ainda não divide a frase correspondência entre fonemas e grafias; compreende que uma sílaba pode ter uma, duas ou
três letras; pode omitir letras quando mistura
a hipótese silábica com a alfabética. Estar
no nível alfabético não significa ainda saber
escrever corretamente, nem do ponto de vista ortográfico nem do ponto de vista léxico.
Este é o marco que Emília Ferreiro advoga
como critério básico da alfabetização.
• Nesse processo a teoria e a prática, se
interligam e esse é o grande desafio do professor, isto é, entender como deve ser sua
atuação junto ao processo de cada criança,
necessita que este docente deva estar em
constante formação, por meio de cursos,
pós- graduação, para que tenha um bom
embasamento teórico por trás.

• NÍVEL SILÁBICO-ALFABÉTICO OU INTERMEDIÁRIO II: É a passagem da hipótese silábica para a hipótese alfabética. É o
momento em que se começa a acrescentar letras principalmente na primeira sílaba;
estabelece que partes sonoras semelhantes
entre as palavras se exprime por letras semelhantes. Nesse nível existem duas formas

É necessário um trabalho de auxílio
aos docentes por parte de especialistas e psicopedagogos escolares, no sentido de auxiliar
e incentivar os professores a inovarem suas
teorias, a buscarem novas práticas para sua
sala de aula, principalmente, quando enfrentam problemas e crianças com dificuldades de
aprendizagem.
167

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa da importância de alfabetizar letrando levou-me a recordar de como foi o
meu processo de alfabetização, realizado na década de oitenta, naquele momento a prática era
tradicional, em que consistia de treinos de coordenação motora, memorização e em seguida o
uso da cartilha Caminho Suave, em que se iniciava com as vogais e em sequência as famílias
silábicas.
Lembro-me que por mais que era uma estudante dedicada, não conseguia relacionar
aquela aprendizagem com o que eu via e vivia fora da escola, pois a criança nesta fase não
consegue aprender de forma abstrata e sim necessita de materiais concretos para que venha
relacionar com o seu contexto social.
Como Cunha (2002), relata se baseando nas pesquisas de Piaget no Período das operações concretas (7 a 11 ou 12 anos) o processo de pensar da criança alcança a capacidade de
operar mentalmente, porém essas operações possuem um caráter concreto, ou seja, precisam
realizar parte da tarefa empiricamente, ou com a presença e apoio de suportes de objetos e
materiais concretos. Quanto ao método tradicional, CAGLIARI (1998, p. 65) afirma que:
Alunos que são submetidos a um processo de alfabetização, seguindo o método das
cartilhas (com livros ou não), são alunos que são expostos exclusivamente ao processo de
ensino. O método ensina tudo, passo a passo, numa ordem hierarquicamente estabelecida, do
mais fácil para o mais difícil. O aluno, seja ele quem for, parte de um ponto inicial zero, igual para
todos, e vai progredindo, através dos elementos já dominados, de
maneira lógica e ordenados. A todo instante, são feitos testes de avaliação (ditados, exercícios estruturais, leitura perante a classe), para que o professor avalie se o aluno “acompanha”
ou se ficou para trás. Neste último caso, tudo é repetido de novo, para ver se o aluno, desta vez,
aprende. Se ainda assim não aprender, repete-se mais uma vez, remaneja-se os alunos atrasados para uma classe especial, para não atrapalharem os que progrediram, até que o aluno, à
força de ficar reprovado, desista de estudar, julgando-se incapaz. E a escola lamenta a chance
que a criança teve e que não soube aproveitar (CAGLIARI, 1998, p. 65).
Fica-se claro que essa prática tradicional, se baseava em uma educação bancária, a
criança era tomada como um ser passivo, neste processo o professor deposita os conhecimentos nelas, não havia espaço para o erro, ao errar a criança demonstrava não estava preparada
para seguir adiante, as provas eram corrigidas com canetas vermelhas, aqueles exercícios que
continham erros recebiam um(x), não levavam em conta o processo de desenvolvimento das estruturas mentais da criança e muitos dos alunos mostravam-se incapazes de seguir o processo
escolar, a média de reprovação era grande e a evasão escolar era assustadora.
A sociedade dos dias atuais foi se modificando com os benefícios dos progressos da
tecnologia, para a realização de várias atividades do dia a dia, com a presença de recursos tecnológicos em algum estágio do processo: na produção do mercado editorial, na produção da mídia audiovisual, no sistema de telecomunicações, nas transações comerciais ou na produção de
produtos de consumo, a linguagem cultural inclui o uso de diversos recursos tecnológicos para
produzir processos comunicativos, utilizando-se diferentes códigos de significação (novas maneiras de se expressar e de se relacionar). além dos meios gráficos, inúmeros meios audiovisuais e multimídia disponibilizam dados e informações, permitindo novas formas de comunicação.
Assim se tornou necessário, repensar em relação à psicogênese da língua escrita como
(Ferreiro; Teberosky, 1985), perceberam que o processo de alfabetização estava defasado, era
o momento de não só ensinar aos códigos e sim alfabetizar e letrar, pois se via muitas pessoas
alfabetizadas, que não conseguiam realizar com desenvolturas as suas práticas sociais e desta
forma passaram a serem considerados analfabetos funcionais. Desta forma houve a necessidade
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de alfabetizar letrando, propiciando desde cedo aos alunos, à apropriação do sistema alfabético-ortográfico, mas também condições do uso da língua nas práticas sociais de leitura e escrita.
Hoje, a Educação Infantil também tem seu papel também de levar a criança a se apropriar da linguagem escrita e o letramento, por intermédio de atividades lúdicas, pois mesmo sem
o aluno saber ler, estes poderão adquirir algumas noções de leitura: estratégias de antecipação,
de checagem de hipóteses, de comparação, entre outras (utilizadas por um cidadão letrado.
Explorando e também produzindo textos observados pelo professor como escriba deste ou por
outra pessoa) os alunos estarão desenvolvendo conhecimentos sobre a linguagem que se utiliza
nos textos que percorrem a sociedade letrada e assim a criança exercitar capacidades e habilidades envolvidas na compreensão dos usos e das funções sociais da escrita.
É importante na educação infantil a roda de leitura de história, porque por meio desta
se desenvolve nas crianças o gosto pela leitura e o comportamento leitor, também é necessário
que haja espaços organizados para leitura, como biblioteca ou cantinho de leitura equipado com
estantes, livros, revistas e outros materiais acessíveis às crianças e em quantidade suficiente.
Esses espaços devem permitir o livre acesso das crianças e devem ser organizados de
tal maneira que elas possam ver e tocar os livros, orientando, assim, as suas escolhas. Também
é importante que, no acervo desses espaços, haja livros e textos de diferentes tipos: livros-brinquedo, livros interativos, contos, poemas, livros de arte, textos verbais e visuais, enciclopédias,
livros de pesquisa, jornais, gibis, revistas, etc.
Ferreiro e Teberosky comprovaram por meio de pesquisas de campo e de observações
que as crianças 4, 5 e 6 anos que frequentavam as instituições de educação infantil, com raras
exceções, evoluem rapidamente em direção ao nível alfabético se forem orientadas e incentivadas por meio de atividades adequadas e sempre de natureza lúdica nesta fase, característica
necessária na educação de crianças pequenas: escrita espontânea, observação da escrita do
adulto, familiarização com as letras do alfabeto, contato visual frequente com a escrita de palavras conhecidas, sempre em um ambiente no qual estejam rodeadas de escrita, ou seja, um
ambiente letrado com diferentes funções: calendário, lista de chamada, rotina do dia, rótulos de
caixas de material didático, etc.
Porém muitos professores ainda se encontram despreparados neste novo processo,
necessitam de cursos de capacitação profissional de forma bastante prática e objetiva de como
alfabetizar letrando, que se dá por meio de textos e não mais de palavras-chaves, sendo o texto
o elemento fundamental para inserir a criança no universo letrado, além de propiciar e motivar a
escrita espontânea, isto é, tendo a possibilidade de escrever mais livremente, sem restrições e
preocupações em errar seja na escola ou em situações cotidianas trabalhar com modelos, que
possibilitam ‘as crianças comparem suas hipóteses com o convencional por intermédio de listas
de palavras de um mesmo campo da semântica (brinquedos, jogos prediletos, comidas preferidas, personagens de livros e gibis, nomes dos alunos da classe, frutas, etc.) das parlendas e de
outros textos, as crianças, hoje, podem ampliar suas concepçõese progredir
n a
aquisição da base alfabética, como na compreensão de outros aspectos
(a grafia correta das palavras, o uso de sinais gráficos, etc.).
Portanto, é necessário que os professores alfabetizadores libertem-se dos velhos programas de métodos da alfabetização e encarem o ensino da leitura e da escrita num ato crítico. Não é através
de exercícios mecânicos que as crianças se tornarão cidadãos reflexivos do seu papel como agente construtor e transformador de sua
história, mas sim com atividades relacionadas ao seu cotidiano, que
tragam subsídios para atender esse novo olhar que o homem precisa
ter em relação à sociedade e o mundo que o cerca.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral mostrar que a alfabetização e o letramento é
um assunto que está em evidência já há muito tempo na sociedade. E acredita-se que essa
preocupação com a prática educativa em torno da alfabetização na idade certa é decorrente
de vários fatores, sendo um deles as crianças de 6 a 8 anos de idade, que em sua maioria não
estão sendo alfabetizadas na idade certa. Refletir sobre a importância da alfabetização e do
letramento dos 6 aos 8 anos de idade, implica uma análise focada em mobilizações lúdicas,
em práticas sociais, além de uma prática educativa intencional, que auxilie os alunos a progredirem em seus saberes, aprendendo a ler e conhecer o mundo dos fonemas e grafemas.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação; Letramento; Ensino Fundamental I; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

S

abendo que a alfabetização é um processo significativo no desenvolvimento da
ampliação dos saberes da criança na escola, torna-se importante pensar em
ações e estratégias que motivem os alunos a pesquisar, questionar, agir e atuar
para que eles não cheguem ao final do Ensino Fundamental sem ter adquirido o mínimo de conhecimento necessário para avançar em estudos posteriores.
Tendo em vista tal colocação o objetivo proposto nesta pesquisa será estimular a criança
para que ela possa absorver cultura, e com isso utilizar a linguagem oral e escrita adequadamente, para que possa expressar com clareza suas ideias, refletir sobre o sistema alfabético
de escrita e com isso perceber a relação som-escrita na ampliação de seus saberes e de seus
conhecimentos de mundo, a fim de que possa realmente alfabetizar-se na idade certa.
A metodologia desta pesquisa terá por finalidade realizar uma revisão de literatura, trilhando caminhos e oportunidades para que os alunos possam refletir sobre o papel da escrita
e da leitura em suas vidas, oportunizando através de contextos qualitativos a importância dessa
prática na vida social de todos os envolvidos.
Para que essa organização seja satisfatória o trabalho será organizado em seções e
subseções, abordando no primeiro momento, a importância da alfabetização e do letramento na
idade certa. No segundo capítulo será abordada a importância das fases de desenvolvimento
do aluno em processo de alfabetização e a relevância do letramento em meio à ampliação e
progresso de suas etapas de desenvolvimento na escola. E por fim no terceiro capítulo discorrer
sobre a importância da escrita e da leitura com base nas orientações de documentos e informações do PNAIC – Pacto Nacional Pela Alfabetização na Idade Certa, (BRASIL, 2012).
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Desse modo para que o aluno chegue
A IMPORTÂNCIA DA ALFABETIZAÇÃO
ao final do Ensino Fundamental I, sem dificulE DO LETRAMENTO NOS TRÊS
dades de aprendizagens é importante que este
PRIMEIROS ANOS DO ENSINO
compreenda que estar alfabetizado é muito
FUNDAMENTAL I

mais que saber juntar letras, palavras, sílabas e
formar frases, mas também, compreender a utiAlfabetizar e letrar é entendido nesse lização do uso social de todas essas práticas
estudo como ações indissociáveis uma da ou- e conhecimentos, e assim se alfabetizando na
tra, compreendendo uma ação educativa que idade certa. De acordo com Kleiman (2007):
ultrapassa as paredes da sala de aula, envolvendo portanto, práticas de ensino sociais. De A diferença entre ensinar uma prática e ensinar para
que o aluno desenvolva uma competência ou habilidaacordo com as ideias de Goulart (2006):
Podemos entender tal relevância no sentido da participação crítica nas práticas sociais que envolvem a escrita, mas também no sentido 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, 2006, p. 453).

Como se percebe tanto o diálogo quanto a participação em práticas sociais implicam
na capacidade do sujeito de se relacionar,
ampliando seus horizontes atribuindo sentido
ao ato de ler e escrever. Dessa forma, refletir
sobre esse contexto envolve a interpretação, a
compreensão e a fusão desses contextos na
vida do aluno, de forma que a prática social
vivenciada ressignifique a sua aprendizagem e
amplie seu conhecimento de mundo.
É preciso, conforme complementa Barbosa (2003, 19), “que o aluno aprenda a ler e
escrever, para que ele seja capaz de atuar sobre o acervo de conhecimento acumulado pela
humanidade através da escrita e, desse modo,
produzir, ele também, um conhecimento”.

de não é mera questão terminológica. Na escola, onde
se predomina uma concepção da leitura e da escrita
como competências, concebe-se a atividade de ler e de
escrever como um conjunto de habilidades progressivamente desenvolvidas até se chegar a uma competência
leitora e escritora ideal: a do usuário proficiente da língua escrita. Os estudos do letramento, por outro lado,
partem de uma concepção de leitura e de escrita como
práticas discursivas, com múltiplas funções e inseparáveis dos contextos em que se desenvolvem (KLEIMAN,
2007, p.2).

Diante dessa abordagem torna-se relevante trabalhar com as crianças, diferentes
estratégias de ensino, de modo que estas consigam expor suas ideias, se expressando por
meio da oralidade, do gesto, da comunicação,
da informação e da sua sensibilidade, além de
percepções ligadas a memória, atenção e concentração.
Assim diante dessa realidade plural,
diversa e social, torna-se importante pensar
em um modo diferente de entender a real importância que a leitura e a escrita representam
para a criança, de modo a permitir que a manipulação, os sentimentos, a motivação, as competências, qualificações, limitações, comportamentos estabelecidos através dessa vivência,
façam parte da vida da criança por toda a sua
vida.

Compreender a importância do ler e
escrever nesta etapa de desenvolvimento da
criança envolve oportunizar a eles momentos
de trocas, onde o aluno saiba fazer uso social
de diferentes contextos linguísticos, refletindo
E quanto mais rica for essa proposta
sobre o código a partir de uma prática de ensino ampla, de modo que com o passar do tem- de ensino, melhor será a assimilação e acopo ele não tenha complicações em seu ensino modação de cada intencionalidade, requerendo do sujeito se desenvolver e adquirir habie aprendizado.
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lidades importantes em sua vida, de maneira
que possa articular a integração dos diferentes
sons e grafemas com os diversos momentos e
repertórios.
De acordo com Wallon (1995), a questão da alfabetização é algo mais profundo e
que envolve questões afetivas intensas, pois
para alfabetizar uma criança é necessário antes de qualquer coisa propor uma revolução
nas formas de ensiná-lo. Deste modo acrescenta Kami (1991):
Educar não se limita a repassar informações ou mostrar
apenas um caminho, aquele caminho que o professor
considera o mais correto, mas é ajudar a pessoa a tomar consciência de si mesmo, dos outros e da sociedade. É aceitar-se como pessoa e saber aceitar os outros.
É oferecer várias ferramentas para que a pessoa possa
escolher entre muitos caminhos, aquele que for compatível com seus valores, sua visão de mundo e com
as circunstâncias adversas que cada um irá encontrar.
Educar é educar para vida (KAMII, 1991, p.125).

A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS NA
ALFABETIZAÇÃO DOS ALUNOS DE 6 A
8 ANOS DE IDADE
Jogar para aprender e se alfabetizar
compreendem práticas lúdicas e simbólicas
que ultrapassam os conhecimentos do senso
comum, envolvendo uma dinâmica de ensino
mais interativa, concreta e sólida.
Não se trata apenas de um brincar por
brincar, mas de uma prática de ensino desafiadora, onde a criança do Ensino Fundamental
passa a ser capaz de ampliar suas percepções,
estabelecendo elos e paralelos importantes
para que possam ler e escrever compreendendo e interpretando fatos e contextos importantes para se tornar realmente alfabetizado.

Segundo as considerações de Rizzi e
Haydt (1987, p.14) “a ideia de aplicar o jogo à
educação difundiu-se, principalmente, a partir
do movimento da Escola Nova”, ou seja, onde
o aluno passa a ser o centro da aprendizagem,
Dessa forma, cabe à escola e aos edu- sendo também a renovação de novas e velhas
cadores em especial, oferecer condições aos estratégias de ensino.
alunos para que estes possam adentrar nesse
encantado mundo de significados e o mais imÉ pelo jogo que a criança tem a capaportante que possam através dessas propos- cidade de adquirir toda uma autonomia e todo
tas superar suas dificuldades, exercitando seu um conhecimento social, cultural, que viabiliza
raciocínio lógico e sua forma de perceber e ver uma tomada de decisão, de modo que eles
as diferentes linguagens.
saibam fazer escolhas, vivendo a experiência
Assim, a compreensão da linguagem
oral e escrita dentro do processo ensino e
aprendizado do aluno, torna-se algo fundamentado em subjetividade e diversidades amplas,
pois a partir do momento em que a ação lúdica
realizada por meio do letramento é implementada ao planejamento do professor, a estruturação desse recurso de ensino torna-se algo real
e concreto na visão da criança.

do próprio jogar, entrando em contato com as
regras, aprendendo a fazer uma reflexão em
torno de diferentes experiências.
Aprender por meio do jogo é se tornar
protagonista do seu próprio conhecimento é
pensar com a cabeça, dialogar com a mente, é
toda uma elaboração mental que determinada
a melhor ação a se tomar. Neste caso o pensamento torna-se o eixo principal de toda essa
ação, possibilitando que haja nos diferentes
espaços uma troca e uma experiência coletiva
múltipla e plural.
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Contudo é importante compreender e
perceber que em toda cultura as formas de
brincar são diferentes, aprender a pensar por
meio dessa habilidade, é uma forma de oportunizar a criança descobrir seu próprio mundo.
De acordo com Rizzi e Haydt (1987):
O jogo é para a criança a coisa mais importante da
vida. O jogo é nas mãos do educador, um excelente
meio de formar a criança. Por essas duas razões, todo
educador – pai ou mãe, professor, dirigente de movimento educativo – deve não só fazer jogar como utilizar
a força educativa do jogo (RIZZI e HAYDT, 1987, p. 15).

Em posse dessa informação é preciso
ter em mente que jogos, brinquedos e brincadeiras não são uma opção do professor em
trabalhar com as crianças, mas um direito a ser
garantido a todas as crianças, pois é por meio
da iniciativa do brincar que ela passa a iniciar
seus direitos como cidadão, ou seja, exercer
sua cidadania por meio da liberdade da tomada de decisão, pois a partir do momento em
que ela toma a iniciativa de brincar, manipular
o objeto, mudar sua posição, ela está exercendo sua independência, sua autonomia, tendo
opções de fazer escolhas sobre o que fazer.
É importante em meio a essa descoberta, que múltiplas ações sejam trabalhadas
com as crianças, pois será dessa forma que
ela aos poucos irá compreender como funciona o mundo adulto. Além de tudo isso, é pelo
brincar e pelo jogar que ela também se apropria da linguagem, ampliando seu repertório e
seu conhecimento de mundo.
É por essas e outras razões que Rizzi e Haydt (1987, p.9) afirma que “o jogo tem
uma função vital para o indivíduo, não só para
a distensão e descarga de energia, mas principalmente como forma de assimilação da realidade”.
A alfabetização por meio dessa ação
lúdica configura-se aqui como uma evolução
histórica e social, embasada em eixos norteadores e específicos que oportunizam aos

alunos parâmetros de qualidade significativos,
para que estes evoluam em suas aprendizagens e aprendam a pensar, reconhecendo a
partir dessa prática social, semelhanças e diferenças entre a fala e a escrita.
Diante desse contexto torna-se necessário refletir sobre o uso dos jogos e brincadeiras não como forma de excluir os ensinos propostos por livros e situações orientadas pelo
caderno, mas como forma de potencializar a
integração de saberes através de estratégias
múltiplas de ensino.
Sendo assim “o papel da escola não é
apenas democratizar o seu espaço, mas propor através de práticas enriquecedoras que o
cidadão se torne autônomo e consciente em
uma sociedade plural e democrática” Araújo,
(1988, p. 44).
Segundo Saveli e Tenreiro (2011):
Para que isso aconteça é fundamental que o (a) professor (a), em primeiro lugar, reconheça nas brincadeiras
e jogos um espaço de investigação e construção de
diferentes aspectos do meio social e cultural em que as
crianças vivem. É importante também que ele (a) veja a
criança como sujeito ativo e criador no seu processo de
construção de conhecimento e planeje para sua classe
atividades a partir de conteúdos significativos para as
crianças. Isso quer dizer que é preciso que o (a) professor (a) coloque as crianças em situações de aprendizagem de aspectos da realidade que elas estão buscando conhecer (SAVELI e TENREIRO, 2011, p. 130).

Partindo-se desse pressuposto e do
valor educativo que o jogo apresenta, faz-se
necessário a caracterização de brincadeiras lúdicas diversificadas, onde se possa constituir
uma sociedade para todos, prevendo a melhoria da comunicação, da informação, da experimentação, visando um processo interativo
rodeado por especificidades e práticas sociais
significativas.
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A formação do cidadão levando em
consideração toda essa contextualização está
relacionada a um discurso dialógico pautado
na libertação do dialogo das palavras, das letras, das imagens, de modo que o cidadão seja
capaz de fazer uma leitura de mundo e uma
leitura linguística competente e significativa à
ampliação de seus saberes.
Nesse processo em que a comunicação e a ludicidade das brincadeiras se configura como um aliado do ensino, a colocação da
língua e do seu uso social passa a fazer parte
da realidade do próprio aprendiz, mas não de
forma alheia as suas necessidades, mas de
modo particular e subjetivo. Por está razão é
tão importante utilizar a fala e a simbologia das
brincadeiras como forma de validar as informações levantadas e estudadas.

De acordo com essa necessidade educativa e a especificidade do reconhecimento
desse estratégia de ensino, cabe a unificação
de uma formação comprometida com a intencionalidade desse contexto e principalmente
com a satisfação do trabalho realizado nas escolas com esses alunos.
Uma das propostas do Plano Nacional
pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC) é
“alfabetizar todas as crianças, no máximo, até
o final do 3º (terceiro) ano do ensino fundamental”, (BRASIL, 2015, p. 10).

Esse comprometimento com as crianças dos 6 aos 8 anos de idade comprova o
quanto os poderes públicos estão preocupados com o desempenho dessas crianças. Desse modo, modo estimulam em seus documenNeste caso, fazer uso social dessa ati- tos metas nos quais esses alunos possam ter
vidade lúdica implica em observação temporal, seus direitos garantidos, a partir de boas contransmissão de valores, práticas dialógicas e dições de ensino.
a reorganização de aspectos e estruturas que
oferecem à criança um leque de oportunidades
Trata-se portanto, de uma intencionapara que ela interaja com o mundo e amplie
lidade social que compreende a ludicidade e
seus conhecimentos.
a formação do professor alfabetizador como
eixo importante da ampliação desse desenvolPNAIC – PACTO NACIONAL DA
vimento. Neste caso:

ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA
E AS IMPLICAÇÕES DO PROFESSOR
ALFABETIZADOR

Ser professor alfabetizador no atual
contexto, compreende uma dinâmica formativa voltada para a humanização e formação
do sujeito na sociedade, essa relação também
implica uma prática pedagógica efetiva e qualitativa, no sentido de oportunizar aos alunos
metodologias em torno da leitura e da escrita
de modo dinâmico e atrativo.
Neste contexto as reflexões em torno
da alfabetização na idade certa levando em
consideração os alunos de 6 a 8 anos de idade compreende contribuições amplas, tanto ao
professor quanto ao aluno, que diante de suas
singularidades, necessitam ter os seus direitos de aprendizagens respeitados e garantidos
(BRASIL, 2012).

A rotina escolar, nessa dimensão, passa a ser um momento de escolhas e decisões didáticas e pedagógicas
baseadas na reflexão sobre como agir e sobre as suas
possibilidades. Para planejar é importante ter consciência dos direitos de aprendizagem no ciclo de alfabetização, estabelecendo uma progressão no ensino que
proporciona a progressão nas aprendizagens a cada
ano (BRASIL, 2012, p. 7).

Promover essas experiências aos alunos significa proporcionar a eles um espaço
de ensino privilegiado, motivador, dinâmico
e lúdico, alimentando a sua curiosidade, ampliando seus argumentos, a sua imaginação,
fazendo-os pensar, refletir e aprender a partir a
partir da interação das simbologias dos jogos,
brinquedos e brincadeiras.
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Os conteúdos e as metodologias utilizadas devem sempre partir do interesse da
criança, numa verdadeira relação de troca entre os agentes envolvidos, principalmente para
que a comunicação entre eles se faça presente,
pois é por meio dessa ação dialógica que as
crianças realmente aprendem a pensar, refletir,
a fazer, construindo a partir desses indicadores
a sua própria identidade, sendo está também
uma forma dessas crianças exercerem sua cidadania.

Essa explanação compreende a superação do fracasso escolar, extrapolando os limites da sala de aula, para que a dificuldade
da criança não se torne algo cumulativo, sendo assim é preciso que haja entre educadores,
alunos, escola e família um amplo pacto educacional, de modo a unificar estratégias, experiências, conhecimentos e até mesmo habilidades de ensino e aprendizado:
Para que tais habilidades sejam desenvolvidas plenamente, é importante dotar os docentes das competências para o ensino, incluir atividades desta natureza no
material didático e prever a melhor forma de avaliar o
progresso dos alunos. [...] é urgente e imprescindível
buscar obsessivamente a qualidade na educação para
superar o fracasso evidenciado e experimentado por boa
parte dos estudantes (ARAÚJO E LUZIO, 2005, p. 2).

Mas para que todas essas funcionalidades façam sentido e sejam produtivas e
significativas às crianças, elas precisam ser
ou estar alfabetizadas na idade certa, pois se
alfabetizando na idade certa ela adquire e incorpora saberes, para tornarem-se realmente
letrados. Diante de tantas estratégias e preoA partir do momento em que todos unicupações em torno da alfabetização na idade
certa, porque será que ainda existem crianças rem-se em prol da qualidade do ensino e da
que concluem o ciclo de alfabetização sem ad- educação dessas crianças, com certeza irão
chegar ao final desse ciclo de ensino adquiquirir essas competências tão importantes.
rindo todos os conhecimentos, habilidades e
Dessa forma para entender como atitudes necessárias, para ter se alfabetizado
na idade e no tempo certo.
ocorre esse processo de habilidades orais e
escritas organizadas pelo Plano Nacional pela
Nesse sentido cabe a escola a responAlfabetização na Idade Certa (PNAIC), é ne- sabilidade de assegurar aos alunos que essas
cessário partir de tentativas lúdicas, aprender propostas de ensino sejam desenvolvidas em
a ouvir essas crianças introduzindo estratégias suas salas de aula e que o professor alfabee metodologias coerentes com sua realidade e tizador tenha normas claras a respeito dessa
com a suas necessidades. E as implicações do intencionalidade para a sua formação e para o
professor alfabetizador durante esse processo desenvolvimento da criança em fase de alfabeé, dinamizar toda essa situação, de modo que tização.
o indivíduo seja capaz de aprender a ler o munConforme apresenta Nunes (2001,
do através da assimilação da linguagem e da
p.30) “essa tendência reflexiva vem-se aprematemática.
sentando como um novo paradigma na formaEsses são uns dos direitos de aprendi- ção de professores, sedimentando uma política
zagens garantidos pelo Plano Nacional de Edu- de desenvolvimento pessoal e profissional dos
professores e das instituições escolares”. O
cação, prevendo também que a criança a partir
despertar por essa educação consciente deve
dessa prática constante em sala de aula possa
ser o principal desafio das escolas contempo“perceber a importância da utilização de uma râneas e dos professores alfabetizadores, pois
linguagem simbólica universal na representa- não cabem mais mecanizar o ensino é necesção e modelagem de situações matemáticas sário oportunizar ao aluno construir seu próprio
como forma de comunicação” (BRASIL, 2014, conhecimento, de modo que passe a dominar
p. 42).
a linguagem oral a escrita. De acordo com Zabala (1998):
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Os professores por sua vez, devem acreditar sinceramente nas capacidades dos alunos, ganhando a confiança deles a partir do respeito mútuo. Tem que avaliar
o aluno a partir do que ele é, confiando nele e dando
condições para que ele aprenda a confiar e si mesmo
(ZABALA, 1998, p. 95).

Essa compreensão deve abranger um
conjunto de saberes que motive os alunos a
pesquisar e a assumir a sua tarefa histórica de
transformação social, incorporando os ideais
libertadores de uma educação emancipatória,
democrática, menos segregadora e mais lúdica e prazerosa.
A participação social aqui citada abrange a produtividade da técnica, pois o conhecimento conforme apresenta Antunes (2002,
p.98-99) “não deve ser algo ensinado, mas sim
estimulado a partir de experiências que desenvolve as diferentes inteligências”, de modo que
essas crianças evoluam em suas aprendizagens, melhorando sua hipótese oral e escrita,
compreendendo além das letras e sílabas estudadas, mas reconhecendo-se enquanto sujeito
histórico e social.

Frente a essa tão importante tarefa que
são os jogos na vivência das crianças de 6 a 8
anos na escola, cabe aos professores alfabetizadores, técnicas de comunicação, acessibilidade, desenvolvimento, prevendo mudanças
na forma de ensinar principalmente de cunho
atitudinais e conceituais. Ao refletir sobre a importância da alfabetização na idade certa, foi
possível perceber, que muitas vezes as crianças não se alfabetizam na idade oportuna por
conta do próprio conteudismo realizado na escola.
A partir da pesquisa realizada em livros, artigos, exemplos e documentos legislativos, foi possível perceber a complexidade
que o uso dos elementos lúdicos oportunizam
a criança, sendo estes conforme destacam
Araújo (2005), Wallon (1995), Barbosa (2003),
Nunes (2001), um pacto com o ensino e aprendizado dessas crianças. A interação tanto com
os jogos quanto com as brincadeiras é o que
dá margem para que a criança progrida e avance em suas zonas de desenvolvimentos.
Ao trabalhar em sala de aula os eixos
do Programa Nacional de Alfabetização na Idade Certa, o professor torna-se um alfabetizador,
comprometido com a qualidade do ensino e da
educação de seus alunos. Desse modo, fazer
parte desse processo formativo é uma ação
que favorece não apenas o educador, mas privilegia principalmente a criança.

Portanto para que a leitura e escrita tenha significado na vida da criança e a aprendizagem por meio do jogo se faça presente,
torna-se necessário à socialização e a interação descrita por Vygotsky (2007), a afetividade proposta por Wallon (1995), as fases de
desenvolvimento, assimilação e acomodação
conceituadas por Piaget (1975), e por fim a esAdquirir propriedade dessa informação
pontaneidade do brincar exposta por Froebel e desse conhecimento implica incentivar e au(1912).
xiliar o aluno em suas dificuldades, e a partir dessa mediação e intervenção pedagógica
oportunizar a eles momentos em que possa se
apropriar da leitura e escrita das palavras.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O compromisso e a função social com a efetividade da alfabetização das crianças de
6 a 8 anos de idade é algo que implica conforme pontuado nesta pesquisa, de embasamento
teórico crítico, reflexivo e significativo, pois as crianças nesta idade necessitam dentre muitos
fatores aprenderem brincando, aprender por meio de estratégias e práticas sociais significativas
e permeadas por uma função social.
Portanto, para entender porque muitos alunos chegam ao final do Ensino Fundamental
I sem ter aprendido a ler ou mesmo escrever, é preciso reflexão crítica sobre os conteúdos ensinados a essas crianças, pois o trabalho com a oralidade, com os jogos e as brincadeiras são
tão importantes quanto a sistematização da própria escrita.
Desse modo, para que os objetivos gerais especificados nesta pesquisa sejam significativos e propícios ao desenvolvimento da criança é preciso que o entendimento da leitura e
escrita seja acomodado e assimilado pelas crianças em tempo oportuno, ou seja, levando em
consideração o tempo destinado a sua alfabetização que é dos 6 aos 8 anos de idade.
Por esta razão a escola e os professores devem se atentar as mudanças na forma de
ensinar essas crianças a pensar, oferecendo a elas uma multiplicidade de oportunidades para
que possam ampliar seus conhecimentos, refletir sobre suas ações, revendo seus conceitos na
validação de suas informações, e a partir desse posicionamento ter a possibilidade de avançar
em suas hipóteses de leitura e escrita.
É preciso que esse processo não seja algo neutro ou desconecto do interesse da criança, mas, sobretudo que permita a eles uma maior interação com o mundo das letras, das sílabas
e dos sons das palavras. Dessa forma o ideal é que se propicie um conjunto de ações onde eles
possam brincar, jogar e aprender, favorecendo o desenvolvimento de suas funções motoras e
intelectuais, e ainda auxiliando-os em sua formação e capacitação, visto que o espaço escolar
deve ser a base dessa proposta educacional e não simplesmente a alienação que se prevalecia
até alguns anos atrás.
Um dos aspectos mais importantes na elaboração de um ensino de qualidade é a coerência imprescindível entre sua prática e as metodologias desenvolvidas, dessa forma é preciso
que haja sintonia entre esses dois processos, pois a elaboração da alfabetização, da leitura e da
escrita não pode ser um momento individual ou solitário, mas sim um momento de construção
compartilhada e de uma prática que priorize a construção dos saberes de todos os alunos ali
inseridos.
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A TEMÁTICA ÉTNICO RACIAL E
A PLURALIDADE CULTURAL NOS
CONTEXTOS DE APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo trata do tema: A temática étnico racial e a pluralidade cultural nos contextos de aprendizagens. Temos como objetivos para este artigo apresentar os conceitos do
trabalho com esta temática na escola e como a pluralidade e a diversidade cultural é abordada nas aprendizagens e nas relações que se estabelecem nos espaços educativos. O tema
Pluralidade Cultural trata da valorização das diferentes características culturais e étnicas dos
diferentes grupos, além do incentivo ao convívio social, tornando a diversidade uma característica que favorece a valorização e o enriquecimento social e cultural. Os educadores devem
atuar de forma a compartilhar com os alunos as diferenças que permeiam todas as relações
em nossa sociedade, sejam elas familiares, de trabalho, religiosas, dentre outras. É preciso
combater as práticas discriminatórias, abordando e discutindo as diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes raças e etnias, dentre outras especificidades e diferenças que são
contempladas no ambiente educacional. A escola possui o dever de formar os seus educandos
para que reconheçam e respeitem as diferenças que fazem parte do contexto social, cultural e
histórico da nossa sociedade, para isso o trabalho com a pluralidade cultural e suas diferentes
vertentes, visa contribuir para que isto ocorra.

Palavras-chave: Pluralidade Cultural; Diversidade; Aprendizagem; Étnico Racial.
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INTRODUÇÃO

A

escola deve atuar para promover uma educação voltada para a valorização das
pessoas, formação de valores e comportamentos sociais livres de preconceito e
intolerância. A educação escolar deve estar pautada na tolerância e no respeito
as diferenças, contribuindo para a quebra de estigmas, estereótipos e preconceitos.
O trabalho do professor deve contextualizar as questões étnico raciais, trazendo à tona
conceitos e informações que possam auxiliar no reconhecimento da diversidade, valorizando o
coletivo e combatendo posturas preconceituosas e incorporando a história e a cultura do povo
negro, nas práticas escolares em todo o âmbito do currículo escolar. Desta maneira, os estudantes podem se conscientizar e aprender com base no respeito e valorização das diferenças.
O presente estudo visa discutir algumas ideias e posicionamentos sobre o tema Diversidade e Pluralidade Cultural no âmbito educacional e nas práticas escolares, para isso é preciso
refletir sobre as diferenças presentes na escola, com o objetivo de responder alguns questionamentos e indagações sobre o tema. A escola possui o dever de formar os seus educandos
para que reconheçam e respeitem as diferenças que fazem parte do contexto social, cultural e
histórico da nossa sociedade, para isso o trabalho com a pluralidade cultural e suas diferentes
vertentes, visa contribuir para que isto ocorra.
A justificativa para este estudo se pauta na importância da abordagem do tema em questão no contexto escolar e reflexão das formas de trabalho com tais conceitos, tornando extremamente relevante esta pesquisa. Os questionamentos pautados neste tema buscam responder
as seguintes questões: Como a escola, em seu contexto de aprendizagem aborda as relações
étnico-raciais e a diversidade, além do respeito a diferença na escola?
A escola possui um caráter e um papel social e deve promover ações para uma educação voltada para a diversidade e que respeite a pluralidade dos saberes, a comunidade escolar
deve fazer parte da proposta pedagógica da escola e os atores envolvidos no sistema educativo
devem comprometer-se com uma educação de qualidade para todos. A escola no cumprimento
de sua função política e social, deve se atentar não apenas para as questões metodológicas mas
também para a propagação dos conhecimentos históricos e sociais que permeiam as relações
em nossa sociedade.
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APRENDIZAGEM E RELAÇÕES
ÉTNICO RACIAIS NA ESCOLA
Segundo documento oficial (SÃO PAULO, 2019), para que a educação para a diversidade étnico racial seja compreendida temos
que apresentar os conceitos fundamentais
relacionados ao tema, dentre estes conceitos
pode-se destacar: Ações Afirmativas: são as
medidas que buscam o fim das desigualdades que são produzidas e reproduzidas ao longo dos tempos e tem como objetivo garantir
a igualdade de oportunidade e tratamento as
minorias. Democracia Racial: diferentes grupos
étnicos vivendo em situação de igualdade social, racial e de direitos.
No Brasil há o mito da democracia racial sendo uma ideologia em tentar negar o
preconceito e a discriminação racial que ocorre
com os negros no Brasil. Discriminação Racial:
ação ou atitude contra uma pessoa ou grupo
de pessoas em razão de sua raça ou cor. Multiculturalismo: coexistência de várias culturas no
mesmo espaço, país, cidade, etc. Preconceito:
opinião que se emite baseada em estereótipos,
julgamento prévio de forma negativa e preconceito racial, julgamento negativo de um grupo
de etnia diferente. Racismo: preconceito extremo contra pessoas pertencentes a uma raça
ou etnia diferente (SÃO PAULO, 2019):

Conforme este documento (SÃO PAULO), promover práticas voltadas à diversidade
significa romper com certos padrões estabelecidos e trabalhar com a heterogeneidade,
abandonando os vínculos fortemente enraizados na escola e na sociedade como um todo.
A exclusão social, retira os direitos de alguns
indivíduos aos bens culturais e materiais que
são frutos das produções da sociedade. A escola deve reconhecer a diversidade como parte da formação do sujeito, e que cada sujeito
possui uma identidade cultural que deve ser
acolhida, conhecida e respeitada, buscando
sempre a sua valorização.
Mais recentemente, venezuelanos também passaram a incorporar nossos costumes,
quando começaram a chegar aqui, a partir da
crise política iniciada na Venezuela em meados de 2018. A cultura árabe, cuja presença já
é antiga na cidade, ganhou novos elementos,
trazidos pelo povo sírio que chegou ao Brasil
fugindo da guerra instalada em seu país de origem.

Sendo umas das bases das tradições
brasileiras, a cultura africana foi absolutamente absorvida pelo Brasil. A prefeitura de São
Paulo, em parceria com a Coordenadoria dos
Assuntos da População Negra, criou um roteiro
que busca resgatar elementos que estão presentes no nosso dia a dia e que devem ser
Quando consideramos a Educação Infantil, com que revisitados e, portanto, valorizados. Os locais
olhar pensamos e refletimos as histórias dos bebês e relembram personalidades e acontecimentos
das crianças em geral, e as histórias de crianças ne- que fizeram parte da história da cidade:
gras, indígenas ou imigrantes em particular? É preciso
atentar para a formação identitária na Educação Infantil,
uma vez que se trata de crianças de zero a seis anos
de idade. É no contexto das diversas formas de socialização que as diferenças negativas ou positivas se
estabelecem despertam os sentimentos de rejeição ou
empatia em relação aos pares. É preciso ter atenção
sobretudo ao racismo implícito, contido no tom da voz,
no toque, no olhar, na brincadeira, nas brigas e nos
xingamentos (SÃO PAULO, 2019, p. 44).

O reconhecimento positivo das culturas negras e a
possibilidade da escuta respeitosa de todos permite vivenciar a interculturalidade necessária à formação da
cidadania e da vida em comum, hoje e no futuro. A visibilização de histórias de vida de pessoas negras pode
propiciar para as crianças, sejam elas negras ou não, o
resgate de riquíssima história e cultura dos povos africanos e afro-brasileiros, repletas de inovações científico
tecnológicas, sociais, políticas, intelectuais e a ajuda na
reconstrução da imagem da participação digna e ativa
dos negros em todas as dimensões da experiência humana (SÃO PAULO, 2019, p. 46).
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A escola e os profissionais envolvidos no processo educacional, devem conhecer, pesquisar e buscar orientações a respeito
das relações étnico raciais, segundo as DCNs
para a Educação das Relações Étnico-Raciais
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana:
buscar valorização da história e cultura dos afro-brasileiros, à diversidade da nação brasileira, ao igual direito
à educação de qualidade, isto é, não apenas direito
ao estudo, mas também à formação para a cidadania
responsável pela construção de uma sociedade justa e
democrática (BRASIL, 2004, p.2).

As atividades desenvolvidas na escola
devem trazer o contexto das questões raciais e
os conceitos para que os educandos sejam capazes de reconhecer a diversidade, valorizar o
coletivo e combater posturas preconceituosas,
incorporando a história e conhecendo a cultura
do povo negro. Assim, os alunos podem conscientizar-se e aprender valorizando e respeitando as diferenças entre as pessoas.
O professor deve agir no combate as
ações de preconceito e discriminação que
ocorrem no ambiente escolar e para minimizar
e combater estas práticas é necessário que a
sua prática seja voltada a uma educação para a
diversidade e antirracista. Os assuntos e temas
abordados devem trabalhar o reconhecimento
e a valorização da cultura e herança do povo
negro, além da abordagem das contribuições
em todos os setores da sociedade:
As questões étnico-raciais destacam um pouco do que
se entende por gênero, raça, questão de identidade,
entre outros. Durante anos de história do Brasil, os grupos sociais, compostos por negros e mulheres, fizeram
protestos e lutaram contra a discriminação de raça e
gênero. Na educação, porém, a questão étnica e racial acabou silenciada: “Ensinar exige reconhecimento
e assunção da identidade cultural. Um grupo étnico é
um grupo de pessoas que se identificam umas com as
outras, ou são identificadas como tal por terceiros, com
base em semelhanças culturais ou biológicas, ou ambas, reais ou presumidas” (FREIRE, 2003, p. 41).

Salas de aula sempre foram um ambiente altamente heterogêneo, com o processo
de globalização e a garantia cada vez maior
de acesso e inclusão, estas diferenças estão
cada vez maiores. Para que as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais seja efetivada e para que
ocorra o reconhecimento da diferenças é necessário pautar-se em algumas práticas e se
pode destacar: a socialização da cultura negra
e africana; a formação de professores voltada
a esta temática; o material didático adequado
que contemple a diversidade e a valorização
das diferentes identidades na escola.
Diante disso, o Estado e os profissionais da educação precisam adotar medidas
para que esses novos integrantes de nossa
cidade possam ser inseridos nela de maneira
humana e natural, o que traz desafios imensos,
pois estamos falando sobre um ambiente diverso em relação aos idiomas, religiões, maneiras
diferentes de ver a sociedade, entre outros elementos.
A escola como lugar do conhecimento
que abarca toda a diversidade, deve trabalhar
para que seja possível propiciar uma educação
voltada a diferença, diversidade e pluralidade,
nos mais diferentes aspectos, religioso, cultural,
étnico, etc., oportunizando aos alunos o contato com as diferentes formas de manifestação
cultural, ampliando o respeito, a valorização e
o respeito ao próximo.

PLURALIDADE CULTURAL E
DIVERSIDADE NA ESCOLA
Segundo os estudos de Munanga
(2008), o estímulo para a boa convivência entre os alunos pode ser considerada uma grande iniciativa por parte dos educadores, pois é
a partir da relação com colegas que a relação
com a sociedade como um todo começa a ser
construída. Dentro dessa perspectiva o acolhimento no ambiente escolar é fundamental
quando pensamos nas diferentes nacionalidades e características dos alunos que frequentam a escola.
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No âmbito educacional é possível trabalhar efetivamente no combate as atitudes discriminatórias e preconceituosas que permeiam
os ambientes escolares e são manifestados
por gestos, palavras e atitudes, neste sentido,
é de fundamental importância que os educadores estejam preparados com tais situações
e possam intervir de maneira eficaz e buscar
ações para a prevenção de tais situações (MUNANGA, 2008).

Os educadores devem atuar de forma
a compartilhar com os alunos as diferenças
que permeiam todas as relações em nossa
sociedade, sejam elas familiares, de trabalho,
religiosas, dentre outras. As famílias possuem
diferentes características e partilham diferentes
saberes e conhecimentos, os alunos precisam
conviver com a diversidade e respeitar as individualidades e singularidades de cada indivíduo. Desta maneira, torna-se possível oferecer ao aluno um ambiente em que o respeito
O tema Pluralidade Cultural aborda a e a aceitação sejam constantes e as relações
valorização das características culturais e étni- estabelecidas entre os pares sejam baseadas
cas dos diversos grupos sociais que compõem nestas concepções.
a sociedade. É dever das instituições escolares
formar os seus estudantes para que sejam caCabe ao professor trabalhar com mapazes de reconhecer e respeitar as diferenças teriais e obras literárias adequadas à temática
que fazem parte do contexto histórico e cultural étnico racial, que contemple as diferentes cultude nossa sociedade. Este tema deve orientar ras e contextos. Na escolha do material é precias práticas sociais e não apenas como uma so analisar de que maneira o conteúdo aborda
conjunto de normas a serem seguidas:
a imagem do negro e do afro descendente de
uma maneira afirmativa, abordando diferentes
Não existem leis no mundo que sejam capazes de er- temáticas e desvinculando um pouco dos moradicar as atitudes preconceituosas e que existem nas
delos europeus sempre utilizados como modecabeças das pessoas, no entanto, cremos que a educação é capaz de dar tanto ao jovem quanto aos adultos a lo nas escolas:
possibilidade de questionar e de desconstruir os mitos
de superioridade e de inferioridade entre grupos humanos que foram socializados. Essa transformação fará de
nós os verdadeiros educadores, capazes de contribuir
no processo de construção de individualidades históricas e culturais das populações que formam a matriz
plural do povo e da sociedade brasileira (MUNANGA
2008, p. 17).

Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana (2004) a legislação e
as políticas voltadas ao tema têm como meta
garantir que o direito dos negros sejam reconhecidos e que os diferentes grupos possam
expressar suas visões sobre o mundo e se
manifestarem com autonomia. Os professores
são responsáveis pelo combate as diferentes
formas de discriminação e ao racismo que se
institucionaliza na escola, desta maneira, contribuem para a garantia dos direitos fundamentais do cidadão e das aprendizagens.

Na consolidação de uma educação solidária e justa é
importante que elas aprendam a respeitar as características físicas e culturais de seus colegas ao interagir
com eles, a não ter preconceito de gênero, ou étnico-racial e a denunciar qualquer forma de discriminação,
explicando aos colegas por que isto é importante (SÃO
PAULO, 2019, p. 50).

A literatura educacional, no que tange
à temática da diversidade cultural, seja de gênero, sexo, religião, etnia, classe social, está
sendo amplamente discutida e centrada na relação com o contexto escolar. O assunto sobre o trabalho com essas temáticas em sala
de aula tem sido muito abordado, visto que é
nesse espaço que se pode deparar com a pluralidade de ideias, opiniões, culturas e também
onde, supostamente, pode-se ter uma demanda maior de geração de conflitos resultantes
da não aceitação dessa diversidade dos sujeitos que a ele pertencem.

188

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Uma legislação que aborde o tema não
basta para que a educação inclusiva e antirracista ocorre, é preciso empenho para que as
práticas ocorram de acordo com o previsto em
lei e que os professores tenham conhecimento
da temática e das formas de abordagem dos
temas. O trabalho com temas como gênero, sexualidade, pluralidade cultural e relações étnico-raciais são fundamentais para a compreensão das temáticas e dos princípios de respeito
e tolerância nas práticas educativas da escola.
No contexto sócio cultural no qual estamos inseridos é de fundamental importância a discussão sobre cultura e diversidade,
isso permite que o respeito as diferenças seja
crescente e que as práticas discriminatórias e
intolerantes não sejam disseminadas e propagadas dentro e fora da escola. A escola por
meio de sua prática pedagógica deve atender
a todos sem distinção estabelecendo práticas
de igualdade e respeito:
A escola deve desenvolver programas para que a comunidade escolar conheça as diferenças e desse modo
promova a equidade de oportunidades para todos, iniciando por uma oferta de qualidade escolar que fortaleça os educadores a procederem de forma positiva
diante de situações problema. Essa falta de preparo
que, devemos considerar com reflexo do nosso mito de
democracia racial compromete, sem dúvida os objetivos fundamentais de nossa missão, no processo de formação dos futuros cidadãos responsáveis de amanhã
(MUNANGA 2008, p. 11).

A escola tem a função de normalizar
os padrões apresentados na sociedade, constituindo identidades e contribuindo para a formação dos cidadãos de maneira crítica, sendo
um local de produção e reprodução de cultura em todas as suas variáveis, estabelecendo
uma relação entre o meio social e os alunos
(MUNANGA, 2008).

Cabe à escola e aos seus educadores
construir propostas adequadas, que respeitem
a diversidade humana e os aspectos culturais
de todos os povos. Cada sujeito neste contexto deve se posicionar com autonomia contra
práticas discriminatórias e as propostas pedagógicas devem atuar no sentido de garantir
tais discussões e viabilizar a conscientização
de respeito nas relações que se estabelecem
dentro e fora da escola (MUNANGA, 2008).
A escola é um local no qual é preciso
estabelecer a convivência com a diferença e
adequar-se à realidade social que está a sua
volta, exercendo o seu papel enquanto produtora de cultura escolar que deve estar pautada
no protagonismo dos alunos como sujeitos de
direitos, construindo práticas de cidadania e
respeito. O ambiente educativo tem como função praticar uma pedagogia democrática, na
qual, o diálogo esteja presente e a valorização
da cultura, costumes e concepções, que corroborem para a aprendizagem significativa e livre
de preconceitos (MUNANGA, 2008).
A exclusão social impossibilita que
alguns indivíduos tenham acesso a bens culturais e materiais produzidos pela sociedade,
por discriminação ou desigualdade cultural. A
escola deve reconhecer a diversidade na formação do indivíduo, indivíduo este que tem
uma identidade e cultura a serem respeitadas
e valorizadas como integrante do contexto sociocultural brasileiro:
[...] é preciso admitir que o trabalho de implementar
medidas no sentido de democratizar as relações de trabalho constitui um elemento importante na agenda da
gestão da escola, bem como da política educacional,
visando à abordagem crítica do tema da diversidade
étnico-racial, de modo a proporcionar condições para
o desenvolvimento das atividades cujas características
não venham a reproduzir hierarquias sociais marcadas
historicamente pela divisão racial do trabalho e pela distribuição desigual dos recursos de poder (BRITO, 2011,
p. 69).
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A legislação existe para amparar a escola nas articulações e defesa dos direitos, ao
respeito e a diversidade e as diferentes manifestações culturais, com a proposição de currículos que possam atender às necessidades
dos sujeitos. Os PCNs abordam essa temática,
viabilizando o trabalho do educador para que
ele possa questionar as práticas e as origens
das diferentes manifestações racistas que se
desenvolvem no ambiente educacional.
No município de São Paulo, foi criada
a Lei 16.478 - 2016 que institui a Política Municipal para a População Imigrante. O objetivo
é assegurar os direitos básicos a essa população. Entre as principais diretrizes estão:

Apesar das várias ações dos órgãos
competentes, a realidade brasileira ainda está
longe do ideal. Falta de estrutura adequada
nas escolas, profissionais mal remunerados,
entre outros fatores, podem prejudicar todo o
processo de acolhimento. Neste contexto os
profissionais buscam fazer o melhor com sensibilidade e empatia.
Para Freire (2003), os profissionais da
educação lidam em seu cotidiano com uma
série de questões que dialogam com as relações entre nativos da cidade, refugiados, imigrantes e migrantes, principalmente devido ao
aumento significativo de matrículas de alunos
estrangeiros na Rede Municipal de Ensino nos
últimos anos.

I - garantir ao imigrante o acesso a direitos sociais e aos serviços públicos.
II - promover o respeito à diversidade e
à interculturalidade.
III - impedir violações de direitos.
IV - fomentar a participação social e
desenvolver ações coordenadas com a sociedade civil.

Entre os grandes desafios da Rede está
a proposição de práticas educativas, alinhadas
à educação multicultural, que combatam a xenofobia, o preconceito e a discriminação, tornando o ambiente escolar mais inclusivo, respeitoso e produtivo para a aprendizagem de
todos os estudantes.

As minorias são constantemente vítimas de racismo, xenofobia, além dos direitos
reduzidos frente aos habitantes locais, desta
maneira esta lei é extremamente importante
para garantir e assegurar o direito desta população. Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana:

Com a promulgação da Lei 10639/03
o reconhecimento e a valorização das pessoas, ganha mais um aliado e uma nova perspectiva quando pensamos em educação. A escola
apresenta, dentre outras funções, a de normalizar os padrões que são apresentados na sociedade, contribuindo para o reconhecimento
das diferentes e para a formação de cidadãos
conscientes:

A escola é responsável por assegurar o direito da educação a todo e qualquer cidadão, devendo se posicionar politicamente contra toda e qualquer forma de
discriminação. A luta pela superação do racismo e da
discriminação racial é tarefa de todo educador, independentemente do seu pertencimento étnico-racial, crença
religiosa ou posição política (BRASIL, 2004, p. 7).

É no ambiente escolar que crianças e jovens podem se
dar conta de que somos todos diferentes e que é a diferença, e não o temor ou a indiferença, que deve atiçar a
nossa curiosidade. E mais: é na escola que crianças e
jovens podem ser, juntamente com os professores e as
professoras, promotores e promotoras da transformação do Brasil em um país respeitoso, orgulhoso e disseminador da sua diversidade (BRASIL, 2009, p. 31).
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Quando a criança passa a ser representada nos materiais trabalhados na escola
e é capaz de encontrar as suas características
ali presentes, a sua autoestima é elevada e a
formação de sua identidade também é influenciada. É importante que os materiais trabalhados tragam afirmações positivas em relação ao
negro, em que a criança seja capaz de identificar-se em diferentes papeis e não somente em
posição de inferioridade ou estereotipada.

O trabalho com a Literatura Infantil Afro-Brasileira é enriquecedor quando pensamos
na construção da identidade étnico racial na
escola e na valorização da cultura negra, contribuindo para a formação de uma identidade
valorizada nas crianças negras bem como elevação de sua autoestima, tais fatores são muito
importantes para o combate ao racismo nos
espaços sociais nos quais convivemos (BRASIL, 2009).

Na escola contamos com diversas realidades e diferentes culturas, abrangendo toda
a diversidade, neste sentido, a escola deve proporcionar uma educação voltada à diferença,
diversidade e pluralidade, nos mais diferentes
aspectos, religioso, cultural, étnico, etc., oportunizando aos estudantes o conhecimento das
diversas manifestações culturais, ampliando o
respeito e a valorização, contribuindo para a
formação de um ambiente aberto a diversidade
e ao respeito ao próximo:

As políticas voltadas à educação dos
negros devem garantir o sucesso e a valorização de sua cultura, promovendo formas de relacionamento que respeite à diversidade cultural, artística e histórica e que seja amplamente
discutida por profissionais e professores capacitados, implicando assim, em atitudes afirmativas, de reconhecer e valorizar as diversas
culturas e as diferentes etnias que existem na
escola, como no caso dos estrangeiros (BRASIL, 2009).

[...] é fundamental conhecer novas estratégias que propiciem a desconstrução de conceitos preconceituosos
e a superação de estereótipos enraizados nas famílias
e na atuação de variados professores e professoras
em relação às brincadeiras e atividades desenvolvidas
em sala de aula que definem papéis sociais (BRASIL,
2009, p. 40).

Silva (2011) afirma que há disponível
hoje uma consistente produção literária, acadêmica e midiática com a temática africana e
afro-brasileira que pode auxiliar os professores
e demais profissionais do contexto escolar na
abordagem deste tema. Podemos exemplificar a inclusão de personagens negros, assim
como de outros grupos étnico-raciais no processo de socialização, além de permitir a ampliação dos referenciais culturais, valorizando a
autoestima das crianças negras e contribuindo
para o respeito as diferentes culturas por parte
das crianças.

O professor deve conhecer as obras literárias que possuem a temática voltada para
as relações étnico raciais e que abordam histórias cujo protagonistas são afro brasileiros ou
de matriz africana. Compreendendo quais são
os aspectos trabalhados referente a identidade,
ao reconhecimento e ao empoderamento dos
A escola se constitui em um local proleitores negros. De que forma tais conteúdos dutor de cultura escolar que deve estar pautamantêm relação com os outros grupos sociais da no protagonismo dos alunos como sujeitos
valorizando as diferenças (BRASIL, 2009).
de direitos, construindo práticas de cidadania
e respeito:
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[...] um modo muito efetivo de enfrentar esse desafio na
Educação Infantil é ofertar às crianças representações
gráficas, literárias, científicas e artísticas que contemplem essa diversidade, para que encontrem nos textos
lidos personagens que protagonizam diferentes histórias. Dessa forma, bebês e crianças se reconhecem em
suas identidades e podem compreender a diversidade
étnica e racial do mundo como uma grandeza de experiências e possibilidades. A escola é o espaço de
formação e de construção das identidades sociais do
bebês e das crianças, que se compromete com a transformação social (SÃO PAULO, 2019, p. 46).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada a Pluralidade Cultural e as questões étnico raciais
na escola. 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,
As diferenças que permeiam todas as é muito utilizada como mecanismo de busca
relações em nossa sociedade, sejam elas fa- para localização do material bibliográfico.
miliares, de trabalho, religiosas, devem ser respeitadas e valorizadas. As famílias possuem
Para atingir os objetivos deste estudo
diferentes características e partilham diferentes utilizamos as contribuições de Munanga (2008),
saberes e conhecimentos, é necessário que os Brito (2011) e as legislações específicas sobre
alunos aprendam com as diferenças e respei- o tema BRASIL (2004), BRASIL (2003), dentem as características culturais e sociais dos tre outras. Nesta pesquisa foram analisados alindivíduos (SÃO PAULO, 2019).
guns artigos e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões e sugestões
Desta maneira, torna-se possível ofere- que podem contribuir para uma maior comprecer ao aluno um ambiente em que o respeito ensão da temática apresentada neste artigo e
e a aceitação sejam constantes e as relações foi possível constatar que
estabelecidas entre os pares sejam baseadas
nestas concepções. Cabe aos educadores um
posicionamento crítico e eficaz no que diz respeito ao trabalho com a discriminação no ambiente escolar, o educador não pode assumir
uma postura de neutralidade diante de situações preconceituosas (SÃO PAULO, 2019).
O currículo escolar deve ser repensado, abordando a diversidade cultural, para que
todos os alunos tenham acesso ao conhecimento negado durante anos ou tratado de maneira estereotipada e fora de contexto, produzindo assim um sentimento de pertencimento à
uma cultura e etnia inferior por parte dos afro-brasileiros (SÃO PAULO, 2019).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

trabalho com a diversidade e a pluralidade cultural deve ser encarado como um
fator social, entender as questões que perpassam tais temáticas irá contribuir
para a sua compreensão. O diálogo é fundamental neste processo e as questões
devem ser discutidas e analisadas no espaço educativo para que os educandos possam tomar
consciência da importância do respeito as diferenças e do apreço à tolerância.
Os educadores devem trabalhar com diferentes culturas, diferentes religiões, diferentes
raças e etnias, dentre outras especificidades e diferenças que são contempladas no ambiente
educacional. No âmbito educacional é possível trabalhar efetivamente no combate as atitudes
discriminatórias e preconceituosas que permeiam os ambientes escolares e são manifestados
por gestos, atitudes e palavras. Estabelecer diferentes formas de relação entre os alunos com o
respeito e a tolerância abordados irá contribuir na prevenção de tais atitudes, a conscientização
é o primeiro passo para a efetivação de tais práticas.
Os educadores devem atuar de maneira a compartilhar com os alunos as diferenças que
permeiam todas as relações em nossa sociedade, sejam elas familiares, de trabalho, religiosas,
dentre outras. As famílias possuem diferentes características e partilham diferentes saberes e conhecimentos, é necessário que os alunos aprendam com as diferenças e aprendam a respeitar
as individualidades e singularidades de cada indivíduo em seu contexto familiar e social.
Dessa maneira, torna-se possível oferecer ao aluno um ambiente em que o respeito e a
aceitação sejam constantes e as relações estabelecidas entre os pares sejam baseadas nestas
concepções.
A escola e os seus professores devem inserir em suas práticas pedagógicas propostas
que se adequem a discussão da diversidade humana de maneira democrática, permitindo um
posicionamento crítico dos estudantes, para que em suas ações e atitudes sejam capazes de
desconstruir estereótipos e discursos preconceituosos, contribuindo assim para a diminuição de
práticas discriminatórias que possam ser vividas no contexto social e escolar.
O trabalho em sala de aula deve contextualizar as questões raciais, abordando conceitos
que possam colaborar para o reconhecimento da diversidade, valorizando o coletivo e combatendo posturas preconceituosas e incorporando a história e a cultura do povo negro, nos conteúdos a serem abordados em sala de aula. Desta maneira, os alunos podem conscientizar-se e
aprender com base no respeito e valorização das diferenças.
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A ESCOLA COMUM E A DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo elucidar pontos principais acerca da escola comum
e a deficiência intelectual. A deficiência intelectual tem desafiado a escola comum no comprimento de seu dever de ensinar o que acomete uma dificuldade por parte dos alunos com
necessidades educacionais especiais e principalmente o aluno com deficiência intelectual na
aprendizagem da leitura e da escrita. Pois sabemos que o aluno deficiência intelectual tem
suas próprias peculiaridades em sua aprendizagem e a construção de conhecimento acontece
de forma diferenciada o que geralmente a escola comum tem dificuldades para compreender.
A escrita deste artigo está baseada em pesquisas bibliográficas acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Deficiência; Intelectual; Formação; Docente.
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INTRODUÇÃO

A

deficiência intelectual tem desafiado a escola comum no comprimento de seu
dever de ensinar o que acomete uma dificuldade por parte dos alunos com necessidades educacionais especiais e principalmente o aluno com deficiência intelectual na aprendizagem da leitura e da escrita.
Pois sabemos que o aluno deficiência intelectual tem suas próprias peculiaridades em
sua aprendizagem e a construção de conhecimento acontece de forma diferenciada o que geralmente a escola comum tem dificuldades para compreender.
Esses tipos de escolas que mantém um modelo conservador e tradicional de ensino
acabam por acentuar a deficiência, aumentando a inibição e reforçando os sintomas existentes
que agravam as dificuldades dos alunos com deficiência intelectual é o que diz a Organização
Mundial de Saúde - OMS de 2001 e a Convenção da Guatemala.
Outro problema que devemos destacar é a falta de professores preparados para receber
os alunos com deficiência Intelectual e inseri-los no processo de aprendizagem desse aluno que
possui necessidades educacionais especiais.
A deficiência Intelectual não pode e não deve nunca predeterminar qual será seu limite
de desenvolvimento e de aprendizagem do aluno. A educação do aluno com deficiência Intelectual deverá atender suas peculiaridades e suas especificidades sem se desviar dos princípios
básicos da educação proposta às demais pessoas.
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A ESCOLA COMUM E A DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
Conforme texto extraído da Constituição Federal de 1988, este documento oficial
assegura diversos direitos ao aluno com deficiência intelectual como: tem assegurado o
direito à educação, visando seu pleno desenvolvimento, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho, seu
acesso e permanência na escola, atendimento
educacional especializado, preferencialmente
na rede regular de ensino (BRASIL, 1988).
Com base nas pesquisas bibliográficas
realizadas para elaboração deste artigo foi possível concluir que:
• A escola deve possibilitar ao aluno com deficiência intelectual seu
acesso e permanência.
• A deficiência intelectual tem desafiado a escola comum no comprimento de seu dever de ensinar o que
acomete uma dificuldade por parte
dos alunos com necessidades educacionais especiais e principalmente o aluno com deficiência intelectual na aprendizagem da leitura e da
escrita (BRASIL, 1988).
O aluno deficiência intelectual tem suas
próprias peculiaridades em sua aprendizagem
e a construção de conhecimento acontece de
forma diferenciada o que geralmente a escola
comum tem dificuldades para compreender.
Esses tipos de escolas que mantém
um modelo conservador e tradicional de ensino acabam por acentuar a deficiência, aumentando a inibição e reforçando os sintomas existentes que agravam as dificuldades dos alunos
com deficiência intelectual é o que diz a Organização Mundial de Saúde - OMS de 2001 e a
Convenção da Guatemala.
Outro problema que devemos destacar
é a falta de professores preparados para receber os alunos com deficiência Intelectual e
inseri-los no processo de aprendizagem desse
aluno que possui necessidades educacionais
especiais (OMS, 2001).

A deficiência Intelectual não pode e
não deve nunca predeterminar qual será seu
limite de desenvolvimento e de aprendizagem
do aluno. É importante relatar que muitos nomes foram utilizados para a pessoa com deficiência intelectual: débil, imbecil, retardado mental, deficiente mental, dentre outros.
De acordo com Aranha (1979, p.17),
não se pode ignorar o longo e importante processo histórico que produziu configurado numa
luta constante de diferentes minorias, na busca
de defesa e garantia de seus direitos enquanto
seres humanos e cidadãos.
Tendo por objetivo favorecer a compreensão desse processo e estimular a reflexão e
a discussão social a seu respeito, faz-se necessário que se localize o conjunto de mudanças
de ideias que permeia sua história (ARANHA,
1979).
A educação do aluno com deficiência
Intelectual deverá atender suas peculiaridades
e suas especificidades sem se desviar dos
princípios básicos da educação proposta às
demais pessoas. As práticas convencionais e
tradicionais que a escola comum infelizmente
ainda traz em seu cerne, ainda colocam o aluno com deficiência Intelectual em uma posição
de inferioridade o que certamente levará esse
aluno ao fracasso escolar (ARANHA, 1979).
E, como já citado nesse texto devemos
ter a consciência de que o aluno com deficiência Intelectual é sim capaz de aprender, o que
ocorre é que esse aluno levará um tempo maior
que os demais alunos para efetivar sua aprendizagem. Infelizmente, se a escola comum não
encontrar uma forma de amenizar essa disparidade com o aluno Deficiente Intelectual tenderá a afastá-los da escola (ARANHA, 1979).
A educação é um direito de todos e
dever do Estado e da família conforme a Constituição Federal de 1988, a qual cita que, em
relação a educação das pessoas com deficiência, “ O dever do Estado com a Educação será
efetivado mediante a garantia de atendimento
educacional especializado aos portadores de
deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino” (BRASIL, 1988).

198

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

O direito à educação significa criar
oportunidades para um processo de desenvolvimento que respeite e favoreça a realização a
realização de todos outros direitos.
Em janeiro de 2008, o ministério da
Educação do governo brasileiro publicou uma
nova Política Nacional de Educação Especial
na perspectiva da Educação Inclusiva (PNEE),
que juntamente com o decreto n° 6.571-2008
propunha uma mesma escola para todos os
alunos onde pudessem aprender juntos, sem
qualquer tipo de discriminação (BRASIL, 2008).
Assim, ampliando a participação de
todos os estudantes nos estabelecimentos de
ensino regular, prevendo o Atendimento Educacional Especializado (AEE) no contra turno
para o público alvo da Educação Especial.
Em 2011 este Decreto foi revogado
pelo Decreto n° 7.611, no qual dispõe sobre
educação especial, o atendimento educacional
especializado e dá outras providências, flexibilizando o encaminhamento dos alunos.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
recomendaram a adoção de currículos em que
as propostas fossem diversificadas e flexíveis
para atender a demanda dos alunos, devendo
adequar-se as necessidades, capacidades e
diferenças individuais.
O aspecto inovador da declaração
de Salamanca consiste na retomada de discussões sobre o encaminhamento de diretrizes básicas para a formulação.
Bem como para reforma de políticas e
sistemas educacionais e suas consequências,
como a ampliação do conceito de necessidades educacionais especiais e a importância da
inclusão da própria educação especial dentro
da estrutura de “educação para todos”.
A Educação inclusiva proposta pela
UNESCO implica um processo contínuo de melhoria da escola com o fim de utilizar todos os
recursos disponíveis, especialmente os humanos, para promover a participação e a aprendizagem de todos os alunos, no ambiente de
uma comunidade local.
É importante frisar que não devemos
confundir o Atendimento Educacional Especializado como reforço escolar, o atendimento

educacional especializado tem como objetivo
ajudar e facilitar o desenvolvimento e aprendizagem do aluno com deficiência intelectual
fazendo com que ele progrida e possa acompanhar a sua sala de aula na escola comum.
Atendimento Educacional Especializado possibilitar ao aluno com deficiência intelectual que ele saia da posição de “não saber”
ou de “recusa de saber” para se apropriar de
um saber que lhe é próprio e que ele construiu.
A escola comum a desenvolver o Atendimento Educacional Especializado deve oferecer todas as possibilidades possíveis para que
o aluno com deficiência intelectual seja incentivado a expressar-se, pesquisar, inventar hipóteses e reinventar o conhecimento livremente.
Deverá também permitir que o aluno
traga sua vivência e que se posicione de forma
autônoma e criativa perante o conhecimento.
Com o processo de inclusão foi exigido uma
nova mudança estrutural para escolas comuns
e para as escolas especiais.
Todos os profissionais envolvidos nesse processo precisam estabelecer um diálogo
a fim de melhorar o processo de aprendizagem
do aluno com deficiência intelectual.
Segundo Falconi e Silva (2002) a sala
de aula de uma escola regular deve ser um espaço responsável pela saída da vida particular
e familiar para o domínio público tem função
reguladora e formativa para os alunos. Cabe
à escola ensinar e compartilhar o saber, introduzir o aluno no mundo social, cultural e científico, ou seja, cabe à escola socializar o saber
universal.
O atendimento Educacional Especializado ainda segundo FALCONI E SILVA (2002)
tem por objetivo ampliar o ponto de partida e
de chegada do aluno em relação ao seu conhecimento.
Não se atém a solucionar obstáculos
da deficiência, mas criar outras formas de interação, de acessar o conhecimento particular e
pessoal.
E, do caráter educacional, mas ao contrário da escola que trabalha o saber universal,
o Atendimento Educacional Especializado trabalha com o saber particular do aluno.
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Assim, aquilo que ele traz de casa, de
suas convicções visando propiciar uma relação
com o saber diferente do que possui ampliar
sua autonomia pessoal, garantir outras formas
de acesso ao conhecimento.
Na escola comum, o aluno constrói um
conhecimento necessário e exigido socialmente e que depende de uma aprovação e reconhecimento da aquisição desse conhecimento
por outro, seja ele o professor, pais, autoridades escolares, exames e avaliações institucionais Atendimento Educacional Especializado
(2007).
Os professores, junto com a escola,
devem entender que esse aluno não é um ser
limitado e sim com habilidades diferenciadas,
que devem ser analisadas de forma singular,
exemplo de educação, que deveria existir nas
escolas.
Na qual o professor realiza o processo
de inclusão do aluno na condição de deficiente
com os demais alunos, respeitando e adaptando as atividades a cada condição dos alunos,
que variam de acordo com a deficiência.
Essa ideia é fomentada pelas Diretrizes
Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica CNE No 04/2009, a qual diz:
Art. 1º Para a implementação do Decreto nº 6.571/2008, os sistemas de ensino
devem matricular os alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades/superdotação nas classes comuns
do ensino regular e no Atendimento Educacional Especializado (AEE), ofertado em salas
de recursos multifuncionais ou em centros de
Atendimento Educacional Especializado da
rede pública ou de instituições comunitárias,
confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos.
É por lei, no Brasil, garantir o direito à
educação a toda e qualquer criança com deficiência e punição as pessoas que agirem de
má fé, recusando um aluno em uma instituição
pela sua condição de deficiente.
Esse argumento é amparado pela Lei
7853/89 da Constituição que diz: “punível com
reclusão de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa:
I. recusar, suspender, procrastinar, cancelar ou

fazer cessar, sem justa causa, a inscrição de
um aluno em estabelecimento de ensino de
qualquer curso ou grau, público ou privado,
por motivos derivados da deficiência que porta” (MEC/SEESP, 2001b, p. 274).
Na Constituição Brasileira, o Capítulo V
é de leis e diretrizes a respeito dos direitos dos
deficientes, isso é de suma importância para o
cumprimento dos direitos pelas instituições e
pessoas perante uma criança com deficiência.
É dever do Estado garantir a efetivação
desses direitos pelas escolas e possibilitar recursos e serviços para a alfabetização e educação de crianças com necessidades específicas.
XIII profissional de apoio escolar: pessoa que exerce atividades de alimentação, higiene e locomoção do estudante com deficiência e atua em todas as atividades escolares
nas quais se fizer necessária, em todos os níveis e modalidades de ensino, em instituições
públicas e privadas, excluídas as técnicas ou
os procedimentos identificados com profissões
legalmente estabelecidas (LEI Nº 13.146, DE 6
DE JULHO DE 2015).
Essa lei institui em âmbito nacional o
direito assegurado das crianças e adolescentes com deficiência, a gozar de um auxiliar de
atividades gerais em sala de aula.
A Lei n° 10.098 de 19 de dezembro de
2000, é conhecida como Lei da Acessibilidade. Esta possui dois artigos, sendo que o Artigo 1 diz: ‘’Esta Lei estabelece normas gerais e
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de deficiência
ou com mobilidade reduzida, mediante a supressão de barreiras e de obstáculos nas vias
e espaços públicos, no mobiliário urbano, na
construção e reforma de edifícios e nos meios
de transporte e de comunicação”.
O Artigo 2 é dividido em pontos, que
no geral, falam a respeito da acessibilidade
que deve ser garantida aos deficientes nas
ruas e transportes públicos, inclusive dentro do
ambiente educacional, onde a estrutura física
da escola tem que ser apta a acolher esses
alunos, garantindo assim a acessibilidade.
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Isto é, não deve ser apenas no âmbito
da estrutura física, mas também de barreiras
nas comunicações, promovendo, assim, a garantia de comunicação na instituição.
A Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva de
2008, assegura o direito ao AEE pelo Decreto 7611/2011 e pela Resolução n° 04//2009
CNE/CEB (Conselho Nacional de Educação/
Conselho de Educação Básica) e pela Constituição de 1988.
Toda criança com deficiência tem o seu
direito garantido para educação de qualidade,
sem discriminação e com inclusão.
É de conhecimento que existem leis e
diretrizes que amparem as pessoas com deficiência, mas o que está escrito no papel nem
sempre é o que é visto nas escolas, na rua,
por isso, não se deve calar em situações de
discriminação, injustiça, exclusão e ausência
de dignidade.
Ainda segundo o ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO (2007). No Atendimento Educacional Especializado, o aluno
constrói conhecimento para si mesmo, o que é
fundamental para que consiga alcançar conhecimentos acadêmicos.
Aqui ele não depende de avaliação externa, calcada na evolução do conhecimento
acadêmico, mas de novos parâmetros relativos
as suas conquistas diante do desafio da construção do conhecimento.
O processo de inclusão de pessoas
com Deficiência Intelectual na escola comum
tem que envolver o oferecimento de condições físicas, pedagógicas e sociais para que
esse aluno com necessidades especiais possa
aprender e a exercer seu papel de cidadão, tendo direito a uma educação de qualidade, com
oportunidades de aprendizagens que possam
humanizá-los (ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO, 2007).
Nesse presente momento as escolas
comuns estão recebendo diversos alunos com
as mais variadas deficiências, inclusive alunos
com Deficiência Intelectual. E, o que podemos
verificar é que esses alunos com Deficiência Intelectual têm maiores dificuldades no seu pro-

cesso de aquisição de leitura e escrita o que
acarreta o fracasso desses alunos ao concluírem o ensino fundamental, muitos não estarão
alfabetizados (AEE, 2007).
Dentre muitos problemas que a escola
comum enfrenta ao receber um aluno com Deficiência Intelectual, temos como um dos principais a falta de preparação do professor que
não por falta de vontade, mas por falta de conhecimento utilizam atividades de repetição e
memorização ao invés de buscar envolver esse
aluno em situações de aprendizagens significativas (AEE, 2007).
Com essas atitudes os professores
acabam inferiorizando a capacidade de aprendizagem do aluno com deficiência intelectual,
ocasionando prejuízos para suas aprendizagens e para o seu desenvolvimento como ser
humano.
Iniciamos esse trabalho de conclusão
de curso fazendo um panorama da atual situação da aprendizagem do aluno com deficiência intelectual e sobre sua alfabetização e letramento. Ademais, é sabido que a alfabetização
e letramento são processos diferentes, porém,
indissociáveis, a alfabetização é a codificação
e a decodificação da língua materna o letramento e a compreensão da língua é a capacidade de analisar, interpretar o conhecimento
(AEE, 2007).
Portanto, é preciso que a alfabetização seja realizada em um contexto letrado para
que o aluno não se torne apenas dominador
das habilidades mecânicas, mas que se faça a
construção de um efetivo leitor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O papel da escola comum e do Atendimento Educacional Especializado que devem
ocorrer juntos, pois um auxilia o desenvolvimento do outro. Sobre o Atendimento Educacional
Especializado destacamos sua importância para o processo de aprendizagem dos alunos com
deficiência intelectual, retirando a visão de que muitas pessoas tinham sobre o Atendimento
Educacional Especializado atribuindo-lhe a tarefa de reforço escolar. Ficou claro que esse não é
o propósito do Atendimento Educacional Especializado.
A escola comum também tem uma importância muito grande no cumprimento da garantia da educação do aluno com deficiência intelectual, pois todos têm direito de frequentar a
escola, e ela por sua vez têm que oferecer condições de acesso e permanência de todos os
educandos.
Ainda sabemos que a escola comum precisa melhorar muito a sua forma de receber os
alunos com necessidades especiais, mas sabemos que o processo de inclusão é longo e que
estamos apenas no começo e precisamos acreditar e trabalhar para que a escola comum seja
a escola para todo.
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BULLYING E O AMBIENTE ESCOLAR

RESUMO: O termo bullying é bastante conhecido pelas crianças e jovens, seja por meio da escola ou por experiências pessoais. O texto foi desenvolvido através de análises sobre o que se
diz sobre bullying e agressividade, o papel da escola e da família diante dos comportamentos
agressivos, e ainda, quais as causas mais comuns de agressão no ambiente escolar, bem como,
as influências que o comportamento agressivo pode ter no processo ensino-aprendizagem.
Tendo em vista que a educação básica aborda diversos temas, os quais nos permite a compreensão das diferenças entre os povos, suas diferenças sociais, econômicas e políticas, este
estudo pretende-se refletir o ensino básico na questão da violência e diferenciar os conceitos de indisciplina, agressão e bullying. Esta pesquisa foi realizada com o objetivo de compreender o bullying, intolerância e violência no ambiente escolar. Apesar da legislação exigir
que as escolas promovam medidas de conscientização que promovam o respeito e combatam
todos os tipos de violência, inclusive a prática do bullying, muito tem a se fazer para que consigamos viver numa cultura de paz.

Palavras-chave: Ambiente Escolar ; Bullying ; Violência.
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INTRODUÇÃO

O

bullying é um problema mundial, porém no Brasil muito se tem feito para amenizar este tipo de violência. A lei 13.185/2015 define o bullying como todo ato de
violência física ou psicológica, intencional e repetitivo.
É praticado sem motivação evidente por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas. O artigo 2º da lei considera bullying quando há intimidação; humilhação; discriminação;
ataques físicos; insultos pessoais; comentários sistemáticos e apelidos pejorativos; ameaças
por quaisquer meios; grafites depreciativos; expressões preconceituosas; isolamentos social
consciente e premeditado; pilhérias.
As discussões sobre o bullying ganharam espaço no Brasil e motivou a criação de novas
leis para coibir esse tipo de ação, principalmente no ambiente escolar, onde há maior índice de
ocorrência.
A “Lei do Bullying” supracitada, obriga que estados e municípios produzam relatórios
bimestrais, com as ocorrências de bullying, para planejamento de ações. Já a Lei 13.663/2018,
tem por objetivo reduzir a estatística e exige que as escolas promovam medidas de conscientização e combate de todos os tipos de violência, inclusive a prática de bullying.
Ainda altera a Lei de diretrizes e Bases da Educação (LDB) para incluir no seu artigo 12,
que os estabelecimentos de ensino terão a incumbência de promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação
sistemática, no âmbito das escolas e estabelecer ações destinadas a promover a cultura de paz
nesses ambientes.
Bullying é um tipo de violência que pode ser física ou psicológica, ocorre repetidamente
e intencionalmente e ridiculariza, humilha e intimida suas vítimas. Ainda ninguém sabe como lidar
com esse tipo de agressão. Torna-se um grande desafio para pais e educadores e psicólogos.
Essas agressões morais e muitas vezes físicas passam de pequenas “brincadeiras” a violência,
ainda que muitas vezes velada (BRASIL, 2017).
Seguindo a lógica proposta por Delors et. al. (1996), foi criada a BNCC (Brasil,
2017), base para os currículos de todo o Brasil. O documento inclui como competências
gerais
da
educação
básica
as
competências socioemocionais, descritas
transcritas a seguir:
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade
humana e reconhecendo suas emoções e as dos outros, com autocrítica e capacidade para lidar com elas. 9.
Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo
o respeito ao outro e aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e
de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. 10. Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência
e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e
solidários (BRASIL, 2017, p.10).

A BNCC reconhece, ainda, o compromisso com a educação integral do ser humano e com a promoção da igualdade, diversidade e equidade. Nesse sentido, prevê a
articulação desses fatores, assim como de competências socioemocionais, com os conteúdos aprendidos em todas as faixas etárias (BRASIL, 2017).
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REFLEXÕES SOBRE BULLYING
Verifica-se que há uma discussão intensa sobre o tema da agressividade e da
violência, não só na sociedade em geral, mas
também, nas instituições escolares, através do
bullying, onde a presença de comportamentos
agressivos têm sido cada vez mais forte.

Diante desse conceito é necessário
que pais e educadores não ignorem o bullying.
À justiça, “cabe intervir a fim de manter os
princípios morais e sociais que todo cidadão
tem direito” (GUIMARÃES, 2009, s.p.), pois
conforme descreve o artigo 5º da Constituição
Federal de 1988: “todos são iguais perante a
lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à
vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade” (BRASIL, 1988, s/p).

Diante desse contexto, avalia-se a necessidade urgente não só de debatermos e
compreendermos o bullying como também elaborarmos, em conjunto de ações que possam
A lei 13.185/2015 define o bullying
ser desenvolvidas junto aos alunos, às suas famílias, às escolas e à sociedade de modo mais como todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo. É praticado sem
amplo, a fim de minimizá-lo.
motivação evidente por indivíduo ou grupo conDevido o bullying evidenciar-se no am- tra uma ou mais pessoas.
biente escolar, entendemos este comportamenO artigo 2º da lei considera bullying
to como uma forma de o indivíduo se reafirmar
ou de se impor diante das regras da instituição quando há intimidação; humilhação; discriminação; ataques físicos; insultos pessoais;
e das pessoas com quem convive.
comentários sistemáticos e apelidos pejoraBullying, palavra de origem inglesa que tivos; ameaças por quaisquer meios; grafites
tem como raiz o termo bull, “é um termo utiliza- depreciativos; expressões preconceituosas;
do para designar pessoa cruel, intimidadora e/ isolamentos social consciente e premeditado;
ou agressiva” (GUIMARÃES, 2009, s/p). Este pilhérias.
termo ganha importância no século XXI, após
Crianças que possuem um perfil mais
anos de existência.
retraído costumam ser as maiores vítimas. No
O ato “bullying “ocorre quando um ou geral, elas apresentam maior dificuldade para
mais alunos passam a perseguir, intimidar, hu- se expressar ou se abrir em casa ou na escola.
milhar, chamar por apelidos cruéis, excluir, ridi- O medo de piorar a situação, quando a chantacularizar, demonstrar comportamento racista e gem costuma fazer parte das agressões, tampreconceituoso ou, por fim, agredir fisicamen- bém contribui para o silêncio. A queda no rente, de forma sistemática, e sem razão aparente, dimento escolar, faltas na escola e mudanças
no comportamento são os sinais mais frequenum outro aluno” (RAMOS, 2008, p. 1).
tes apresentados por quem sofre esse tipo de
violência. Por isso, família e escola devem estar sempre atentos para os sinais que são apresentados pelos jovens.
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Além de um possível isolamento ou
queda do rendimento escolar, crianças e adolescentes que passam por humilhações racistas, difamatórias ou separatistas podem apresentar doenças psicossomáticas e sofrer de
algum tipo de trauma que influencie traços da
personalidade (BRASIL, 1988, s/p).
Em alguns casos extremos, o bullying
chega a afetar o estado emocional do jovem
de tal maneira que ele opte por soluções trágicas, como o suicídio. O Bullying sempre existiu, porém a popularidade do fenômeno cresceu com a influência dos meios eletrônicos,
como a internet e as reportagens na televisão,
pois os apelidos pejorativos e as brincadeiras
ofensivas foram tomando proporções maiores
(BRASIL, 1988, s/p).

Buscando subsidiar a criação de propostas que visem estas iniciativas, e reconhecendo a escola como um dos ambientes mais
propícios para esta ação, foi realizada em 2009,
pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (FIPE), uma pesquisa intitulada Preconceito e Discriminação no Ambiente Escolar, que
analisou 501 escolas e 18.599 indivíduos ligados a este meio (BRASIL, 1988, s/p).
O relatório desta pesquisa, pioneira em
relacionar escola e discriminação em escala
nacional, nos traz dados até hoje relevantes e
alarmantes, mostrando que, se por um lado o
preconceito muitas vezes independe do meio
escolar, por outro ele influi intensamente no desempenho dos seus alunos (BRASIL, 1988,
s/p).

Através da análise dos dados desta
pesquisa, foi possível identificar as possíveis
A INTOLERÂNCIA
contribuições da educação em direitos humaSe você abrir um dicionário e procu- nos (EDH) como meio de amenizar este quarar o significado da palavra “tolerância” uma dro de discriminação que até então tem se perdas definições que encontrará é: “boa dispo- petuado nas escolas brasileiras.
sição dos que ouvem com paciência opiniões
Acreditamos que o aprendizado teóriopostas às suas.” A intolerância então, seria o
oposto disso, isto é, quando a tolerância não co e empírico em direitos humanos é um forte
elemento para se auxiliar na mediação de conacontece (BRASIL, 1988, s/p).
flitos, impedindo que a intolerância em relação
Aceitar aquilo que não se quer, ou ou- àquilo que é “diferente” culmine em confronto,
vir com paciência opiniões diferentes das suas, hostilidade ou violência (BRASIL, 1988, s/p).
são virtudes necessárias para a convivência
Se voltada para a socialização, de
em uma sociedade democrática. Porém, de
tempos em tempos, vemos o enfraquecimento modo a colocar os indivíduos frente às suas
desses valores, não só no Brasil, mas no mun- próprias diferenças, acreditamos que a EDH
tem muito a contribuir para a formação de uma
do todo (BRASIL, 1988, s/p).
nova mentalidade que vise não só a valorizaA ascensão nas últimas décadas de ção da diversidade e da pluralidade, mas tamdiscursos envolvendo a diversidade e o respei- bém a consolidação de uma cultura de combato da pluralidade humana tem caminhado junta- te à discriminação, ao preconceito e à violência
mente com estratégias concretas de luta contra decorrente destes (BRASIL, 1988, s/p).
o preconceito e a intolerância entre os grupos
que compõem a nossa sociedade (BRASIL,
1988, s/p).
Uma grande variedade de novas propostas, de programas e de políticas tem sido
sugerida e adotada sistematicamente, visando
resguardar igualmente os direitos de todos os
cidadãos (BRASIL, 1988, s/p).
209

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

A pesquisa analisou a abrangência do
preconceito dentro de sete áreas temáticas: étnico-racial, gênero, geracional, territorial, orientação sexual, socioeconômica e necessidades
especiais. Além disso, contemplou em seus
objetivos avaliar as percepções sobre o preconceito e a discriminação, bem como sobre
as situações de violência psicológica e física, e
a relação destes com o desempenho escolar.

O objetivo principal é ferir ou magoar tanto física como psicologicamente, com o uso de
manipulação em geral, visando a demonstração
de domínio e poder.

Aliás, o conceito de ‘violência’, vulgarizado na linguagem corrente, parece ser o mais
difícil de definir e operacionalizar. Vários autores
consideram que a agressividade existe em várias
espécies animais, têm valor adaptativo e está a
Os resultados do relatório final sinali- serviço da conservação da espécie (APA, 2002).
zam que os diversos públicos entrevistados
(diretores, professores, funcionários, alunos
Contudo, o conceito de violência é gerale pais/mães) apresentam atitudes, crenças e mente reservado apenas para a espécie humavalores que demonstram que o preconceito é na. A violência consiste numa agressividade fora
uma realidade nas escolas públicas brasileiras. de controle, ou numa agressividade hipertrofiada,
na medida em que a conduta agressiva cessa
Além disso, os dados mostram tam- com a submissão do outro, mas não a condubém que nós brasileiros, ao contrário do que ta violenta, que pode mesmo conduzir à morte
o usualmente é defendido no senso comum e (APA, 2002).
na mídia, somos mais preconceituosos do que
queremos crer.
Neste sentido, a expressão ‘violência escolar’ deveria limitar-se às situações mais graves
No contexto escolar há uma necessi- de conduta antissocial que infligem danos contra
dade de conectar os objetivos, as estratégias pessoas e que ocorrem no contexto escolar.
de ensino e as atividades com a experiência de
vida dos alunos e professores. Devemos dar
Na maioria das situações deveria prisentido para o conhecimento e criar oportuni- vilegiar-se a utilização dos restantes conceitos,
dades para que as diferenças sejam respeita- porque remetem para comportamentos mais fredas.
quentes e menos graves, além de serem mais
fáceis de operacionalizar e definir (APA, 2002).
Essa conexão de diferentes culturas
abre um valioso espaço para o desenvolvimenOs jovens são o reflexo da sociedade em
to do pensamento crítico tão necessário para que estão inseridos: culturalmente heterogênea,
a compreensão de que o preconceito, a discri- marcada pela descriminação, desigualdades
minação e outros inimigos da convivência são econômicas e sociais e a existência de sistemas
produções sociais necessárias para a manu- culturais diferenciados.
tenção das disparidades de poder.
Temos de referir também que a maior
parte destes dados foram fornecidos pela OMS,
VIOLÊNCIA ESCOLAR
que procura agir no sentido de corrigir comportaA violência em contexto escolar é um mentos e procedimentos, com atenção especial
tema da atualidade, com implicações globais a para os jovens (APA, 2002).
nível escolar, familiar e da sociedade. Consiste na
Segundo Casarin (2020), a violência e a
utilização da agressão, do poder/influência física
Educação
têm sido investigadas no Brasil desde
ou psicológica, ameaça contra outra pessoa, grupo ou comunidade (AMERICAN PSYCHIATRIC a década de 1980. Entretanto, os estudos partem
de diferentes perspectivas teóricas e, consequenASSOCIATION, 2002).
temente, acabam por definir e analisar o fenômeno de modos distintos.
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Alguns dos temas mais pesquisados
são: os diferentes tipos de violência (física, verbal, simbólica) e suas manifestações, a perda da
função socializadora da instituição escolar (os valores da cultura e a ausência de legitimidade do
professor).

DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA
EDUCAÇÃO BÁSICA DIANTE DO
BULLYING

De acordo com os estudos de Fernandez (1994), este é um tema bastante abrangente
o qual deve ser trabalhado em todas as discipliAssim, as relações entre a violência e a
nas, tanto individual como interdisciplinarmente.
formação dos professores, as características das
escolas que apresentam os maiores índices de
Sendo assim, o ensino básico deve descasos, as relações entre a violência e o desempepertar no aluno um pensar diferenciado sobre o
nho dos alunos, o bullying (com ênfase no perfil
saber/fazer e discutir as relações sociais dentro
das vítimas e dos agressores) e as relações com
de um contexto abordando toda sua complexio contexto familiar dos alunos (CASARIN, 2020).
dade.
Na sua maioria, esses estudos fazem
Esta concepção compreende que o
análises por perspectivas sociais ou psicológipapel da escola é imprescindível para a formacas, entendendo a causa da violência como o
ção de um sujeito consciente, onde todos os
resultado do entorno ou da vulnerabilidade de
professores buscam alternativas pedagógicas
certos jovens.
que contribuam para a formação da cidadania e
uma cultura de paz.
Embora não devam ser desconsideradas, muitas conclusões dão a impressão de que
O comportamento violento em progranão há alternativas para lidar com os problemas
mas televisivos ou filmes; e o bombardeio idedo dia a dia (CASARIN, 2020).
ológico constante dos meios de comunicação
que por um lado exaltam o ser violento (destruA violência é um fenômeno complexo.
tivo) [...] e, por outro, não permitem diferenciar
Olhá-la dentro de uma perspectiva institucional
esses atos agressivos e destrutivos, da agressinos oferece elementos para a enfrentarmos. Não
vidade sadia e necessária para desconstruir-se
se trata de negar os contextos social e psicolóe reconstruir-se como sujeito autor da própria
gico como causas, mas buscar alternativas de
história (FERNANDEZ, 1994, p. 122).
ação dentro das escolas (CASARIN, 2020).
Nesse sentido o currículo é o maior recurso para combater a violência, pois além de
ajudar a pensar criticamente, o jovem deve ter a
oportunidade de intervir sobre as manifestações
que o afetam (CASARIN, 2020).
Em todas as etapas da escolaridade,
deve ocorrer o desenvolvimento de dispositivos
de mediação de conflitos ou de ações que estimulem o protagonismo estudantil, a fim de ensinar como gerenciar as diversas situações de
forma democrática.
A prática de assembleias envolvendo
pais, alunos e docentes, a criação de um grêmio
estudantil, o desenvolvimento de campanhas de
conscientização ou mesmo a manifestação pública em redes sociais são algumas possibilidades
que permitem ao aluno participar ativamente de
ações de combate à violência (CASARIN, 2020).

Nesta perspectiva, o comportamento
agressivos de várias crianças no ambiente escolar pode ser uma resposta a comportamentos
agressivos que sofrem dos pais ou de qualquer
ambiente em que convivem continuamente, demonstrando apenas que sofreram as influências
das agressões sofridas e que aprenderam a
se defender observando o tratamento de outros
dado a ela mesma (FERNANDEZ, 1994).
Diante disso, contrariamente à agressão, o apoio é necessário para evitar que essas
crianças sejam futuros delinquentes ou adultos
desajustados. Assim, cabe aos pais ajudar seu
filho independente se ele for agressor ou vítima.
Já à escola, enquanto forma de prevenir as práticas de bullying, deve ser capaz de gerar um
pensamento e uma ação crítica e reflexiva sobre
o processo da sociedade (FERNANDEZ, 1994).
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Por isso, este apoio e incremento a ser
realizado pela escola deve se colocar como
forma preventiva do bullying e como formadora
de uma educação que gera nas crianças e jovens comportamentos contrários à conduta no
bullyinismo, pois formas agressivas de controle
a estes ataques não são eficazes, dado que a
violência gera violência e tratar pacificamente o
ato de bullying é uma das melhores soluções à
agressão (FERNANDEZ, 1994).

Cyberbullying é a violência praticada
contra alguém, através da internet ou de outras
tecnologias relacionadas ao mundo virtual. Sendo a ação com o objetivo de agredir, perseguir,
ridicularizar e/ou assediar (FERNANDEZ, 1994).
O pesquisador canadense, Bill Belsey,
foi a primeira pessoa a citar e definir a palavra
“Cyberbullying”, no mundo. Segundo Belsey, envolve utilizar informação e comunicação junto da
tecnologia para hostilizar um grupo ou indivíduo,
de forma deliberada e repetida. Ou seja, a diferença entre o cyber e o bullying, é que neste
caso, o agressor usa o meio eletrônico (FERNANDEZ, 1994).

É imprescindível que os pais e professores estejam atentos às crianças em casa ou na
escola, sejam elas vítimas do bullying ou autores do mesmo, a fim de que percebam o problema no princípio e atuem sobre ele imediatamente, para que expostos, as vítimas ou agressores
No Código Penal, os artigos 138 (calúnão sofram consequências graves advindas do nia), 139 (difamação), 140 (injúria), 146 (consbullying.
trangimento ilegal), 147 (ameaça) e 307 (falsa
identidade) tratam dos crimes contra a honra,
Pois, tais comportamentos de risco po- mas também são considerados para crimes codem comprometer não apenas os vitimados ou metidos através da tecnologia (cyberbullying),
agressores, mas colegas não agressivos, pro- sejam eles redes sociais, e-mail, mensagens de
fessores e os responsáveis pelo apoio pedagó- celular, vídeos e outros meios.
gico da instituição.
Ou seja, crimes de calúnia, injúria e diPois se tornam indivíduos em locais de famação, entre outros, se encaixam no cyberrisco constante. Isto porque não podemos por- bullying e definem a mesma penalidade para o
menorizar o resultado de ações agressivas por infrator: dependendo do delito, de 01 mês até
parte dos autores, nem tampouco, qualquer al- três anos de reclusão.
teração de comportamento por parte da vítima.
Quando o infrator é menor de idade
É importante ressaltar que enquanto o (tem menos de 18 anos), quem responde por
bullying entre adolescentes é largamente prati- seus atos são seus responsáveis, obrigados a
cado no ambiente escolar, o cyberbullying ultra- pagar indenização por danos morais.
passa qualquer fronteira física, tirando da vítima
qualquer possibilidade de escapar dos ataques,
Em algumas capitais brasileiras, como
que acontecem o tempo todo por meio, princi- São Paulo, Rio de Janeiro e Curitiba, existe uma
palmente, das redes sociais e dos aplicativos de “Delegacia de Crimes Eletrônicos” que auxilia
mensagens (FERNANDEZ, 1994).
as vítimas sobre como proceder em uma situação de crime virtual.
Os agressores geralmente usam de perfis falsos (fakes), acreditando estarem totalmente protegidos quanto à sua identidade real, ou
simplesmente se manifestam pelo meio virtual
por não ter que encarar a sua vítima pessoalmente (FERNANDEZ, 1994).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O bullying deve ser tratado com grande importância pela escola, família e sociedade por
ser um fator de violência que demonstra desigualdade e injustiça social.
Além de pressões psicológicas ou físicas por parte do agressor, desacatando e degradando as diferenças, bem como, consequências físicas e emocionais de curto e longo prazo, as
quais podem causar dificuldades acadêmicas, sociais, emocionais e legais.
Assim sendo, é necessário que se estabeleça ações a serem desenvolvidas objetivando
as ações do agressor e as consequências na vítima. É importante, que os educadores e família,
principalmente, estejam atentos a qualquer sinal de ação agressiva.
Sendo assim, de suma importância que todos os profissionais que atuam na escola,
façam uma análise séria e global das relações interpessoais que imperam na comunidade educativa, dos valores que se promovem nela e como seus membros participam nos projetos de
convivência na escola, promovendo experiências saudáveis em dimensões: cognitivas, afetivas,
morais, entre outras, inibindo situações de conflitos entre pares como é o caso do bullying.
A cultura de paz está no ideal de todas as escolas e da sociedade que é o ensino da
vida democrática de um povo e do resgate da ética, da moralidade, da igualdade, da honestidade, dos direitos humanos, da cidadania, do respeito às diferenças, da resolução pacífica dos
conflitos e da convivência ambientalmente sustentável em sociedade.
É a valorização do SER humano em desprestígio do TER humano; a valorização de um
estilo de vida fraterno e solidário. É, em última análise, a formação de um ser politizado apto a
viver de acordo com os dogmas impostos pela nossa Constituição Federal, autoconfiante para
se expressar e conhecedor dos limites legais e das consequências dos seus atos, podendo assim conviver em sociedade com todas as diferenças de cor, raça, credo, sexo, gênero e etc., de
molde a não agir com violência, respeitando a si mesmo e aos outros.
Vale lembrar a famosa frase de Mandela:
Ninguém nasce odiando outra pessoa pela cor de sua pele, ou por sua origem, ou sua religião. Para odiar, as
pessoas precisam aprender, e se elas aprendem a odiar, podem ser ensinadas a amar, pois o amor chega mais
naturalmente ao coração humano do que o seu oposto. A bondade humana é uma chama que pode ser oculta,
jamais extinta (LONG WALK TO FREEDOM/ MANDELA, 1995).

Portanto, ouvir e envolver os alunos na prevenção primária da indisciplina e do bullying
poderá contribuir para soluções mais eficazes e adaptadas à realidade, por várias razões:
frequentemente os pares têm mais informação sobre o que se passa entre alunos nas escolas,
do que os adultos (direção, pais e professores); a participação poderá contribuir para um maior
comprometimento por parte dos alunos no cumprimento das regras e medidas a implementar,
e a perspectiva dos alunos complementa a dos professores e direção sobre a realidade escolar
(FREIRE & AMADO, 2009, MARTINS, 2011b).
A abordagem mais eficaz é aquela que se insere numa política global de escola que
promova a convivência social positiva, rejeitando todas as formas de violência e de maus
tratos (OLWEUS & LIMBEr, 2007; FREIRE & AMADO, 2009).
Os programas de prevenção primária da violência deverão também associar-se a estratégias de educação para a cidadania. Educar
para a cidadania no século XXI implica articular a ética de responsabilidade, isto é, cumprir regras; ser justo na distribuição de
bens e na retribuição aos infratores; com a ética do cuidado, ou
seja, auxiliar o outro em situação de necessidade; criar empatia
e conectividade com os outros (MARTINS, 2011a; MARTINS & MOGARRO, 2010).
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA E DA ARTE
DE CONTAR HISTÓRIAS NO PROCESSO DE
APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho visa promover reflexões a respeito da importância da literatura
e da arte de contar histórias como potencializadoras da aquisição da aprendizagem infantil.
Além de ser um veículo de informação e lazer, a arte de contar histórias direciona o pensamento das crianças, dando suporte para que elas sejam mais argumentativas e interajam de
maneira significativa com o mundo que as cerca, tornando-se assim, agentes de modificação
da sociedade na qual estão inseridas. São muitos os obstáculos para resgatar a valorização
da literatura e da contação de histórias, porém eis uma tarefa importante para qualificar o
desenvolvimento infantil. A metodologia utilizada para essa reflexão foi bibliográfica, com
apontamentos pertinentes de estudiosos e pesquisadores da área. Assim, há todo um interesse em refletir sobre a necessidade de articulação das práticas pedagógicas aos trabalhos com
a literatura e com a arte de contar histórias.

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

O

currículo da educação infantil contempla diferentes e variadas linguagens que
enriquecem a bagagem cultural dos alunos. A arte de contar histórias se caracteriza como um rico instrumento de produção do conhecimento pelas crianças,
pois o universo da literatura infantil permeia grande parte das práticas pedagógicas na infância.
Nesta perspectiva, essa temática ressalta a importância de ler e contar histórias para
as crianças, enriquecendo o desenvolvimento social e humano dos alunos e propondo desafios
relevantes para a formação da personalidade infantil e para a interpretação do mundo.
Todas as crianças gostam de participar de momentos em que ouçam histórias e se encantam pelos enredos, pois ativam sua imaginação. Os livros, a literatura infantil e a contação
de histórias são oportunidades de dar vazão às suas ideias, fazendo fluir seus pensamentos e
conhecimentos.
Assim, este artigo tem como objetivo geral, impulsionar o pensamento reflexivo a respeito da literatura e da contação de histórias no desenvolvimento infantil, enriquecendo as práticas
pedagógicas e o desenvolvimento integral dos alunos.
E como objetivos específicos, compreender a importância da arte de contar histórias na
trajetória escolar dos alunos da educação infantil, estimulando a atenção, a observação, a memória, a reflexão e o desenvolvimento das demais linguagens.
Ressaltar o papel da literatura na formação escolar das crianças, destacando suas potencialidades no processo de aquisição da aprendizagem. É por meio do contato com a literatura
e com a arte de contar histórias que a criança amplia seu vocabulário e passa a refletir sobre o
que acontece ao seu redor.
Torna-se fundamental a intervenção da instituição educacional para que esse processo
ocorra, assim como a participação da família na permissão, no incentivo e no desenvolvimento
do hábito da leitura.
Nessa dinâmica, um dos grandes desafios é resgatar o gosto das crianças pelos procedimentos de ouvir e contar histórias, afinal outros fatores concorrem com essas práticas na faixa
etária da educação infantil.
A contação de histórias é um ato de inovação, pois nela estão envolvidos inúmeros
conhecimentos e muitas informações que percorrem o universo infantil. Sabe-se que a leitura é
um dos elementos fundamentais para aquisição do conhecimento e a literatura é uma arte que,
como tal, requer a busca de relações de aprendizagem e vivências que se estabeleçam de modo
interativo, para que os alunos alcancem sua formação integral e a consciência de si e do outro,
em um processo de harmonia dinâmica.
Neste cenário, a criança vivencie momentos ricos e dinâmicos, nos quais interage e
aprende com os seus pares, desenvolvendo sua comunicação e outras habilidades de expressão. A arte de contar histórias migra entre vários ambientes, por isso é importante que essa
prática não se desgaste e continue surtindo efeitos positivos no desenvolvimento das crianças.
A arte de contar histórias mobiliza o imaginário infantil, os sentimentos humanos, os valores éticos e instiga a busca de mudanças. Ela se traduz num movimento dinâmico da escola em
desenvolver a cultura de modo prazeroso, promovendo mais qualidade às escolas de educação
infantil.
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O avanço literário foi se expandindo e
os contos de fadas apresentavam características que preservavam as concepções da sociedade vigente. A transmissão oral passou a
Nos primórdios da literatura infantil, a dar origem a novas histórias criadas por outros
oralidade teve grande importância no contexto autores que se consagraram como parte da lide criação da literatura infantil brasileira, sen- teratura clássica dessas narrativas.
do influenciada por segmentos culturais proveAs sociedades, com as suas necessinientes de outras nações. Sabe-se que existem
muitas obras compostas por referenciais rele- dades, foram instigando algumas mudanças
vantes para o aperfeiçoamento da imaginação no gênero dos contos de fadas. O enfoque
infantil e, nessa perspectiva, elas ajudam as educativo na literatura infantil se enfraqueceu
crianças a resolverem alguns dos seus dilemas no decorrer do tempo, dando espaço às narrapessoais, da mesma forma em que estimulam tivas voltadas ao prazer e deleite do leitor.
A literatura infantil brasileira inicialmena capacidade de pensar criativamente.
te manteve os moldes do modelo burguês e
A cultura literária de um povo é marca- não se desprendeu dessa literatura que enfada pelos gêneros que circulam e se propagam tizava a moral, os preceitos e regras sociais.
no decorrer do tempo. Os homens primitivos Essa tradição perdurou por muito tempo, entre
compunham seus cânticos, lendas e as trans- diferentes gerações, mas sempre com o potenmitiam de memória em memória e de boca em cial de encantamento enraizado nas pessoas.

APONTAMENTOS SOBRE A
LITERATURA INFANTIL NO ESPAÇO
ESCOLAR

boca, como forma de se manter viva a tradição
de seus povos.
As exibições públicas com traços orais
eram tradicionalmente repetidas e ouvidas
com encanto e convicção, principalmente pelas crianças que possuíam a seu favor o imaginário, tornando-a um ser diferente do adulto e
com mentalidade lúdica.

Os principais expoentes dos contos
clássicos, Perrault, Andersen e Grimm, tiveram
em seus escritos uma ponte para o cunho pedagógico, mas o surgimento de uma literatura
específica para o público infantil só veio à tona
por volta do século XVIII.
segundo LAJOLO E ZILBERMAN
(1999), essas características mais voltadas ao
estilo europeu adulto basearam as primeiras
obras voltadas ao público infantil em meados
do século xvi. somente no próximo centenário
houve um enfoque mais voltado a uma linguagem infantil.

A literatura estrangeira desencadeou o
interesse popular, principalmente na Europa,
onde grandes nomes se tornaram marcos para
outras gerações. O francês Charles Perrault foi
um dos precursores da literatura infantil e seus
contos tinham um enfoque voltado às classes
no panorama da literatura brasileira, as
sociais mais abastadas. Tratava com certa ironia as superstições do povo e mantinha afasta- obras ainda eram bem escassas e somente
após a Proclamação da República houve maior
mento social dessa classe.
consagração da nossa literatura nacional.
De acordo com Cademartori (1987),
na região da Alemanha houve destaque para
as obras dos irmãos Grimm, que foram alguns
dos pioneiros na criação dos contos de fadas.
Apresentaram uma coletânea com ideias do
movimento romântico da época.

Os livros para crianças surgiram em
um período de grandes modificações sociais,
econômicas e políticas, marcados pela mudança do regime político. Frente a tais mudanças,
ocorreram muitos avanços e retrocessos na literatura brasileira.
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Os traços da literatura europeia ainda
se faziam presentes em adaptações de obras
que destacam temas ambientais e somente
a partir dos anos 70 ocorrem alterações significativas no quadro educacional brasileiro e
tais mudanças influenciam a literatura infantil
da época. Entre elas, a principal diz respeito
ao tempo obrigatório do ensino fundamental,
passando de cinco para oito anos e três anos
o ensino secundário não obrigatório.
De acordo com PERROTTI (1986), nessa mesma década a literatura infantil brasileira
começou a encontrar forças para sair do estado de mesmice a que se encontrava e seus
autores assumiram uma nova postura, reivindicando a instância de arte ao livro infantil assim
como a literatura geral.
Nesse panorama, a literatura de Monteiro Lobato foi o eixo motivador das demais
obras brasileiras, negando a concepção utilitária e passando a assumir uma posição de obra
literária como na literatura tida como geral e,
desse modo, assumindo um caráter artístico.
Monteiro Lobato se consagrou por
suas características inovadoras, pela linha retórica de seus textos e pelo alcance ideológico
de sua literatura infantil. Sua marca registrada
tinha como base a cultura do folclore brasileiro, destacando os valores da linguagem e dos
aspectos do caráter humano das pessoas. Ele
é tido como o pai da literatura infantil brasileira,
pois revolucionou as narrativas com seu olhar
progressista.

As crianças precisam se tornar ouvintes e leitores críticos, assumindo o protagonismo de suas próprias vidas. E a escola é o local,
o espaço para a formação da criança como
leitora e escritora, ampliando os conhecimentos prévios da criança e sistematizando-os no
âmbito do ensino como ação, que acontece e
se concretiza no dia-a-dia do cotidiano das escolas de educação infantil.

A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM
A ARTE DE CONTAR HISTÓRIAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
As narrativas passadas de geração em
geração por intermédio da linguagem oral são
heranças de muitos povos e nações. Assim, a
cultura popular se consagrou com as características locais que deram origem aos contos,
mitos e lendas populares.
No decorrer do tempo, com o avanço das tecnologias, a arte de contar histórias
deixou de se expandir um pouco, da mesma
forma que o hábito da leitura também ocupa
menos espaço na vida cotidiana dos alunos.
O conhecimento acumulado pela humanidade
precisa ser recuperado e transmitido por intermédio da arte de ler e de contar histórias.

De acordo com Coelho (1991), o poder da palavra é relevante como uma forma de
comunicação humana capaz de instigar muitos
significados essenciais para a vida. A arte de
contar histórias tem um potencial muito grande
no processo de ensino e aprendizagem, pois
Segundo FARIA (2006), a literatura in- elas o deleite dos alunos com os indícios e
fantil até a década de 80 tinha seus pontos de pistas das necessidades dos alunos durante as
vista voltados ao ensino de normas e regras aulas.
com um caráter pedagógico voltado ao ensino
de valores e costumes. A trajetória histórica da
No entanto, ler e contar histórias resliteratura infantil denota, desde seu surgimen- guardam características singulares. Autores e
to, uma ligação ao universo pedagógico, o que estudiosos do tema ressaltam que há algumas
prejudicou um pouco a leitura como deleite, diferenças entre ler, contar e representar hiscomo um prazer estético.
tórias, mesmo que ambas envolvem uma preparação. Para ler uma história, o narrador se
apoia no livro, já o ato de contar história depende da memória do contador.
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Para BUSATTO (2008), o papel do
contador é extremamente importante nessa
perspectiva, pois é ele quem irá desencadear o
contexto da história utilizando os recursos gestuais e orais para compor o enredo de modo
que este aguce a imaginação das crianças.

ção do contador, pois ele vai narrar com muito
mais sensibilidade o que gosta.

Nessa perspectiva, Lima e Girotto
(2009) ressaltam que o tempo de permanência
das crianças para escutar uma história é relativamente curto e isso precisa ser considerado
Segundo Abramovich (2001), uma his- para que elas não percam o interesse.
tória contempla ritmos e sons de forma lúdica. Ela deixa fluir pela voz as emoções e senSe a criança tiver modelos de referêntimentos humanos, num equilíbrio entre o que cias na arte de contar histórias, ela manifestará
se ouve e o que se fala, propondo a harmonia com mais autonomia suas expressões e opinidessa interação de forma prazerosa.
ões. O encantamento e a fantasia dependem
muito do desenvolvimento dessas posturas.
Percebe-se que a literatura sofreu um
desgaste no contexto escolar e isso prejudicou
O contador de histórias tem o imporbastante a capacidade crítica dos alunos. No tante papel de estimular a motivação e adquirir
entanto, a contação de histórias aparece como a atenção das crianças para deixar fluir a imauma alternativa para que a leitura envolve as ginação. Por isso, a prática da leitura em sala
crianças de certa forma e não seja usada estri- de aula é recomendada como uma atividade
tamente para fins pedagógicos.
diária, possibilitando um percurso de aprendizagem pleno de descobertas.
O gosto pela leitura se constrói com
hábitos e a utilização da contação em sala de
A arte de contar histórias promove a
aula faz com que todos saiam ganhando. O oportunidade de as crianças acessarem difeprimordial é que durante estes momentos a rentes aspectos da vida, ampliando seu olhar
aquisição de saberes e informações ocorra de para o mundo e compreendendo-o de distinmodo significativo na vida das crianças.
tas maneiras. O imaginário delas é enriquecido
com elementos que permitem um diálogo interHistoricamente, o contador de histó- no e uma interlocução com as demais pessoas
rias teve muitos méritos no âmbito da literatura ao seu redor.
infantil e seu reconhecimento foi conquistado
paulatinamente. No entanto, esse prestígio diNesse sentido, as crianças melhoram
minuiu em detrimento da inserção do uso das sua autoestima, passam a ter mais confiança
mídias e da tecnologia no espaço escolar.
em si mesmas e se tornam mais criativas e
proativas. Elas necessitam de desafios, de situPara contar uma história, é necessário ações problemas nas quais se envolvam com
o uso de diversos recursos e também é im- a construção do conhecimento e também para
portante a consideração da faixa etária para a que se tornem sujeitos investigadores, ávidos
composição das narrativas. O roteiro para se pelo prazer de descobrir e redescobrir coisas.
iniciar a contação de uma história começa com
a escolha criteriosa e cuidadosa do texto, pela
A arte de contar histórias proporciona
leitura do dito e não dito do texto.
à criança possibilidades de fazer diferentes leituras do mundo, podendo criar e imaginar situDe acordo com SISTO (2005), é impor- ações que a faça estabelecer relações consigo
tante que o leitor ou o contador de histórias própria e com o mundo que a cerca. A história
faça deduções que vão além do texto propria- proporciona o desenvolvimento da criatividade,
mente dito, afinal a leitura é uma atividade de possibilita o desenvolvimento da autoestima e
interlocução. Outro fator relevante é a aprecia- da confiança da criança.
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A contação de histórias propõe a ampliação do vocabulário infantil e auxilia a resolução de conflitos que ocorrem nas salas de
aula, pois ela fornece pistas das inquietações
e angústias que abrangem os conflitos entre as
crianças, de modo que o professor os acolha
com empatia.
No contexto da literatura, pode-se dizer
que ela exerce objetivos voltados ao desenvolvimento cultural, refinando o diálogo e a comunicação das crianças. Nesse sentido, elas
veem e pensam sobre a leitura e relacionam
suas hipóteses com a interpretação que fazem
sobre o mundo ao seu redor.
Segundo Busato (2008), a arte de contar histórias responde aos anseios humanos e
para cada indivíduo ela dá uma devolutiva conforme a trajetória e história pessoal de cada
sujeito. Um gênero bastante popular entre as
crianças, os contos de fadas, por exemplo, permitem a elas experimentar esses sentimentos.
A vivência de tais emoções por meio
da leitura auxilia a criança a superar as etapas
do crescimento, possibilitando ampliar suas experiências de vida. Todavia, deve-se ressaltar
que, às vezes, a criança pode ficar um pouco
confusa entre aquilo que é real e o que não é,
mas conforme ela vai amadurecendo, passa a
compreender a história como uma representação de um universo que não existe (BUSATO,
2008).
De acordo com ABRAMOVICH (2001),
os contos de fada se configuram como partes
do mundo da fantasia, pois os personagens vivem num universo de encantamento em tempo
e espaços não definidos. As crianças se sentem participantes das aventuras exploradas,
torcendo para os protagonistas vencerem os
desafios lançados no decorrer das histórias.

tividade entre o narrador e a história permite
observar como ela está sendo aceita pelos ouvintes, deixando-a mais rica e encantadora.
A arte de contar história precisa ser
inovadora, com toda certeza, porém as narrativas não podem fugir da sua essência, para
que os aspectos emocionais também acompanhem o foco dessa linguagem e a imaginação
e os sentimentos aflorem. Por isso, a qualidade
das obras escolhidas é muito relevante, afinal o
enredo contribui muito com diversos aspectos
do desenvolvimento infantil.
Na relação entre o professor, a literatura e o aluno, observa-se a existência de uma
comunicação cultural com o livro e com a experiência vivenciada. É importante que nesse
momento se realize uma roda de conversa,
para que as crianças pontuem suas opiniões e
façam as colocações que consideraram mais
interessantes.
A pessoa que está narrando precisa
sentir a emoção nesse processo, interpretando
a história lida como algo real, vivenciada por
ela, para que assim possa chamar a atenção
e mobilizar o prazer do aluno em ouvir. Afinal,
contar histórias é desvelar o universo cultural
e afetivo dos ouvintes, proporcionando um encantamento que não se encerra em si.

DESAFIOS E POTENCIALIDADES DA
ARTE DE CONTAR DE HISTÓRIAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Segundo estudos de Coelho (1997),
os sistemas de ensino consideram a formação
integral como um dos principais aspectos a ser
alcançado desde a educação infantil. Nesse
sentido, espera-se que os professores tenham
habilidades e competências suficientes para
que promovam uma educação voltada ao desenvolvimento autônomo e crítico dos alunos.

Muito antes de comover o ouvinte o
conto precisa despertar a afinidade do contaA leitura em um papel muito importandor, portanto, a história tem que ser contada te nesse cenário, pois a criança transforma os
com emoção, para motivar as crianças. A afe- símbolos em ideias e pensamentos, compreen-

221

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

dendo o mundo a sua volta conforme os signifi- canais de acesso ao conhecimento e à exprescados que vai dando para o que lê. A contação são de novas ideias.
de histórias promove e amplia o horizonte das
De acordo com ZANOTTO (2003), oucrianças, oferecendo ricas experiências de covir histórias ajuda a compreender como se esmunicação com o ambiente ao seu redor.
trutura uma narrativa, compreendendo o entreSegundo as considerações de CO- laçamento e o contexto entre o início, o meio e
ELHO (1997), com a contação de histórias o fim de uma história.
proporciona-se às crianças muita imaginação
Nesse processo, a roda de conversa
e permite-se, também, que vejam heróis e heroínas enfrentando desafios, e assim, criam- sobre a história também traz importantes ele-se condições para que vão aprendendo que mentos para a compreensão do enredo. A troé preciso enfrentar problemas e buscar suas ca de experiências e a escuta da opinião dos
próprias soluções, superando o medo que as demais alunos ajuda cada criança a se tornar
inibe. As diferenças que mostram antagonistas mais crítica e a refinar alguns elementos de
favorecem o entendimento de concepções per- sua personalidade.
tinentes aos relacionamentos humanos.
Para Cademartori (1987), o hábito da
A arte de contar histórias provoca emo- leitura, especialmente de forma lúdica, ajuda
ções que sensibilizam as crianças, estimulan- a criança a melhorar o seu repertório de vocado a valorização do patrimônio cultural de cada bulário, amplia as possibilidades de produção
sociedade e promovendo a fruição estética e escrita e descortina um universo de aspectos
artística dos alunos. As crianças precisam ter sociais, pessoais, políticos e educacionais.
contato com os livros desde o seu nascimenA arte de contar histórias apresenta às
to, manuseando-os e ouvindo histórias, para
que o gosto pela leitura seja uma consequên- crianças um panorama do mundo de maneira
cia dessa prática. Assim, elas podem estimular global, provocando seu pertencimento a ele e
sua imaginação e aperfeiçoar suas formas de instigando a sua capacidade de atuação nesse universo real. Na educação infantil, mesmo
enxergar o mundo.
quando a criança ainda não tem o domínio da
Ainda de acordo com Coelho (1991), leitura e da escrita, as obras literárias oferecem
a arte de contar histórias para uma criança en- apoio para as práticas de letramento, confronfatiza o comportamento leitor e as percepções tando a realidade e a fantasia e estimulando o
de posturas, sons e entonações, entre outros lúdico e o faz de conta.
aspectos, podem ajudar a compor procediDe acordo com Oliveira (1996), a limentos e atitudes similares em outro momento.
teratura infantil é um bem essencial para o
A contação de histórias se consagra desenvolvimento da criança, tanto no aspeccomo um momento de deleite, de promoção to cognitivo como no emocional. Ela tem poda leitura, e se torna ainda mais proveitosa tencialidades que estimulam os processos de
quando utiliza instrumentos lúdicos. Nesse criação infantis, propiciando oportunidades de
sentido, os alunos podem até se apropriar de transformação do mundo.
outras linguagens do conhecimento com mais
A contação de histórias abrange um
facilidade.
cenário diversificado das palavras, ora sensiSegundo ABRAMOVICH (2001), a his- bilizando, ora entretendo, mas sempre familiatória ajuda a criança a estabelecer conexões rizando as crianças com o universo da magia
com o imaginário, transpondo barreiras de tem- e da realidade, que traz à tona tantas formas
po e de espaço. O leitor e o livro estabelecem expressivas de compreender o mundo.
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As propostas implícitas na arte de contar histórias objetivam o estímulo da imaginação
infantil e também o aprimoramento da leitura.
Nesse contexto, percebe-se que as interações
infantis são cada vez mais enriquecidas e a comunicação vai se tornando mais elaborada.

De acordo com Góes (1991), a literatura envolve o sentimento de satisfação para as
crianças, o prazer de se encantar pela obra,
pois se não houver esse entretenimento, ela
deixa de lado seu caráter literário e passa a
ser apenas instrutiva.

O papel de quem conta uma história
não é simples, pois requer o manejo e o equilíbrio das emoções, bem como o acesso a um
cenário de sonhos e fantasias. Levar as crianças ao prazer e ao gosto pela leitura promove
múltiplas aprendizagens e muitas oportunidades de entender melhor o mundo.

A contação de histórias promove o desenvolvimento de habilidades e competências
que permitem que as crianças se apropriem
da leitura, da escrita, da oralidade e de outros
aspectos similares, desenvolvendo o processo
criativo dos alunos e estimulando a manifestação de inúmeras expressões corporais e orais,
especialmente num contexto lúdico.

A contação de histórias também remete ao despertar do comportamento leitor, pois
muitas vezes o poder da palavra se modifica de
maneira mágica e singular. A criança atravessa
fronteiras e oscila entre o real e o imaginário e
esse encantamento produz muitos saberes e
novas informações.
O poder do livro, das palavras, para
a formação da criança na educação infantil,
é imensurável. Por isso, é importante que os
professores tenham acesso a uma diversidade
de histórias no acervo das escolas, para que
essa relação transponha os muros da escola e
fortaleça os hábitos dos alunos com o comportamento leitor.

Na educação infantil, é importante que
o incentivo à leitura se inicie desde o ingresso das crianças na escola. A arte de contar
histórias promove e desperta o comportamento leitor, que é tão importante para qualificar
o desenvolvimento e a formação escolar dos
alunos.
A literatura, vista como uma atividade
permanente na escola, e aperfeiçoada com a
arte de contar histórias, reforça a conjuntura
de benefícios que permitem que as crianças
tenham condições de compreender melhor o
mundo a sua volta, imaginando e se encantando com a multiplicidade de obras que o universo literário oferece.

Segundo CORTEZ (2006), quem conta
histórias deve favorecer um ambiente de encantamento estimulante para as crianças, interrompendo as sequências sempre que necessário
para instigar a imaginação infantil. As crianças
podem incorporar qualquer personagem neste
percurso, a fim de que amplie seus horizontes
por intermédio deles.
A imaginação das crianças precisa fluir
durante a contação de histórias, para que o
mundo fantástico das narrativas se aproxime
da realidade delas. Por isso, é importante que
nessa arte estejam disponibilizados muitos recursos, a fim de instigar cada vez mais o gosto
infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O hábito da leitura se constrói com a permanência de atividades literárias na vida das
crianças. A arte de contar histórias vem de encontro a esse universo cultural, que amplia o imaginário infantil das crianças, estimula a criatividade e produz significados para a compreensão
do mundo.
A contação de histórias contribui para o desenvolvimento infantil de maneira imensurável,
pois a criança passeia entre a fantasia e a realidade e desperta seus mais profundos sentimentos. É nessa etapa da vida que a criança percebe de modo espontâneo essas características e
constrói conhecimentos cada vez mais significativos para sua vida.
A riqueza na exploração dos elementos emocionais, motores, cognitivos, sociais propostos pela arte de contar histórias e a convivência com múltiplas narrativas colaboram com o
estabelecimento de relações interpessoais mais produtivas, que desenvolvem valores como o
respeito, a solidariedade, tolerância, responsabilidade, entre outros.
As atividades pedagógicas com o uso de histórias necessitam ser lapidadas para que
possam qualificar as vivências escolares dos alunos, de modo que os mesmos adquiram novos
saberes de maneira prazerosa. Nessa perspectiva, as propostas literárias de cunho lúdico são
interessantes, pois instigam a curiosidade e colaboram com a aquisição do conhecimento, promovendo uma formação escolar mais humana, sensível e ao mesmo tempo formal.
Para BETTELHEIM (2009), as histórias retratam uma das melhores potencialidades de
contribuir positivamente com o desenvolvimento humano, pois os contos remetem aos processos de pensamento que dão início à formação da identidade e dos valores sociais, morais e
literários das crianças.
As crianças precisam ser motivadas a ler e ouvir histórias com frequência. Por isso, é
fundamental que na educação infantil os professores ofereceram diariamente uma leitura deleite
e conte com um repertório diversificado de histórias. Essa oferta de novas concepções sobre
a literatura infantil como elementos importantes para uma educação escolar mais significativa
qualifica a aprendizagem das crianças.
Os espaços escolares têm, diante de si, o grande desafio de se reinventar, sendo indispensáveis novas práticas pedagógicas que busquem atender toda a diversidade de seus alunos.
Há também uma lacuna em relação aos projetos de incentivo à arte de contar histórias.
Os textos literários precisam ser democratizados nas escolas de educação infantil, viabilizando a capacidade dos alunos de ler, narrar, interpretar e também ouvir histórias. A conexão
entre as crianças e a literatura cria uma rede de possibilidades nos aspectos sociais, emocionais
e cognitivos.
As crianças precisam ser convidadas a explorarem sua criatividade e para isso precisam
de motivação literária. A possibilidade de brincar com o universo das palavras é muito produtiva
para os alunos, oferece subsídios para que eles possam construir novos conhecimentos. A contação de histórias remete a inúmeros aprendizados para a vida.
Além ser um veículo de informação e lazer, a arte de contar histórias direciona o pensamento das crianças, dando suporte para que elas sejam mais argumentativas e interajam de
maneira significativa com o mundo que as cerca, tornando-se assim, agentes de modificação da sociedade na qual estão inseridas.
A arte de contar histórias promove benefícios tanto aos professores como aos alunos, pois ela envolve o encantamento, o deleite,
estimulando um ambiente mais leve e propício à criatividade e à imaginação, de modo que os resultados esperados tendem a ser cada
vez mais satisfatórios.
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A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
MATEMÁTICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Por meio deste artigo, pretendeu-se conhecer como os jogos simbólicos influenciam
a aprendizagem matemática para a Educação Infantil, foi buscar compreender a relação que
existe entre o jogo simbólico e a aprendizagem de matemática na Educação infantil. O ponto
de partida deste estudo foi a delimitação da concepção de Infância, seguindo para a contextualização da Educação Infantil através dos tempos até a contemporaneidade, de maneira que
se pôde compreender melhor como a criança tem sido vista e como a concepção de Educação
Infantil passou por transformações até chegar à forma como a conhecemos hoje. Foi possível
verificar que o jogo simbólico como elemento fundamental para o desenvolvimento do ser
humano, seja no âmbito individual ou social, contribuindo significativamente para a aprendizagem da matemática.

Palavras-chave: Desenvolvimento Infantil; Jogos Simbólicos; Aprendizagem Matemática.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo desta pesquisa é aprofundar as contribuições dos jogos simbólicos
como instrumentos da formação lógica matemática da criança. Verificar como
eles podem auxiliar na construção dos conceitos matemáticos para sua prática

espontânea.

Com o resultado desse trabalho poderá se beneficiar o professor, pois terá oportunidade
de fazer sua prática educacional com consciência de uma teoria orientada e articulada para o
desenvolvimento dos conteúdos culturais trazidos pelos alunos, exigindo a mediação do educador de forma que ele desenvolva um discurso didático que dê o suporte necessário para o aluno.
Compreender o modo como ocorre a influência do brincar na aprendizagem, possibilita
ampliar noções de desenvolvimento, fazendo com que os educandos tenham outro método facilitador dos conhecimentos, carregando seus conhecimentos prévios para dentro da escola, e
levando-os, aprimorados, para seu cotidiano.
Esse trabalho terá como metodologia a revisão bibliográfica, e as pesquisas serão realizadas em livros, rede mundial de computadores, artigos científicos, monografias e teses de
mestrado de doutorado. Os conteúdos pesquisados serão o desenvolvimento da criança de 0 a
5 anos, os jogos simbólicos, e a aprendizagem de matemática.
Os dados coletados serão discutidos a partir de análise comparativa entre a ideia dos
autores pesquisados.
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A infância foi, então, um conceito construído para uma finalidade específica e por motivos originários delimitados, como afirma Kramer (2003), ao dizer que “a ideia de infância,
Até a Idade Média a criança era vista como pode se concluir, não existiu sempre, e
como um adulto em miniatura, de forma que nem da mesma maneira” (p. 19).
o mundo da criança era o mesmo mundo dos
Seu surgimento se deu em decorrênadultos. A criança estava imersa neste cenário,
desempenhando tarefas, vivenciando experiên- cia da estruturação da sociedade capitalista,
cias e presenciando acontecimentos do univer- na qual o papel atribuído à criança dentro da
comunidade foi modificado por conta da urbaso adulto.
nização e da industrialização.

CONSIDERAÇÕES SOBRE O
CONCEITO DE INFÂNCIA E O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

A aprendizagem também não seguia
um método adequado à infância. Este era
um momento em que, como sinaliza Kramer
(2003), os índices de mortalidade infantil eram
alarmantes e a morte das crianças, especialmente ainda bebês, era considerada algo natural. Diante dessa apatia em relação à criança,
as expectativas eram baixas, entretanto, “quando sobrevivia, ela entrava diretamente no mundo dos adultos” (KRAMER, 2003, p. 17).
Somente por volta do século XVIII a
criança passou a ter reconhecidas suas próprias características, deixando de ser pensada
e considerada dentro de parâmetros próprios
dos adultos. Foi então que houve um distanciamento dos dois universos, e começou a ser
introduzida uma ideia de infância como momento de preparação para a vida adulta. Sobre
isso, Kramer (2003) observa que:
Se, na sociedade feudal, a criança exercia um papel
produtivo direto (‘de adulto’) assim que ultrapassava o
período de alta mortalidade, na sociedade burguesa ela
passa a ser alguém que precisa ser cuidada, escolarizada e preparada para uma atuação futura (KRAMER,
2003, p. 19).

A autora aponta ainda que essa nova
forma de ver a criança surge de uma ação que
tem como objetivo preservá-la em relação aos
perigos do meio, na intenção de mantê-la inocente e contribuir para a constituição de seu
caráter.

Segundo Piaget (1964), a função simbólica é a capacidade que a criança adquire
para diferenciar significantes e significados, fazendo com que a criança se torne capaz de
representar um significado através de um significante diferenciado. Assim a criança passa
a representar as ações de sua vida cotidiana,
manifestando-as por meio dos jogos simbólicos, linguagem.
Freitas (2010) cita que a partir do momento que a criança joga o jogo simbólico ou
imita, ela cria seu próprio mundo onde pode
não existir regras, normas que provêm do mundo adulto, possibilitando que ela transforme a
realidade para que atenda suas necessidades
e desejos. E segundo o autor (2010) afirma:
Oaklander (1980): em sua prática clínica com crianças,
sob o enfoque gestáltico, ressalta a importância do brincar para elas, ao explicar que, por meio da brincadeira,
as mesmas experimentam o seu mundo e aprendem
mais sobre ele, o que representa fator essencial para
o seu desenvolvimento sadio. Na visão da autora, a
brincadeira é uma forma de autoterapia para a criança, por meio da qual confusões, ansiedades e conflitos
são muitas vezes elaborados. Brincar serve como um
meio de comunicação para a criança, pois para Oaklander (1980), um simbolismo pode substituir as palavras,
uma vez que a criança experiência na vida muita coisa
que ainda é incapaz de expressar verbalmente e, desse
modo, utiliza a brincadeira para formular e assimilar o
que experimenta (FREITAS, 2010, p.148).
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Ainda segundo a autora,
piaget (2002) aponta que, ao longo do estágio pré-operatório, a criança transita entre duas formas extremas de
pensamento: uma pertencente ao início desse estágio,
é a do pensamento por pura assimilação, cujo egocentrismo exclui toda objetividade; outra que é a do final do
estágio, é a do pensamento adaptado aos outros e ao
real, que prepara o pensamento lógico. piaget (2002)
explica que, entre essas duas formas de pensamentos,
encontra-se a grande maioria dos atos da criança, a
qual oscila entre estas duas direções opostas (FREITAS, 2010, p.148).

Para que os jogos simbólicos sejam
considerados um conteúdo mais significativo
e específico, os professores devem conhecê-lo
melhor para sua atuação nesse trabalho.
Tendo em vista a importância do brincar, as instituições educacionais infantis devem
levar em consideração o significado dessa atividade, permitindo a discussão sobre o valor e
o lugar do jogo e da brincadeira.

A segunda justificativa para a questão da mortalidade infantil era a educação
das próprias mães, que apresentava falhas no
que concerne a conhecimentos sobre o corpo.
Também era considerado que muitas mães tinham problemas morais e intelectuais que as
impediam de desempenhar corretamente seu
papel, de forma que isto afetava os cuidados
para com seus filhos, especialmente ao permitirem o aleitamento por escravas, expondo os
bebês aos riscos que elevaram a mortalidade
infantil a níveis alarmantes.
A ligação entre as duas causas se estabelece porque
ambas culpam a família, além de colocarem nos negros
escravos a origem de doenças. Os poucos projetos desenvolvidos [...] tinham, portanto, um caráter preconceituoso e valorizavam diferentemente as crianças negras
(filhas de escravos) e as de elite (filhas de senhores). A
conduta de uma suposta família abstrata era considerada como padrão (KRAMER, 2003, p. 49-50).

Segundo Kramer (2003), somente a
partir do início do século XIX os cuidados com
questões de ordem médica e escolar tiveram
BREVE HISTÓRICO DA EDUCAÇÃO
algum avanço, com o surgimento de instituiINFANTIL NO BRASIL
ções e leis que tinham como foco o atendimenNo Brasil, a infância recebeu pouca to às crianças.
atenção e atendimento até 1874, de acordo
Em 1899, surgiu o Instituto de Proteção
com Kramer (2003), que aponta o período de
1874 a 1889 como um momento em que al- e Assistência à Infância do Brasil, com o intuito
guns grupos, principalmente compostos por de prestar atendimento a crianças de até oito
médicos, elaboraram projetos de atendimento anos de idade, bem como trabalhar na elaboa crianças que não chegaram a se efetivar. Até ração de leis que regulamentam o atendimento
1974, a justiça se concentrava em questões re- dos recém-nascidos, o trabalho das amas de
lacionadas a bens, por meio do Código de Leis leite, a proteção de crianças trabalhadoras e
e Regulamentos Orfanológicos, dedicando-se aquelas que cometiam delitos.
a regulamentar o que dizia respeito a heranças,
Também se destinava a oferecer auxílio
doações, criação de órfãos e tutoria.
aos menores pobres, abandonados e doentes.
A autora sinaliza que o motivo que deu Todas estas iniciativas estavam em torno da
origem às primeiras ações dirigidas às crian- ideia da criação de maternidades e creches,
ças foi o alto índice de mortalidade infantil que, por meio das quais os atendimentos que fade acordo com os higienistas, ocorria por con- ziam parte dos objetivos do Instituto poderiam
ta do nascimento de crianças que eram fruto ser realizados:
do envolvimento entre escravos, ou até mesmo
entre senhores e escravos.
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A fundação do Instituto foi contemporânea a uma certa
movimentação em torno da criação de creches, jardins
de infância, maternidades e da realização de encontros
e publicações. Em 1908, teve início a ‘primeira creche
popular cientificamente dirigida’ a filhos de operários
até dois anos e, em 1909, foi inaugurado o Jardim de
Infância Campos Salles, no Rio de Janeiro. Enquanto
havia creches na Europa desde o século XVIII e jardins
de infância desde o século XIX, no Brasil ambos são
instituições do século XX (KRAMER, 2003, p. 52).

Aranha (1989) destaca a contribuição
de Friedrich Froebel, que nasceu na Turíngia
e viveu entre 1782 e 1852, ao princípio das
iniciativas em relação à educação voltada à primeira infância, de maneira que os chamados
Kindergarten, que eram os jardins de infância,
surgiram sob a ideia de que os anos iniciais da
vida de uma pessoa são essenciais e decisivos
para o seu desenvolvimento até a vida adulta.

Segundo Kramer (2003), o Instituto de
Proteção e Assistência à Infância do Brasil também atuou na realização de campanhas de vacinação e, em 1919, surgiu o Departamento da
Criança no Brasil, a partir de ações da equipe
que fundou o Instituto. O Estado ficaria responsável por este novo Departamento, entretanto,
não foi o que aconteceu de fato:
Criado e mantido em termos de recursos por Moncorvo
Filho, sem receber qualquer auxílio do Estado ou da
municipalidade, o Departamento da Criança no Brasil –
reconhecido de Utilidade Pública em 1920 – se atribuía
diferentes tarefas: realizar histórico sobre a situação da
proteção à infância no Brasil (arquivo); fomentar iniciativas de amparo à criança e à mulher grávida pobre; publicar boletins; divulgar conhecimentos; promover congressos; concorrer para a aplicação das leis de amparo
à criança; uniformizar as estatísticas brasileiras sobre
mortalidade infantil (KRAMER, 2003, p. 53).

A autora explica que a expressão “jardim de infância” não era por acaso, pois remete ao cuidado de um jardineiro para com a sua
planta desde a fase de semente, e o zelo que
ele dispensa para que cresça forte e bela:

A autora considera a década de 1930
como um marco político com repercussões
econômicas e sociais no Brasil, cujas transformações afetaram os âmbitos da educação e
da saúde. O Estado Novo, que então se instaura, traria novas configurações para o cenário
Froebel valoriza, portanto, tudo o que promova tal de- brasileiro como um todo:
senvolvimento, privilegiando a atividade lúdica por
perceber o significado funcional do jogo para o desenvolvimento sensório-motor. As habilidades são aperfeiçoadas por meio de métodos lúdicos por ele inventados. Por exemplo, os dons são materiais destinados a
despertar a representação da forma, da cor, do movimento e da matéria, sendo constituídos de bola, esfera,
cubo, cilindro e cubos desmontáveis. Froebel estava
convencido de que a alegria do jogo levaria a criança,
de forma mais tranquila, para a aceitação do trabalho
(ARANHA, 1989, p. 186).

Muitos aspectos relacionados à fundamentação teórica da psicologia de Froebel
receberam grandes críticas e foram amplamente questionados, lembra Aranha (1989), entretanto, é preciso reconhecer sua contribuição e
influência no desenvolvimento da ideia de uma
vertente da Educação que estivesse voltada às
especificidades da criança.

A causa da criança despertava o interesse das autoridades oficiais e consolidava iniciativas particulares. Num
contexto de reforço ao patriotismo e por questões de conciliações políticas foram tomadas medidas burocráticas
que influenciaram a conjuntura administrativa e os programas de atendimento à infância (KRAMER, 2003, p. 57).

O Decreto nº 10.402, de 19 de novembro de 1930, institui o Ministério da Educação e
Saúde Pública, segundo Kramer 2003, que era
constituído pelos seguintes departamentos: Departamento Nacional de Ensino, Departamento
Nacional de Saúde Pública, Departamento Nacional de Assistência Pública e Departamento
Nacional de Medicina Experimental, entre outros órgãos. Este Ministério “criou, mais tarde,
o Departamento Nacional da Criança, órgão
que centraliza o atendimento à infância brasileira durante quase 30 anos” (p. 59).
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Kramer (2003) sinaliza que o Departamento Nacional da Criança realizou campanhas na década de 1950 com foco médico-higienista. Estas campanhas tinham a finalidade
de combater a desnutrição, oferecer vacinas e
realizar estudos e pesquisas no Instituto Fernandes Figueira.

Surge então a educação compensatória, que atualmente chamamos de educação
pré-escolar, destinada a crianças entre quatro
e seis anos de idade, em uma tentativa de preencher lacunas educacionais existentes especialmente nas classes de menor renda.
Já na década de 1980, Kramer (2003)
observa que grandes problemas na Educação
surgem a partir da falta de políticas públicas
para a integração de programas educacionais
e programas de saúde, de um corpo docente
com falhas em sua formação e qualificação,
além da ineficiência no relacionamento entre
família e escola.

Obras que visavam à proteção de
mães e crianças no país, principalmente hospitais e maternidades, recebiam auxílio técnico
para reformas ou ampliações. Estas campanhas atingiram efetivamente somente parte da
população. Uma vez que seu benefício não estava acessível a todos, passou-se a questionar
o Estado de bem-estar social que era proposto
e buscava-se alcançar. Havia ainda programas
A Educação Infantil passa por sua prinque visavam ao fortalecimento da família e a cipal transformação quando recebe seu recoeducação sanitária:
nhecimento por meio da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96, e da
Dentre as principais técnicas empregadas para o ‘for- elaboração dos Referenciais Curriculares para
talecimento’ das famílias constavam cursos e palestras a Educação Infantil de 1998.
dirigidos às equipes das instituições. Neles se enfatizava a necessidade tanto de que as escolas de serviço
social colaborassem no que se referia ao ‘bem-estar’
da criança nas instituições, quanto a de que todos os
membros de entidades públicas e privadas desenvolvessem ‘modernos’ conceitos de assistência infantil
(KRAMER, 2003, p. 65).

Estes são momentos decisivos na História da Educação Infantil, uma vez que no artigo 21º da LDB, a Educação Infantil passa a
integrar a educação básica e se torna um direito de todos os cidadãos. Fica estabelecido
que a educação escolar seria composta por:
“I - educação básica, formada pela educação
Para a autora, as mudanças ocorridas infantil, ensino fundamental e ensino médio; II –
no período compreendido entre 1960 e 1970 educação superior” (BRASIL, 1996).
causaram grandes problemas em diversas áreas, chegando a afetar o Departamento NacioO período que precede o ensino fundanal da Criança, ocasião em que outros órgãos mental passou a integrar a Educação Básica,
e setores tiveram que assumir a responsabili- mostrando-se importante no desenvolvimento
dade por algumas de duas atividades.
educacional da criança. A LDB traz em seu artigo 11º as responsabilidades destinadas ao
Foi a lei 5.692/71 que trouxe uma sig- municípios no que tange à Educação Infantil:
nificativa mudança na educação, tornando o
ensino básico obrigatório e gratuito, sendo rea- V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolizado em oito anos, sob a responsabilidade do las, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida
município. Tendo em vista essa enorme con- a atuação em outros níveis de ensino somente quanquista, passou-se a considerar os problemas do estiverem atendidas plenamente as necessidades
de evasão escolar como urgentes, assim como de sua área de competência e com recursos acima
dos percentuais mínimos vinculados pela Constituição
a repetência dos alunos mais pobres.
Federal à manutenção e desenvolvimento do ensino
(BRASIL,1996).
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Ficam também caracterizadas as etapas, os objetivos e as avaliações em relação
ao atendimento da Educação Infantil no Brasil:
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).

A CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
MATEMÁTICO
De acordo com Kishimoto (2011), indagações aparecem quando falamos em utilizar jogos, como damas para ensinar cálculo
matemático, ou quebra-cabeças para o ensino
das formas geométricas. Pois o questionamento é, se utilizando esses materiais/brinquedos,
teriam o mesmo recurso como material pedagógico.

Uma determinada conduta pode ou
não ser considerada jogo em diferentes culturas. Como uma criança indígena que brinca
de arco e flecha, podemos compreender como
brincadeira, mas para a comunidade indígena
é uma forma de preparo para a caça e sobreDessa maneira, um caminho extenso vivência da tribo.
foi trilhado na busca de constantes melhorias e
de atendimento pleno à infância. Desde os pasPor essas razões, é difícil encontrar
sos iniciais até a oficialização dos direitos edu- uma definição de jogo que engloba as manicacionais da criança presentes na LDB, muito festações concretas e suas multiplicidades.
trabalho foi feito, por vezes de maneira inábil Fazendo com que o jogo assuma o sentido
ou com foco distorcido, contudo, cada iniciati- de cada sociedade, mostrando que os jogos
va e cada nova tentativa de reconhecimento da assumem significado diferente dependendo do
infância foram primordiais para as conquistas lugar e da época.
alcançadas. Ainda há muito a ser aprimorado,
portanto é imprescindível que o movimento de
Como em tempos passados onde o
reflexão e reformulação da Educação Infantil jogo era visto como inútil e nos tempos do Rocontinue sempre.
mantismo, o veem como sério e destinado a
educar. Assim cada contexto social constrói a
imagem de jogo de acordo com os valores e
modo de vida, expressados por meio da linguagem, aponta autora. O jogo é uma atividade
voluntária do ser humano, caso imposta deixa
de ser jogo.
Kishimoto (2011) explica que brincando a criança cria certa distância da vida cotidiana, e entra no imaginário. E mesmo ela brincando de faz de conta há existência de regras
implícitas, que são internas, ocultas que ordenam e conduzem a brincadeira, diferente das
regras explícitas que encontramos no xadrez
ou na amarelinha.
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Ainda segundo a autora, o jogo infantil
tem por características, a substituição do sentido; o prazer e a alegria trazendo inúmeros efeitos positivos para os aspectos corporais, moral
e social; a flexibilidade na ausência de pressão
criando clima propício para a investigação e
solução problemas buscando alternativas de
ação; a prioridade do brincar, que volta a sua
atenção para a atividade em si e não nos resultados, diferentemente do jogo educativo, que
desvirtua o conceito ao dar prioridade ao produto; a livre escolha de modo espontâneo pela
criança; e o controle interno determinando o
desenvolvimento dos acontecimentos.
O jogo infantil inclui as características: simbolismo: representa a realidade e atitudes; significação: permite relacionar ou expressar experiências; atividade: a criança
faz coisas; voluntário ou intrinsecamente motivado: incorporar motivos e interesses; regrado: sujeito a regras
implícitas ou explícitas; e episódico: metas desenvolvidas espontaneamente (FROMBERG apud KISHIMOTO,
2011, p. 30).

Vygotsky (1991) enfatiza que as crianças têm dificuldades em se envolver em uma
situação imaginária por não haver continuidade
entre o concreto para o abstrato. E que apenas
brincando ela, percebe o objeto da maneira
que ela deseja, lhe oferecendo um novo significado.
A criança dá mais importância ao significado do que à própria ação. E mesmo que a
criança determina suas ações no brincar, estas
estão subordinados ao significado do objeto.
De acordo com o autor, crianças menores de três anos levam o brinquedo a sério, não
separando o imaginário da vida real. Já os de
idade escolar fazem do brincar uma atividade
limitada no seu desenvolvimento.

Segundo Chateau (1987), o estudo
do jogo nos oferece um verdadeiro laboratório
de observações, através do qual podemos ter
uma visão global da infância: o jogo possibilita
a percepção total da criança nos aspectos anteriormente citados.
O autor frisa que o jogo, tal como a
linguagem, nos revela muito das estruturas
sucessivas da criança. É uma boa maneira
de compreender certas atividades do adulto,
como grandes criações do gênio humano. O
jogo tem um papel pedagógico, portanto a necessidade de trabalhá-lo no desenvolvimento
da criança.
Dessa maneira, para o autor, brincar
não constitui perda de tempo nem é, simplesmente, uma forma de preenchê-lo. A criança
que não tem oportunidade de brincar sente-se
deslocada. O brinquedo possibilita o desenvolvimento integral da criança, já que se envolve afetivamente, convive socialmente e opera
mentalmente.
Tudo isso ocorre de maneira envolvente, sendo que a criança despende energia, imagina, constrói normas e cria alternativas para
resolver imprevistos que surgem no ato de brincar.
É em meio a este universo de faz de
conta que a criança exercita o seu imaginário,
projetando sua própria imagem no futuro, visualizando-se como papai ou mamãe, como
médico, advogado, piloto de avião, jogador de
futebol, enfim, e toma para si esta imagem,
sempre a levando a sério, e então passa a observar os exemplos que a cerca, e passam a
atuar dentro da sua fantasia, desenvolvendo de
alguma forma o adulto que um dia virá a se
tornar.
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Chateau (1987) afirma que a aprendizagem por meio de jogos é muito mais fácil
e eficiente, independentemente da idade. Há
aprendizagem da criança com os jogos em
qualquer fase da vida, do maternal à fase adulta. Obviamente, terão diversas alterações no
modo de brincar ao longo dessas distintas fases.

Com isso, podemos perceber que o
jogo e a brincadeira, na vida da criança, são
muito mais do que mera distração ou passatempo. São a construção plena do ser que ela
virá a se tornar.

Dias (2011) acredita que os jogos simbólicos precisam ser exercitados para que a
linguagem verbal, socializada e ideologizada,
Mas sempre haverá neles uma série de possa se transformar em verdadeiro instrumencomponentes do cotidiano, que tornarão o su- to do pensamento.
jeito ativo no processo todo e o envolvimento
desperta o interesse do aprendiz, que se torna
A construção dos sistemas de represujeito ativo do processo; a confecção dos pró- sentação tem papel-chave no processo de deprios jogos é, ainda, muito mais emocionan- senvolvimento das crianças nos seus primeiros
te do que apenas jogar. Muitos jogos ganham anos de vida. Assim podemos dizer que, o jogo
motivação especial quando a criança os con- simbólico, possibilita a construção do pensafecciona.
mento e a aquisição do conhecimento.
O autor considera que o jogo é a mais
Para a autora, no desenvolvimento da
importante das atividades da infância, pois a criança, vemos a transição de uma forma para
criança necessita brincar, jogar, criar e inventar outra, através do jogo, que é a imaginação em
para manter seu equilíbrio com o mundo.
ação. A criança tendo tempo e espaço, ela trabalha a construção do real para a fantasia. A
Para a criança, o jogo é, na concepção imaginação é um processo psicológico novo
do autor, o exercício, a preparação para a vida para a criança, uma atividade consciente que
adulta. A criança aprende brincando através de não está na consciência das crianças pequejogos que as fazem desenvolver suas potencia- nas. Januário e Tinto (2008) sinalizam que:
lidades.
O professor pode adaptar o conteúdo
programático ao jogo, onde estará trabalhando a motricidade, a área cognitiva e afetiva de
seus alunos. Ao inter-relacionar diversas áreas
de conhecimento, o professor atende às necessidades do educando de modo que o mesmo
seja sujeito ativo do processo ensino- aprendizagem.
Assim, o aprendizado se dá de forma
mais sutil e natural, podendo tornar a criança
um ser mais auto suficiente no processo de
crescimento, uma vez que dentro do jogo, a
criança é a maior responsável pela interação
entre ela própria e o mundo ao redor.

para que o jogo possa mediar o ensino e a aprendizagem, atingindo os objetivos esperados, é necessário
um estudo pelo docente antes de sua aplicação. Esse
estudo permitirá que o professor questione-se sobre
qual a finalidade de utilizar determinado jogo, como utilizá-lo e quais as situações-problema poderão ser trabalhadas para que haja uma aprendizagem matemática
(JANUÁRIO; TINT0, 2008, p. 4).

Dias (2011) ressalta que o jogo sensório-motor, quando transformado em jogo
simbólico, amplia as possibilidades de ação e
compreensão do mundo. O conhecimento deixa de estar preso aos limites, para que o mundo inteiro esteja dentro do pensamento, imaginá-lo e representá-lo.
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Segundo a autora, representar é dar forma as experiências humanas importantes que merecem ser permanentemente lembradas. Não se
deve confundir o imaginário com o real, pois ele é
um instrumento para a compreensão e tomada de
consciência do real.

1- Função lúdica: o brinquedo propicia diversão, prazer
e até desprazer, quando escolhido voluntariamente; e
2-função educativa: o brinquedo ensina qualquer coisa
que complete o indivíduo em seu saber, seus conhecimentos e sua apreensão do mundo (KISHIMOTO, 2011,
p.41).

Mas como saber que o brinquedo está
A autora afirma ainda que as relações eseducando? Se ao manipular livremente um
colares estão congeladas e ritualizadas. A manipulação autoritária faz com que a vida intuitiva da quebra-cabeça diferenciando as cores, a funcriança e a possibilidade de construção do conhe- ção educativa e lúdica está presentes.
cimento significativo não aconteçam.
Caso a criança prefira empilhar as peMesmo o jogo estando presente na esco- ças do quebra-cabeça para construir um bolo
la, com o professor querendo ou não, o jogo vem de aniversário, o lúdico está presente, mas não
com regras marcadas, predeterminadas, sendo a temos garantia da diferenciação de cores. Mesúnica ação permitida, obediência e submissão do mo com a riqueza de situações de aprendizaaluno. Por isso, precisamos resgatar o respeito ao gem, não é certeza que a criança efetuará a
direito da criança em seu processo de construção. construção do conhecimento.
Assim, o brinquedo é de suma importância no desenvolvimento, criando situações no pensamento e situações reais. Para Kishimoto (2011),
o quebra-cabeça se torna brinquedo educativo
(jogo educativo), quando transporta o ensino de
suas propriedades.

Kishimoto (2011) também lembra que
podemos utilizar as brincadeiras tradicionais infantis, que provêm do folclore expressado, na
maioria das vezes, pela oralidade. Passando de
geração em geração, com autores anônimos,
tradicionalidade e conservação. Sabe-se que
O brinquedo educativo ganhou força com são de práticas abandonadas pelos adultos.
a expansão da educação infantil, mas é datado
A brincadeira tradicional perpetua a
dos tempos de Renascimento. Entende-se como
recurso de ensino, desenvolve e educa de modo cultura infantil, desenvolve a convivência social
prazeroso, materializando no quebra-cabeça, ensi- e permitindo o prazer do brincar, como maninando cores e formas geométricas, no brinquedo festação livre da cultura popular. Para Bomtemde tabuleiro que exigem a compreensão de nú- po (2011) a passagem do papel passivo para
meros e operações matemáticas, nos brinquedos o ativo é um mecanismo básico das atividades
de encaixe que trabalham noções de sequência, lúdicas, reduzindo efeitos traumáticos, deixanforma e tamanho.
do-os preparados para ser submetidos novamente, quando necessário, ao papel passivo.
O Um papel relevante para o desenvolvimento da criança pré-escolar é desempenhado
Um exemplo disso é quando a criança
pelo brinquedo educativo, segundo Kishimoto
(2011), pois ela aprende de modo intuitivo em vai ao dentista tirar um dente, passiva, e ao
processos interativos, envolvendo as cognições, chegar em casa brinca de ser a dentista com
afetividade, corpo e interação social do ser huma- suas bonecas, ativa. Os ambientes familiares,
culturais e sociais influenciam nas brincadeino por inteiro.
A autora frisa que a dimensão educa- ras. Quando o contexto muda, os temas que
tiva surge de situações criadas pelos adultos as crianças usam também mudam. Através das
com fins de estimular certos tipos de apren- brincadeiras e brinquedos tem oportunidades
dizagem. Assim o brinquedo assume função de desenvolver a comunicação, diálogo com o
lúdica e educativa, merecendo algumas consi- mundo dos adultos.
derações:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

universo matemático perpassa as brincadeiras de faz de conta, os jogos de construção, os jogos de regras, enfim. O jogo simbólico como um todo possui um
grande potencial como ferramenta pedagógica.

Entretanto, não se pode prescindir de um adequado planejamento para que o professor
possa transformar uma determinada atividade em um momento de ricas possibilidades matemáticas, utilizando de sua didática para orientar a criança, mediando sua experiência para que
possa viabilizar e potencializar seu desenvolvimento.
O professor deve conhecer as características do grupo com o qual trabalha, para que
possa adequar sua prática às necessidades apresentadas por ele. Dessa forma, pode planejar
e propor atividades de caráter lúdico que sejam apropriadas às especificidades daquele grupo.
Esse modo de trabalhar com as crianças, respeitando suas particularidades, possibilita
um vínculo importante que representa um canal aberto entre o educador e o educando, o qual
possui grande utilidade no processo de ensino-aprendizagem.
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O PAPEL DA CLASSE HOSPITALAR
PARA A RECUPERAÇÃO DE CRIANÇAS
HOSPITALIZADAS

RESUMO: A escola hospitalar tem como objetivo atender às necessidades do desenvolvimento
psíquico e cognitivo de crianças e jovens que, dadas suas condições especiais de saúde, estejam hospitalizados e, consequentemente, impossibilitados de partilhar experiências com sua
família, sua escola e com seu grupo social. legislação brasileira reconhece o direito de crianças
e adolescentes hospitalizados ao atendimento pedagógico-educacional. A proposta educativa na Classe Hospitalar é marcada por uma intencionalidade pedagógica em suas atividades,
objetivando através destas ações levarem as crianças internadas e seus familiares à possibilidade de manter um estreito contato com o saber durante a sua hospitalização de forma
que estas pessoas tenham a capacidade de compreender a situação vivenciada e encontrem
mecanismos que auxiliem no seu processo emancipatório na busca de saúde. O ambiente
hospitalar, é considerado como aquele local em que, existe dor, fraqueza e a necessidade de
muito repouso, porém neste mesmo ambiente, reside também vida, movimento e energia.
Por outro lado, a escola é vista como um lugar em que o conhecimento e vida evoluem. Ao
associarmos as duas instituições fazemos com que através da Classe Hospitalar a situação de
internação seja vista com um novo olhar diante da enfermidade.

Palavras-chave: Classe hospitalar; Hospital; Escola; Doença.
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INTRODUÇÃO

O

s hospitais em sua origem institucional são considerados locais onde há enfermidade, tristeza e porque não dizer; de morte. A escola em contrapartida é vista
como um lugar onde existe a extensão da família, da comunidade e que através
do conhecimento nela existente, dá continuidade a vida. Na tentativa de compreender a sua
contribuição para a saúde da criança hospitalizada, propomos o artigo da escola inserida no
ambiente hospitalar.
Ao agregarmos os dois ambientes construímos para o aluno-paciente a ideia de que a
sua doença não é empecilho para que a vida continue, e sim um novo conteúdo a ser vivenciado. O desenvolvimento escolar em ambiente hospitalar resultou de políticas públicas, Resolução
nº41 de 13/10/1995 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, e de estudos acadêmicos decorrentes da observação, da consideração e do respeito às necessidades
das crianças que, devido a problemas de saúde, requeiram hospitalização.
A escola hospitalar tem como objetivo atender às necessidades do desenvolvimento
psíquico e cognitivo de crianças e jovens que, dadas suas condições especiais de saúde, tais
como o câncer, estejam hospitalizados e, consequentemente, impossibilitados de partilhar experiências com sua família, sua escola e com seu grupo social. Segundo Amaral (2000, p.17),
A criação de classes escolares em hospitais é resultado do reconhecimento formal de que as crianças hospitalizadas, independentemente do período de permanência na instituição, têm necessidades educativas e direitos de
cidadania, onde se inclui a escolarização (AMARAL, 2000, p.17).

Fonseca e Ceccim (1999, p.24-86), esclarecem que, a partir da segunda metade do
século XX, observou-se que, em países desenvolvidos, como Inglaterra e Estados Unidos, orfanatos, asilos e instituições que prestavam assistência a crianças, violavam aspectos básicos do
desenvolvimento emocional das mesmas, por falta de atendimento integral, e que tais lacunas
apresentavam o risco de sequelas as quais, na vida adulta, poderiam evoluir para condições
psiquiátricas sérias.
Surge então, a iniciativa de implementar experiências educativas para crianças e jovens
internados em instituições hospitalares. Com o transcorrer do tempo, a providência foi também
incorporada a hospitais brasileiros, com idêntico objetivo.
Verificamos que, em nosso país, a escolarização de crianças e adolescentes hospitalizados não tem merecido atenção suficiente, por parte do poder público, seja em nível Municipal,
Estadual ou Federal. Na verdade, a ampliação dessa modalidade de educação ainda é insuficiente em nosso país.
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A legislação brasileira reconhece o direito de crianças e adolescentes hospitalizados
ao atendimento pedagógico-educacional. A esse respeito, merece destaque a reformulação da
Política Nacional de Educação Especial na Educação Básica através da Resolução nº02 de
11/09/2001 publicada no DOU nº177, seção de 14/09/2001, p.39-40, artigo 13, se refere à
classe hospitalar como projeto obrigatório a partir de 2002.
E propõe que a educação em hospitais seja realizada através da organização de classes hospitalares, devendo-se assegurar oferta educacional não só aos pequenos pacientes com
transtornos do desenvolvimento, mas, também, às crianças e adolescentes em situações de
risco, como é o caso da internação hospitalar.
A LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9.394 de 1996, diz que toda
criança ou jovem deve dispor de todas as chances quanto possíveis para que os processos de
desenvolvimento e aprendizagem não sejam interrompidos. Portanto, a existência do atendimento pedagógico-educacional em hospitais tem como objetivo assegurar tais processos.Segundo
Fonseca, (2003, p.13),
A internação hospitalar em nada impede que novos conhecimentos e informações possam ser adquiridos pela
criança ou jovem e venha a contribuir tanto para o desenvolvimento escolar (não ficando em defasagem nos
conteúdos de seu grupo ou turma) quanto para o entendimento de sua doença e a recuperação de sua saúde
(FONSECA, 2003, p.13).

Desta forma, a proposta educativa na Classe Hospitalar é marcada por uma intencionalidade pedagógica em suas atividades, objetivando através destas ações levarem as crianças
internadas e seus familiares à possibilidade de manter um estreito contato com o saber durante
a sua hospitalização de forma que estas pessoas possam ter capacidade de compreender a
situação vivenciada e encontrarem mecanismos que auxiliem no seu processo emancipatório
na busca de saúde. Pensando nestes aspectos, o presente artigo tem a objetivo de demonstrar
como funciona no cotidiano uma classe hospitalar.
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BREVE HISTÓRICO - O HOSPITAL
O hospital no Brasil começa no período
colonial, como uma simples prestação de cuidados aos doentes, realizada por um grupo formado, na sua maioria, por escravos, que nesta
época trabalhavam nos domicílios. Desde o
princípio da colonização foi incluída a abertura
das Casas de Misericórdia, que tiveram origem
em Portugal.
No que diz respeito à saúde do povo
brasileiro, merece destaque o trabalho do Padre José de Anchieta. Ele não se limitou ao ensino de ciências e catequeses. Foi além, pois
atendia aos necessitados, exercendo atividades de médico e enfermeiro. Em seus escritos
encontramos estudos de valor sobre o Brasil,
seus primitivos habitantes, clima e as doenças
mais comuns.

A ESCOLA
A Educação é um processo social, parte integrante das relações sociais, econômicas,
políticas e culturais. A educação é uma prática
pela qual se pretende atuar sobre indivíduos e
grupos, com a intenção de possibilitar a formação de sua personalidade e sua participação
ativa na sociedade.
Em sentido amplo, a educação está ligada aos processos formativos que ocorrem
no meio social, onde são adquiridos conhecimentos, gerais ou especializados, com o objetivo de desenvolver capacidades e aptidões. Em
seu sentido restrito, é um conjunto de conhecimentos que deve ser desenvolvida em estabelecimentos de ensino especialmente organizados para esse fim.
A educação vem do latim, educatione,
ato de criar animais e plantas é, por extensão,
formação do espírito, instrução. Etimologicamente, a palavra educação tem sua origem em
dois verbos latinos: Educare e Educere.

A terapêutica empregada era à base
de ervas medicinais minuciosamente descritas.
Supõe-se que os Jesuítas faziam a supervisão
do serviço que era prestado por pessoas treinadas por eles, mas não há registro a respeito.
Outra figura de destaque é Frei Fabiano Cristo,
O Educare apresenta o significado de
que durante 40 anos exerceu atividades de en- alimentar, transmitir informações a alguém,
fermeiro no Convento de Santo Antônio do Rio passando a ideia de algo externo que é acrescentado ao indivíduo, aspectos ligados à transde Janeiro (Séc. XVIII).
ferência de um saber de geração para geraOs escravos tiveram papel relevante, ção. O Educere tem o significado de extrair,
pois auxiliavam os religiosos no cuidado aos desenvolver algo que está no indivíduo, suas
doentes. No começo do século XX, grande nú- potencialidades.
meros de teses médicas foram apresentados
sobre Higiene Infantil e Escolar, demonstrando
Correntes educacionais que visam à
os resultados obtidos e abrindo horizontes e adaptação do homem à sociedade, ignoram
novas realizações. Esse progresso da medici- o caráter crítico da educação, estão negando
na, entretanto, não teve influência imediata so- a necessidade de transformação dessa sociebre o trabalho hospitalar, que nos dias atuais, dade e da participação do próprio homem. É
vai aos poucos ganhando espaço. Entre esses importante que o processo educativo não esteestudos destaca-se a classe hospitalar.
ja descolado das condições históricas, pois o
homem é um ser no mundo e não é possível
pensá-lo fora desse contexto.

243

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Caracterizando-se pela incerteza e provisoriedade, o mundo atual apresenta, para
o ser humano, inúmero desafios, alterando o
modo de vida e a convivência humana. As informações científicas e tecnológicas são veiculadas de modo acelerado e em grande quantidade, não dando, a escola conta da realidade
desse novo mundo.
É nesse contexto que o professores
depara-se com seus alunos e sentem que é
preciso envolver-se de uma nova maneira em
relação ao conhecer e aprender/ desaprender,
tornando-se mais reflexivo e flexível. Para que a
educação seja transformadora, deve ser crítica
e desvelar a realidade humano-social em todas
as suas contradições.

É preciso, também, saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir e construir conhecimentos.
E ainda, 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.

A Base Nacional Curricular Comum
(BNCC) caracteriza uma nova concepção de
ensino: diferenciado e transdisciplinar, que não
apenas informar, mas formar alunos conscientes. Para que isso se efetive, foi priorizado um
conjunto de questões sociais, traduzidas como
Temas Transversais, que são um ponto de referência para outros temas possíveis. São Ética,
É preciso participar conscientemente
Saúde, Meio-Ambiente, Orientação Sexual e
do processo de humanização desse homem,
Pluralidade Cultural.
oferecendo-lhe oportunidades de enriquecimento pessoal, que lhe permita participar ativamente no processo de construção da vida
A ESCOLA NO HOSPITAL
social.
A educação para a cidadania envolve
questões sociais que devem ser apresentadas O desenvolvimento físico, emocional, social e educapara a reflexão e aprendizagem dos alunos, cional, afeta as crianças adoecidas e hospitalizadas. A
ganhando o currículo dessa forma flexibilidade situação causa mudanças sensíveis em seu cotidiano,
e abertura, uma vez que os temas podem ser levando ao acarretamento de traumas devido à naturepriorizados e contextualizados de acordo com za do evento ao ambiente adverso a que é submetido
as diferentes realidades, abrindo-se a outros te- (TREZZA, 1985, p.28).
mas que atendam à realidade.
Segundo Trezza (1985), o hospital é
Os alunos devem ser percebidos como um lugar nocivo, que gera sentimentos de anintegrantes e agentes transformadores do am- gústias, culpa medo, depressão e apatia; já
biente, contribuindo ativamente para sua me- que, sua estrutura física é fria e sem vida por
lhoria, conhecendo e cuidando do próprio cor- causa da concepção assepsia:
po, valorizando e adotando hábitos saudáveis
como um dos aspectos básicos da qualidade A doença está ligada à dor, à separação, à solidão,
de vida e agindo com responsabilidade em re- à impotência. No horizonte, a partida sem volta. Isto
lação à sua saúde e à saúde coletiva.
fica muito pior no ambiente hospitalar. A assepsia méPortanto, utilizam as diferentes linguagens - verbais, matemática, gráfica, plástica e
corporal – como meio para produzir, expressar
e comunicar suas ideias, interpretar e usufruir,
das produções culturais, em contextos públicos
e privados, atendendo a diferentes intenções e
situações de comunicação.

dica pode ser necessária, mas faz muito mal à alma...
Criança é transformada em objeto: já não está no colo
daqueles que a amam. Descobre-se nas mãos de estranhos que a levam para salas onde os pais não entram
(RUBEM ALVES, 1987, p. 7).
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Trezza (1985) esclarece que o fator
externo acrescido do fator interno, a doença,
a qual a criança considera como algo alheio,
desconhecido e ameaçador, reforçam o frágil
estado emocional, de forma a conceber a situação até como castigo por uma violação a
uma regra qualquer, seja ela familiar, escolar
ou social:

O programa de Apoio Pedagógico só se torna uma
proposta possível, no hospital, na medida em que a
educação seja considerada uma prioridade ao lado do
tratamento e se concentre em torno do seu objetivo
principal, as “necessidades da criança”, quebrando as
fronteiras do estigma doença/morte, apostando na cura
e, quando isto não é possível, em proporcionar a melhor qualidade de vida criança no tempo incerto que lhe
resta [...] (Ceccim ,1997, p. 108).

Nestas circunstâncias, a pedagogia dá
O PAPEL DA ESCOLA DENTRO DO
ênfase à ruptura ocorrida no processo de ensino-aprendizagem, pois se reconhece a probaAMBIENTE HOSPITALAR
bilidade desse rompimento ser um dos agentes contribuintes para o aumento da ansiedade
Quando escola e hospital se unem
e estresse, durante o período de internação, e para promover a melhora das condições gerais
a perda da sequência dos conteúdos, dificul- das crianças ou adolescentes internados, é dedades de relacionamento com o professor e nominamos classe hospitalar.
seus colegas, distração, repetência e evasão,
no período pós-alta (FONSECA, 2003, p.13).
Para que possamos definir o que é a
classe hospitalar precisamos primeiramente
Podemos observar que muitas crianças entender as estruturas educacionais por trás
em tratamento, estão ansiosas para retornar às desse processo. Um deles é quanto ao termo
atividades escolares ou para se envolverem ne- latino de educação, que quer dizer justamenlas com ansiedade. Numa visão humanizada, te, tirar para fora e a palavra grega pedagogia,
a abordagem pedagógica é entendida como significa, caminhar com a criança, conduzi-la,
um instrumento terapêutico redutor do impac- levá-la à aprendizagem, isto é, estar com ela e
to ocasionado pelo distanciamento da rotina aliar-se a ela.
da criança, principalmente no que se refere ao
afastamento escolar.
A criança mostra ou esconde suas
vivências por meio do choro, do riso, na reO período de internação dentro de sistência, no olhar, e também na escrita, nos
um espaço hospitalar é transformado, então, recursos de leitura; no desejo ou não de aprennum tempo de construção de conhecimento e der; nas etapas de desenvolvimento cognitivo
a aquisição de novos significados, não sendo que percorre e pelo qual avança; no desenho;
preenchidos apenas pelo sofrimento e o vazio na conversa; nos trabalhos em grupo, assim
do não crescimento.
como em uma infinidade de outras atividades
que fazem com que a criança hospitalizada enEm relação a todas essas dificuldades tenda melhor seu problema ou vivencie outras
e com base na lei que cria a Classe Hospitalar. atividades que não sejam apenas aquelas com
Com uma denominação inovadora, dentro de fins curativos.
um contexto pedagógico, a classe hospitalar
dá a sua contribuição para com a humanizaO papel do professor é ajudar na esção e melhora da qualidade de vida das crian- crita, nos desenhos, atendendo às diferentes
ças internadas (FONSECA, 2003).
faixas etárias e às necessidades de cada criança internada para que este aluno-paciente, ao
Portanto, é importante a aliança entre receber alta, esteja em condições de continuar
Educação e Saúde; para explicitar essa ques- sua aprendizagem em uma sala regular.
tão, Ceccim (1997, p. 108), enfatiza que:
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Além disso, devemos promover atividades que amenizem o medo e o sofrimento causado por uma internação. Suas aulas devem
ser, portanto, uma escuta pedagógica em que
o papel do professor seja atender as necessidades intelectuais e emocionais. O local dessa
classe pode ser até mesmo no próprio leito do
paciente, desde que o professor não se perca
no papel de passar conteúdo, uma vez que sua
função é auxiliar a criança que está fragilizada
devida à doença.

Em relação a todas essas dificuldades
e com base na lei em que a Classe Hospitalar está inserida no atendimento de Educação
Especial. Entende-se classe hospitalar o atendimento pedagógico educacional que ocorre
em ambientes de tratamento de saúde, seja
na circunstância de internação, como tradicionalmente conhecida, seja na circunstância do
atendimento em hospital-dia e hospital-semana
ou em serviços de atenção integral à saúde
mental (MEC, 2002).

Portanto, a classe hospitalar é um lócus específico de Educação destinado a prover acompanhamento escolar a alunos impossibilitados de frequentar as aulas em razão de
tratamento de saúde que implique internação
hospitalar ou atendimento ambulatorial e deve
atender crianças e adolescentes acometidos
por diversas enfermidades, como a pneumonia, a desnutrição, o câncer, os problemas congênitos e genéticos, a SIDA (AIDS) e os transplantes.

Segundo Fonseca (2003) esse tipo de
atendimento atravessou séculos, os registros
mostram que a classe hospitalar do Hospital
Municipal de Jesus, na cidade do Rio de Janeiro desde 1950 atende qualquer criança ou
jovem hospitalizado.

IMPLEMENTAÇÃO DA CLASSE
HOSPITALAR
A classe hospitalar é importante porque é reconhecida dentro da proposta de humanização da assistência hospitalar e inserida
como compromisso assumido pelo Ministério
da Educação, por meio da Secretaria da Educação Especial, com a finalidade de assegurar
a inclusão de alunos que apresentam necessidades especiais.

Desde então, muitas mudanças aconteceram e a lei ficou mais específica identificando assim: “Classe Hospitalar como um meio
de promover a oferta do atendimento pedagógico em ambiente hospitalar e contribuir na
construção do conhecimento dessas crianças
hospitalizadas” (MEC/SEESP, 1994).
Portanto, abordar o tema Classe Hospitalar também é analisar e refletir sobre esse
atendimento especial. Essa atenção também
diz respeito ao paradigma de inclusão e contribui para com a humanização da assistência
hospitalar (MEC, 2002).

Outras condições específicas, também dificultam as atividades curriculares de
uma criança ou adolescente como, por exemplo: Hospitais, casas de apoio, casas de passagem, casas lar, residências terapêuticas, e
outras que dificultam, limitam ou até mesmo
impedem, por razões de proteção à saúde,
proteção social ou segurança, o deslocamento
livre e autônomo de seus usuários para cidade
(MEC 2002).
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FUNÇÃO DA CLASSE HOSPITALAR
A função da classe hospitalar é de assegurar a manutenção do vínculo escolar da
criança hospitalizada com sua escola de origem, sem perdas de conteúdos podendo assim ao retornar sem sofrer os prejuízos de seu
afastamento.
A criança recebe do professor todo
suporte pedagógico para sua reintegração no
seu dia a dia escolar. Além de tudo esse atendimento na classe hospitalar é garantido mesmo por um tempo mínimo de internação: “O
importante é que essa criança tenha a chance
de estar próximo de sua rotina escolar (FONSECA, p. 8)”.
O Conselho Nacional de Educação,
por meio da Resolução nº. 02, de 11/09/2001,
definem, entre os educando com necessidades educacionais especiais, aqueles que apresentam dificuldades de acompanhamento das
atividades curriculares por condições e limitações específicas de saúde (art.13, § 1º e 20º):
Todo atendimento educacional hospitalar e o atendimento pedagógico domiciliar devem ser vinculados à
Secretaria Educacional do Estado do Distrito Federal e
Municipal da Educação, como também com o Sistema
e serviços de saúde em que se localizam (MEC, 2002,
p.15). Dentro desses preceitos a educação inclusiva
passa a contribuir para a humanização da assistência
hospitalar (MEC, 2002, p.11).

CARACTERÍSTICAS DA CLASSE
HOSPITALAR
Os ambientes são projetados com o
propósito de favorecer o desenvolvimento e a
construção do conhecimento para as crianças,
jovem e adulto, no âmbito da educação básica,
respeitando suas capacidades e necessidades educacionais especiais individuais (MEC,
2002).

Uma sala para desenvolvimento das
atividades pedagógicas com mobiliário adequado e uma bancada com pia são exigências
mínimas. Instalações sanitárias próprias, completas, suficientes e adaptadas são altamente
recomendáveis e espaço ao ar livre adequado
para atividades físicas e lúdicas pedagógicas
(MEC, 2002).
Além de um espaço próprio para a
classe hospitalar, o atendimento poderá desenvolver-se na enfermaria, no leito ou no quarto
de isolamento, uma vez que restrições impostas ao educando por sua condição clínica ou
de tratamento assim requeiram (MEC, 2002).
O atendimento pedagógico poderá
também ser solicitado pelo ambulatório do hospital, onde poderá ser organizado em uma sala
específica da classe hospitalar ou utilizar-se
dos espaços para atendimento educacional.
Deverá sempre que possível eliminar barreiras
arquitetônicas possibilitando assim o acesso à
sala hospitalar, assim como a adaptação de
mobiliário, de recursos pedagógicos, de alimentação e cuidados pessoais de acordo com
as necessidades do educando (MEC, 2002).

RECURSOS E INSTRUMENTOS
DIDÁTICOS - PEDAGÓGICOS
Nas classes hospitalares, sempre que
possível, devem estar disponibilizados recursos audiovisuais, como computador em rede,
televisão, máquina fotográfica, filmadora, antena parabólica digital e aparelho de som com
CD e, telefone, com chamada a ramal e linha
externa Lei 6.514 (22/12/1977).
Bem como, jogos e materiais de apoio
pedagógicos disponibilizados ao educando
pelo professor e que possam ser manuseados
e transportados com facilidade; utilização de
pranchas com presilhas e suporte para lápis
e papel; teclados de computador adaptados;
softwares educativos; pesquisas orientadas via
internet; vídeos educativos, entre outros.
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Tais recursos se fazem essenciais tanto
ao planejamento, desenvolvimento e avaliação
do trabalho pedagógico, quanto para o contato
efetivo da classe hospitalar, seja com a escola
de origem do educando, seja com o sistema
de ensino responsável por prover e garantir
seu acesso escolar. Da mesma forma, a disponibilidade desses recursos propiciarão as
condições mínimas para que o educando mantenha contato com seus colegas e professores
de sua escola, quando for o caso Lei 6.514
(22/12/1977).
O atendimento pedagógico deverá ser
orientado pelo processo de desenvolvimento e
construção do conhecimento correspondente à
educação básica, exercido numa ação integrada com os serviços de saúde. A oferta curricular ou didático-pedagógica deverá ser flexibilizada, de forma que contribua com a promoção
de saúde e ao melhor retorno e/ou continuidade dos estudos pelos educandos envolvidos.
As condições clínicas que exigem educação em classe hospitalar ou em atendimento pedagógico domiciliar são, principalmente,
as dificuldades de locomoção; a imobilização
parcial ou total; a imposição de horários para
administração de medicamentos; os efeitos
colaterais de determinados fármacos; restrições alimentares; os procedimentos invasivos;
o efeito de dores localizadas ou generalizadas e a indisposição geral decorrente de determinado quadro de adoecimento, Lei 6.514
(22/12/1977).

Considerando estas condições e limitações especiais, compete ao sistema educacional e serviços de saúde, oferecerem assessoramento permanente ao professor, bem como
inseri-lo na equipe de saúde que coordena o
projeto terapêutico individual.
O professor deve ter acesso aos prontuários dos usuários das ações e serviços de
saúde sob atendimento pedagógico, seja para
obter informações, seja para prestá-las do ponto de vista de uma intervenção e avaliação educacional.
Deve ser assegurado ao professor de
classe hospitalar o direito ao adicional de periculosidade e de insalubridade assim como
ocorre com os profissionais de saúde conforme previsto na CLT (título II, capítulo V, seção
XIII) e Lei 6.514 (22/12/1977).
A definição e implementação de procedimentos de coordenação, avaliação e controle
educacional devem ocorrer na perspectiva do
aprimoramento da qualidade do processo pedagógico. Compete às Secretarias Estaduais e
Municipais de Educação, e do Distrito Federal,
o acompanhamento deve considerar o cumprimento da legislação educacional, a execução
da proposta pedagógica, a qualidade dos aspectos físicos, instalações, os equipamentos e
a adequação às suas finalidades, a articulação
da educação com a família e a comunidade Lei
6.514 (22/12/1977).

As condições individuais que exigem
educação em classe hospitalar ou em atendimento pedagógico domiciliar são, principalmente, o repouso relativo ou absoluto; a necessidade de estar acamado ou requerer a
utilização constante de equipamentos de suporte à vida.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Explicitamos algumas considerações sobre a classe hospitalar para os alunos-pacientes
internados:
A utilização da escuta pedagógica pode ser um recurso importante no processo de
recuperação dos alunos- pacientes entretanto, essa utilização deve estar concatenada com os
objetivos, conteúdos e métodos constantes do planejamento de ensino do professor, que deverá
por sua vez estar alinhado com o Projeto da Escola e com a realidade do hospital;
As aulas podem ser utilizadas para levantamento das condições psicológicas dos alunos
ao iniciar o tratamento, para que a equipe hospitalar possa trabalhar de forma adequada e que
paralelamente às questões formuladas pelos alunos possam ser respondidas, e se possível seus
medos trabalhados por psicólogos;
Ajuda no desenvolvimento de capacidades e habilidades, concorrendo para o desenvolvimento intelectual, social e moral dos alunos, que tem a difícil tarefa de se superarem frente à
doença;
O ensino puramente verbaliza e conteudista deve ser evitado. A utilização de recursos
motiva e desperta o interesse dos alunos. O domínio da linguagem escrita e falada se realiza
no aluno desde seu nascimento através do ambiente em que vive. Um aluno que em sua casa
não foi estimulado a ver e ouvir a si e aos demais membros de sua família tem dificuldade em
lidar com a estrutura da língua, isto é, tem de lidar com a dificuldade em pôr suas ideias sejam
oralmente, ou por meio da escrita.
Na classe hospitalar uma das funções do professor está em dar condições para que
o aluno seja estimulado a perceber como vencer essa dificuldade, sempre levando em conta
a faixa etária dos alunos, seu nível de desenvolvimento intelectual e a doença em si. Para que
esta função seja cumprida o professor deve utilizar-se de diversos tipos de recursos, buscando
materiais e fazendo o que for necessário.
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PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM:
O LÚDICO E A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: As crianças ao brincar ela expressa sua espontaneidade em cada ato da brincadeira
praticado, ela gosta de obter autonomia e expressar o seu querer na brincadeira. A educação
Infantil sendo a primeira etapa do desenvolvimento da criança e da educação básica permite
o desenvolvimento pleno do ser por meio do lúdico e de interações e socializações ao longo
desse período promovendo para a criança um amplo aprendizado seja cognitivo, intelectual
ou motor. O tema foi desenvolvido baseado nas brincadeiras lúdicas, permitindo ao educador obter um olhar atento às brincadeiras infantis e seu desenvolvimento dando atenção às
falas e diálogos partindo do mundo infantil. Nessa perspectiva desenvolvemos nosso tema
procurando sintetizar a importância das Brincadeiras e do lúdico, através das brincadeiras
na educação infantil, frisando desde as fundamentações legais da lei de diretrizes e bases da
educação nacional.

Palavras-chave: Brincadeiras; Lúdico; Realidade; Espontaneidade; Autonomia.
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INTRODUÇÃO

A

s crianças brincam porque gostam e brincar possibilita à criança uma forma de
se comunicar, é por meio das brincadeiras e dos brinquedos que meninos e meninas podem reproduzir o seu dia a dia.

A prática do brincar proporciona à aprendizagem da criança, porque auxilia a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade, fortalecendo uma relação estreita entre brincar,
brinquedos e aprendizagem.O brincar é um processo muito importante na vida das crianças,
para desenvolver vários sentidos, conhecer seu próprio corpo e seus limites, e se relacionar com
outras pessoas.
De acordo com Vygotsky (2007), a criança ao nascer já faz parte de um contexto social
e a brincadeira e os brinquedos se torna importante para ela na apropriação do mundo, na internalização dos conceitos desse ambiente externo. Segundo Wallon (1979) a compreensão infantil
é uma simulação que acontece com o outro e consigo mesmo. Ao imitar a criança transmite
suas emoções e sentimentos através por meio da brincadeira.
Na visão Piaget (1978), o desenvolvimento da criança acontece por meio do lúdico, ela
precisa brincar para crescer. Para Vygotsky (2007), a relação com o mundo é mediada. Nas
escolas de educação infantil essa questão deve ser bem observada ao pensar na qualidade das
brincadeiras a serem vividas no ambiente e espaço. Temos que considerar que tudo ao redor da
criança é capaz de estimular e enriquecer as brincadeiras.
A mediação torna-se indispensável no momento de organizar o ambiente, o espaço, o
mobiliário e comprar brinquedos, arrumar a sala, brincar no parque e no momento em que a educadora vai dirigir uma brincadeira com a turma. A criança ao brincar, desenvolve a coordenação
motora, o cognitivo, a interação com o outro, a curiosidade, autonomia, imaginação, criatividade
entre outros. Além disso, estimula a saúde física, mental, bem estar social e ajuda na educação
da criança e habilidades.
Todas essas ações mencionadas no texto relatam o lúdico como forma expressiva de
ensinar e aprender no ambiente escolar, cabendo ao educador saber mediar cada atividade proposta e adequá-las, assim especificadas para cada objetivo que se quer alcançar, e proporcionar
aos educandos momentos de interação, divertimento e muito aprendizado.
Com isso, este artigo tem como base três referenciais da educação e se identifica no
Ensino-Aprendizagem: o Lúdico é a Educação Infantil como primordial para o desenvolvimento
pleno e satisfatório das crianças na Educação Infantil.
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JOGOS E BRINCADEIRAS
Os jogos e brincadeiras fazem-se presentes desde muito cedo na vida do indivíduo.
Logo ao nascer a criança mostra-se o ser em
movimento e seu desenvolvimento já nos primeiros dias de vida no mundo exterior; mostra-se até “inato” essa ligação com a brincadeira,
e com o passar dos dias vão se aperfeiçoando
.
É incrível observar com dois meses ,
sua visão ainda está em amadurecimento , porém a criança já acompanha e tem interesse
com o olhar móbiles e objetos coloridos apresentados a ela, a percepção da voz da mãe e
dos que estão a sua volta, o gosto que apresenta pelo brincar e a cada mês uma nova descoberta e uma brincadeira diferente. De acordo
com a autora Cória Sabini, em seu livro “Jogos
e Brincadeiras na Educação Infantil” com base
em Vygotsky, as crianças aprendem e se desenvolvem desde o primeiro dia de vida.

O professor fica como o responsável
para promover esse aprendizado com atividades diversificadas, tendo um olhar observador
e assim formando as duplas que irão melhor
interagir, permitindo assim que as experiências possam ser vividas entre os envolvidos.
As brincadeiras em geral estão ligadas ao ser
humano por muitos motivos pois permite interação, socialização e dinamismo, e faz parte
de muitos momentos da vida seja para um entretenimento ou mesmo lições de vida através
da dinâmica pela brincadeira ou até mesmo
passatempo.

Já na infância as brincadeiras não é somente entretenimento, pois com toda a alegria
e bem estar que a brincadeira tem, ela vem
com objetivos, regras e principalmente aprendizado. Existem muitos momentos das brincadeiras, têm as brincadeiras com objetivos específicas dirigidas que são aquelas que o educador
quer alcançar um alvo, objetivo seja no indiviA autora Coria Sabini em seu livro Jo- dual ou no coletivo.
gos e brincadeiras na educação infantil, traz
muitas reflexões sobre vários outros autores
Assim necessitam de projetos e elaboque falam sobre o mesmo tema. Ainda segun- ração, mas também existem as brincadeiras
do a autora que faz muita menção ao escritor
fabricadas pelas próprias crianças, que são as
Vygotsky, o ambiente onde a criança vive e se
brincadeiras livres onde para elas tudo é váliencontra inserida irá determinar qual conhecimento ela irá adquirir pelo que vê, vive e ouve do, as crianças usam apenas a fantasia como:
ou é repreendida,sendo assim as oportunida- cozinhar, ser mamãe, brincar de ser dentista,
des oferecidas à essas crianças possibilitará com brinquedos desestruturados como: um
que elas desenvolvam características particu- lápis vira avião ou borracha um carrinho, ou
até mesmo quando usam sucatas e ali elas enlares em si.
tendem o significado de algumas embalagens
As crianças e ou indivíduos são seres como de: shampoo, cremes, sabão e muitos
únicos com diferentes aspectos e entendimen- outros, as vezes brincam fazendo uso dos mesto, nesse sentido os educadores devem provo- mos outras vezes usam a imaginação. Ainda
car esse aprimoramento para que as experiên- sobre Jogos e Brincadeiras na Educação Incias possam ser interligadas, os educadores fantil a autora ressalta o que o autor abaixo dedevem permanecer com um olhar atento as clara: “ Toda criança brinca porque gosta. Para
necessidades das crianças.
as que ainda não falam, brincar é uma forma
de expressar o que estão sentindo, suas exO autor ainda fala sobre a zona de deperiências e vivências interiores. Brincar, para
senvolvimento proximal, onde é pela interação
criança/adulto, criança/criança que acontecem a criança, é tão vital quanto comer e dormir”
o aprendizado, pois não somos seres únicos, (PAGANI, 2003, p.12).
e sim diferentes onde todos ensina e aprende,
eu aprendo com o outro e vice- versa.
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As brincadeiras na educação infantil
tem muitas fases, de acordo com Cória Sabini
o autor Pickard (1975), os brinquedos passam
a ter outros significados em várias fases da
infância, o mesmo brinquedo que você apresenta para crianças de 0 á 3 anos de idade
que significa a 1ª fase será manipulado de uma
forma diferente das crianças de 3-4 anos de
idade 2ª fase e mais diferente para as crianças
com 11 anos 3ª fase.
A primeira fase a principal característica é a experiência sensório motora, a criança
nessa fase é mais movimento então ela exaustivamente irá empurrar, puxar, bater no chão insistentemente. Segundo Piaget a primeira fase
sensório-motor o brincar está centrado na manipulação e no conhecimento dos objetos.
Na segunda fase à fantasia entra na
brincadeira, então o mesmo objeto é criado
uma história e vivência do meio que a criança
vive. Na terceira fase e com o mesmo objeto,
ampliando o que ela já conhece e fazendo relação com ele.
Ainda segundo Coria Sabini (2009),
ela ainda ressalta a autora (GARCIA; MARQUES, p.11), onde diz que a infância é a idade
das brincadeiras. “Por meio delas, as crianças
satisfazem grande parte de seus desejos e interesses particulares, propiciando a elas liberação de energias, a expansão da criatividade,
fortalece a sociabilidade e estimula a liberdade
do desempenho”.
As crianças brincam em toda fase da
infância e os jogos fazem parte também das
brincadeiras, embora de uma forma diferente
das convencionais. Os jogos são seguidos por
regras e organizações. Na Educação Infantil essas regras e organizações contribuem para o
crescimento cognitivo, coordenação, socialização intelectual na vida de cada um, promovendo crescimento e desenvolvimento, primeiro no
ambiente escolar e depois para a vida adulta.

A autora Coria Sabini (2009), mencionando a autora Pickard (1975), afirma que
“esse espírito de investigação de curiosidade,
que a criança carrega consigo é o que deve ser
explorado na escola”. A autora aponta ainda
que as crianças se mostram sempre empenhadas nos jogos e brincadeiras em qualquer idade sendo incansáveis na repetição esperando
sempre alcançar os objetivos que foi propostos
neles. Sendo assim todos esses momentos importantes para o desenvolvimento e crescimento das crianças e que em muitos momentos
não aparecem na educação formal e quando
acontecem não priorizam como aprendizado e
sim brincadeiras espontâneas ou em disciplinas específicas como ( esportes e ou social).
Os jogos na Educação Infantil irá proporcionar as crianças muito aprendizado, pois
são inúmeros, sendo eles em sala de aula ou
no espaço externo como: jogos de amarelinha,
pula corda dirigida, toca do coelho, onde elas
precisam compreender a regra de cada jogo,
ou em sala de aula como: jogos da memória,
dominó, xadrez, bingo de letras e ou números.
De acordo com Coria Sabini( 2009), e
mencionando o autor Piaget (1975, p.158). “A
criança que joga desenvolve suas percepções,
sua inteligência, suas tendências à experimentação, seus instintos sociais”. A autora ainda
no mesmo livro cita Kishimoto (2002). O jogo
para a autora pode ser visto como o resultado
de um sistema lingüístico que funciona dentro
de um contexto social, um sistema de regras;
e um objeto.
Esses três aspectos, permitem a compreensão do jogo diferenciado significados atribuídos por culturas diferentes pelas regras e
objetos que o caracterizam. Kishimoto (1996)
descreve que enquanto brinca, o ser humano
vai garantindo a integração social, exercitar seu
equilíbrio emocional e atividades intelectual.
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É na brincadeira que criam elos o
aprendizado não deve acontecer só na escola,
mas também no cotidiano, na medida em que
a criança avança em seu desenvolvimento e
amadurecimento, é necessário que ela manifeste o que é próprio de cada fase da sua vida.

Os jogos são mais amplos, tanto em
infinidades como em regras. As atividades na
Educação Infantil envolvendo jogos permite à
criança, interação, socialização, concentração,
alegrias, regras e combinados. No primeiro
momento que os jogos são apresentados as
crianças, eles tornam-se um desafio para elas,
Kishimoto (1996) comenta ainda que pois sem orientação do jogo em si elas apenas
o brinquedo educativo é utilizado nas escolas irão manipular e brincar com as peças de uma
desde o Renascimento e continua que essa forma livre.
posição ganhou ainda mais força à partir do
século XX, pelo fato de que o brincar educativo
A partir do momento que existe uma
introduz nas situações de aprendizagem.
explicação as regras do jogo, elas precisarão
de policiamento por parte do educador, pois
A autora Cória Sabini, finaliza seu livro começa o momento de concentração e entendeixando registradas muitas atividades de brin- dimento do jogo, esses momentos serão de
cadeiras e exercícios para utilização entre os aprendizado, amadurecimento e socialização.
educadores.
Os jogos são infinitos, podemos até classificá-los em dois momentos, o primeiro em sala que
As brincadeiras e os jogos estão rela- exige estratégias e muita atenção, e os que
cionados com o Lúdico, pois são através das acontecem em espaços externos que são os
atividades trabalhadas na Educação Infantil em de movimentos corporais e esportivos.
todos os momentos que encontramos a Ludicidade.
As brincadeiras como o jogo podem
ser criadas e recriadas, sendo uma nova forma
A autora Maria Carolina Duprat (2015), de descoberta se transformando em um novo
em seu livro Ludicidade na Educação Infantil jogo, em uma nova forma de jogar. Quando
vai descrever a importância do lúdico tanto nas a criança brinca, ela estimular seu desenvolatividades com as crianças como em ativida- vimento integral, tanto em casa com família,
des também para os adultos, mostrando a im- quanto na unidade escolar. Muitas brincadeiportância de atividades lúdicas como recursos ras preservam sua estrutura inicial, outras se
pedagógicos na formação infantil.
modificam, recebendo novo conteúdo, porém
enquanto manifestação livre e espontânea da
A ludicidade na Educação Infantil pro- cultura popular, a brincadeira tem a função de
porciona momentos de descontração e apren- perpetuar a cultura infantil, de desenvolver fordizado ao mesmo tempo em que se torna mui- mas de convivência social e permitir o prazer
to atrativo. O educador pode trazer atividades de brincar (KISHIMOTO, 1996, p. 38).
lúdicas, tendo como objetivo o aprendizado.
segundo a autora Duprat , Cória Sabini (2004),
“as atividades lúdica abordam sociologicamente, o processo de socialização infantil, a interação entre as crianças, as formas de participação de cada elemento, os desempenho de
papéis, as atitudes, o surgimento de liderança
e ou preconceitos”.

257

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Ainda segundo Kishimoto descreve
que enquanto brinca, o ser humano vai garantindo a integração social, exercitar seu equilíbrio emocional e atividade intelectual. É na
brincadeira que criam elos, o aprendizado não
deve acontecer na escola, mas também no cotidiano, na medida em que a criança avança
em seu desenvolvimento e amadurecimento é
necessário que ela manifeste o que é próprio
de cada fase de sua vida.
A autora Duprat também enfatiza o autor Pierre (Parlebas/2001), que considera que
os jogos desportivos estão codificados por regras próprias, universalizadas e determinadas
para cada modalidade, e seriam realizados em
um espaço que já está preparado para determinados jogos como em quadras e ginásios,
em seu livro Duprat (2015) afirma , “portanto, podemos afirmar que o jogo como recurso
pedagógico, é uma atividade completa, já que
a aprendizagem da criança ganha novas possibilidades por meio de vivências da troca de
conhecimentos com os colegas, do exercício
da criatividade e da expressividade e de sua
experiência corporal” (2015).
A Ludicidade também faz parte da formação dos educadores, o lúdico permite-se
ensinar/ aprender com prazer, pois o que se
quer apreender, os objetos que se vai alcançar,
com o lúdico é mais prazeroso. Segundo a autora Rau , a lembrança das brincadeiras, até
mesmo a própria formação, a pessoa irá lembrar o quanto foi prazerosa a sensação que lhe
possibilitou tal momento. A ludicidade permite
observar a forma de desenvolver a criatividade, adquirir conhecimentos através de jogos,
músicas e dança, e com o intuito de ensinar se
divertindo e interagindo com os outros e até de
uma forma bonita.

Desde a formação dos educadores o
lúdico faz parte dessa formação, ele permite
que as atividades realizadas torne-se atrativas,
permitindo que essa formação seja dinâmica
e completa. A partir dessa formação dinâmica
o educador traz consigo esse movimento até
diferenciado de ensinar , assim a autora Rau,
Maria C,T.D, destaca o autor Friedman, (1996):
a escola é um elemento de transformação da sociedade, sua função é contribuir, junto com outras instâncias
da vida social, para que essas transformações se efetivem. Nesse sentido o trabalho da escola deve considerar as crianças como seres sociais e trabalhar com
elas no sentido de que sua integração seja construtiva
(FRIEDMAN, 1996, p.54).

As atividades lúdicas permitem esse
aprendizado com significados sendo em qualquer atividade e na Educação Infantil, envolvendo os movimentos corporais, sons e jogos de
estratégias. Ao lecionar o professor tem esse
recurso lúdico para utilizar em suas aulas permitindo que esse recurso pedagógico, alcance
os objetivos em cada planejamento (atividade
proposta).
O jogo, o brinquedo e a brincadeira
são bons recursos de aprendizado e concentração, a criança precisa entender o sentido
do jogo e o prazer nele, pois são infinitas, e
regras diferenciadas podendo ser de concentração em sala de aula ou os que envolvem os
movimentos corporais , sempre respeitando a
faixa etária.
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O brinquedo muitas vezes já vem com
uma função única, como: bonecas, bonecos,
panelinhas, carrinhos, homenzinhos, brinquedos de médicos, dentistas e encaixe, e assim
a criança o faz, porém ela também usa sua
imaginação. Sendo assim pode usar um outro
objeto para fazer de boneca, como uma blusa
ou carrinhos com um lápis preto, ou usar brinquedos desestruturados, podendo ser significativo para ela sobre a função do objeto como
shampoo, cremes, ou usá-los de uma outra forma fazendo uso da imaginação e criatividade,
podendo brincar sozinhas ou interagindo com
as demais.
A brincadeira muitas vezes vem acompanhada do brinquedo, porém existem muitas
outras brincadeiras criadas e até adaptadas
pelas próprias crianças, seja com mãos, pés,
correr, rodar, cantar, para ela tudo vira diversão,
são muito criativas e curiosas, mostrando-se
toda movimento, apreciam muito as músicas e
ritmos musicais, vivem em um mundo interessante onde a brincadeira é o lema principal, e
isso em qualquer cultura a criança sempre irá
brincar de acordo com o que quiser.
Os jogos as brincadeiras e os brinquedos expressam-se como que fazem parte da
vida e desenvolvimento do ser humano inicialmente acontece na educação infantil mas passa-se por todos os momentos da vida inclusive
adulta, mas na educação infantil destaca-se
pelo ser humano está em pleno desenvolvimento.e o lúdico remete-se ao brincar juntamente
com as brincadeiras, segundo a autora Rau,
Maria C.T.D (2011), “o lúdico se manifesta por
meio do jogo, do brinquedo e da brincadeira,
termos que conceitualmente, apresentam diferenças”.

O lúdico torna-se um recurso pedagógico para o diagnóstico no processo de ensino-aprendizagem seja na Educação Infantil como
em outras séries ou idades. A autora (Rau) p
100 relata que, “o lúdico é uma das maneiras
que o professor percebe o educando em uma
perspectiva cognitiva, afetiva, psicomotora e
social”, porém é o próprio educador que direciona as atividades precisas para cada faixa
etária ou até individualmente para se alcançar
esse diagnóstico e permitir o desenvolvimento.
Ainda segundo Rau( ano), p,103, ela
enfatiza a importância que a criança tem pelo
brincar e o lúdico , pois assim ela expressa-se livremente e destaca a autora Friedmann
(1996). Para a autora, as atividades e os comportamentos observados durante as ações lúdicas da criança ressaltam a importância do
jogo espontâneo como ponto de partida.
É na infância e logo de crianças pequenas que o indivíduo constrói todo o seu ser e
tudo que se faz como: brincar, jogar, conversar,
vivências diferenciadas, músicas, interação, socialização e tudo mais, vivências por elas, assim se construirá sua subjetividade quanto sua
existência onde vive, por isso a importância no
seu brincar tanto livre como dirigido. A ludicidade é muito importante para a saúde mental das
crianças e do ser humano, por meio do lúdico
desenvolve-se a curiosidade, percepção, imaginação, permitindo um aprendizado completo.
O lúdico é bem ativo na linguagem simbólica e tem uma enorme importância para a
criança na Educação Infantil, onde vai influenciar na criatividade e em jogos no processo ensino aprendizagem, a representação corporal
do imaginário e apesar de predominar a fantasia a atividade psicomotora exercida acaba por
prender a criança à realidade, e ainda segundo a autora Rau Maria C.T.D, enfatiza a autora
Kishimoto , no que diz sobre jogos e sua importância como: 1- jogos de faz de conta, 2- jogos
tradicionais infantis, 3- jogos de construção, 4jogos de regras e 5- jogos didáticos.
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O ambiente educativo e motivador proporcionará o transitar entre o real e o imaginário, permitindo que a criança tenha um aprendizado de forma lúdica e prazerosa, assim a
autora Rau(ano),destaca ainda os RCNEI (
Brasil, 1997), “as crianças precisam de um
ambiente que estimule o seu potencial criativo, com ações que priorizem o brincar ou as
aprendizagens específicas e ainda que a brincadeira é uma ação que desenvolve a linguagem simbólica, evidenciando a diferença entre
fantasia e realidade.”
Diante desse ambiente, a brinquedoteca tem um grande destaque, pois o educador
será estimulado a organizar espaços e ambientes lúdicos que atendam as crianças de modo
geral e suprindo suas necessidades de movimentos , expressão, estímulos e brinquedos
adequados e interessantes. O prazer em aprender está na forma de como ensinar, o lúdico
torna-se como recreação e lazer e esse é seu
ponto principal, os jogos recreativos são para
suprir as necessidades das crianças e se deve
acontecer, principalmente na Educação Infantil
e nos anos iniciais do Ensino Fundamental.
Em seu livro: A ludicidade na Educação Infantil- uma atitude pedagógica (2011), a
autora Rau, Maria C.T. D afirma que o brincar
estará presente em toda a vida do indivíduo
e principalmente na infância, a vida adulta requer muitos outros afazeres e responsabilidades, mas até os adultos têm a oportunidade
de fazer da vida uma brincadeira, e não se
ausentando de suas responsabilidades, pois a
brincadeira está ligada ao criativo. “O brincar
está relacionado a criatividade e nesse sentido,
todo o sujeito precisa de atividades em que
possa ser criativo” (C.T.D, p.188).

A criança quando brinca estimula e desenvolve sua autonomia e habilidades. “O importante, é refletir sobre a necessidade do brincar na vida do ser humano, assim como todos
precisam ser criativos, todos precisam brincar”
(C.T.D. p. 189). O educador precisa entender
que na Educação Infantil as crianças são todo
movimento e necessitam desse movimento, e
muitas delas é na escola que encontram esse
espaço lúdico e brincante para expressar esses movimentos, pois muitas delas vivem em
espaços fechados, pequenos onde ficam limitadas para expressar sua vivências familiares,
mas sua essência requer movimentos para
ter um desenvolvimento pleno e satisfatório e
´nessa fase da vida que obterá esse aprendizado com êxito e o professor que proporcionará todo esse processo de aprendizagem.
A autora Rau Maria C.T.D ainda faz
menção ao autor Vayer(1984), e vai destacá-lo
para a questão da psicomotricidade e salientar
para a importância do movimento de todos os
indivíduos mas principalmente os da Educação
Infantil, “uma ação pedagógica e psicológica
utiliza os meios da Educação Física com a finalidade de melhorar o comportamento da criança”.
As crianças na fase da Educação Infantil ainda assim passam por muitas etapas desde seu nascimento, e com seu progresso vem
o engatinhar, segurar, andar mostrar seu equilíbrio, andar com mais aptidão até o momento
de correr e se aprimorar a cada dia, todas essas atividades parecem até inatas, mas algumas delas requer estímulos e desenvolvimento.
Segundo a autora Rau Maria C.T.D (
p. 197), “a vivência escolar é muito importante na imagem que a criança faz de si mesma,
por isso é fundamental que o professor busque estar preparado para lidar com as diversas situações, objetivando ajudar seus alunos
no processo de construção do conhecimento.”
A escola em si está pronta a promover esses
estímulos, pois desde bem pequenas os responsáveis precisam estimulá-los no engatinhar,propor desafios como pegar algum objeto
distante, conversar com a criança/bebê.
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A escola assim mostra-se um papel importante nesse desenvolvimento pois cria mecanismos de autonomia, para as crianças. A
psicomotricidade é uma área importante. Pois o
educador observará como está acontecendo o
desenvolvimento e aprendizagem a autora ainda menciona os principais objetivos da psicomotricidade que são: a consciência do próprio
corpo; a formação e o domínio do equilíbrio; o
controle e a qualidade das coordenações globais; o controle respiratório; a organização do
esquema corporal; a orientação no espaço; a
correta estruturação espaço temporal; desenvolver as possibilidades de adaptação ao mundo exterior; vivenciar os estímulos sensoriais.
O educador precisa estar preparado ou
se preparar para observar as crianças e agir
onde será necessário como as crianças com
uma postura inadequada ou desequilíbrio, até
comportamentos mais graves e ou sérios. A
autora Rau, menciona o autor Wallon (1989, p.
200):
aponta que em relação à personalidade, a psicomotricidade tem como princípio a formação da identidade,
o que necessita de íntima ligação entre o somático e
o psíquico, pois podemos dizer que existem relações
constantes entre o equilíbrio tônico postural e o equilíbrio da personalidade (RAU, 1989, p. 200).

das crianças, suas falas e como que eles conseguem resolver os problemas que surgem, as
crianças passam a experimentar novas diversidades.
O Professor precisa ser atento para o
brincar acolhê-las e senti-las. As crianças sempre criam novas possibilidades, de certa forma sabem o que está certo ou errado e assim
conseguem chegar num consenso , elas querem brincar tudo o que tem para brincar assim
criam autoconfiança de ser capaz e de perceber a vida de uma forma ampla, ela cria essa
felicidade de existência e o amor pelo entorno.
Os momentos que as crianças têm
para interação elas se conectam pelas brincadeiras podem ser com brinquedos estruturados
ou não, ela cria essa brincadeira e brincando
ela está se desenvolvendo e criando estabelecimentos e conexões para seu aprendizado. Ao
brincar sendo com o colega ou sozinha ela tem
a possibilidade de criação de imaginação do
que quer fazer ou do que pretende fazer.

O espaço para o brincar é o próprio
corpo, onde elas irão experienciar com segurança as possibilidades lúdicas que o ambiente proporciona pra elas, para elas a interação
com o outro é muito importante pois ela tem a
possibilidade de entrar no ambiente do outro e
assim a brincadeira fica mais legal quando o
outro chega para a brincadeira.

Na brincadeira a criança entra em um
mundo particular que é só dela, pois ali ela elabora diálogos e conversas e mesmo sozinha
consegue manter esse divertimento. Em observação as brincadeiras infantis percebemos que
elas buscam por essa autonomia e perfeição
na brincadeira, algo inusitado pode se transformar em o que ela quiser como por exemplo
pode criar uma fantasia com roupas de pais
ou mães ou lençóis, cobertores, toucas, todos
esses itens e outros mais permitem que essa
brincadeira prossiga, ela gosta de brincar sozinha, e criar ambientes legais e prazerosos.

Para a criança brincar é coisa séria
pois ali ela está se desenvolvendo conhecendo a si mesma e ao outro, tudo o que eles
precisam para se desenvolver está dentro deles, basta oferecer este ambiente e o professor
que oferece este ambiente, o educador forma
esse ambiente de aprendizado e brincadeira.
O professor não deve interferir nesse brincar
espontâneo mas sim ser atento as brincadeiras

Já nas interações as crianças além
de ter a apreciação existem os momentos lúdicos de criação, com o amigo ela cria elos
e interagem de maneira criativa e ampla, elas
elaboram vivências e oportunidades que já tiveram ela aprende com o seu amigo, e o elos
entre eles sempre crescerão, pois mesmo sendo crianças próximas elas tem outras vivências
que fazem a brincadeira se tornar criativa.
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A primeira infância é um momento completamente de descoberta e criatividade, para a
criança não existem obstáculos ela brinca por
prazer e com prazer, dialogam entre si, gostam
de ser autônoma nas suas brincadeiras permitindo que elas se tornem reais para elas, e no
mesmo momento que estão brincando de algo,
logo aquela brincadeira passa e ela já prepara
uma outra que queiram experimentar.

A brincadeira faz parte do desenvolvimento do ser humano , ele cria esse elo por
meio das suas brincadeiras, o objeto e o meio
ambiente tornam-se em potencial esse mecanismo de desenvolvimento. Por mais que
a criança brinca por brincar isso está dentro
dela, o espaço que ela vive ou os subsídios
que ela terá para o brincar, fará muita diferença
em seu desenvolvimento, aí entra o momento
que o educador propõe esse ambiente acolhedor, de descoberta, de curiosidade, ou mesmo
no ambiente familiar juntamente com os pais
ou responsáveis. Ainda segundo o autor Winnicott. “[...] a brincadeira que é universal e que
é própria da saúde: o brincar facilita o crescimento e, portanto, a saúde; o brincar conduz
a relacionamentos grupais; o brincar pode ser
uma forma de comunicação na psicoterapia “
(WINNICOTT, 1975, p. 63).

Para a criança não existe o momento
certo para parar a brincadeira ela está sempre
criando e brincando pois o mundo dela permite que assim ela haja sempre por meio das
brincadeiras, ela brinca daquela brincadeira
até cansar até esgotar, observemos nos momentos de parque como gangorras, balanças,
pega-pega ou bola, elas são uma fonte onde
jorra disponibilidade e alegria, ela está se descobrindo, por exemplo quando jogam bola elas
percebem suas perninhas e creio que por isso
Assim sendo, os Referenciais Teóricos
gostam tanto de correr, para ela é muito praze- destacados neste trabalho tem como finalidade
roso.
maior expressar o brincar na Educação Infantil
enfatizando o lúdico, os movimentos corporais
As brincadeiras infantis não está base- a criatividade por meio das brincadeiras, o diada em momentos que as crianças não pos- vertimento, o prazer em aprender brincando, a
sam ou não querem brincar, elas estão sempre oralidade, a comunicação das crianças, a linprontas a brincar seja em momentos amplos guagem simbólica, os brinquedos em si sendo
como parques ou em um pequeno espaço, voltados para o olhar infantil e principalmente
elas sempre irão brincar, pois elas tem um re- na primeira fase da educação escolar que é na
pertório de brincadeiras, emoções, criatividade Educação infantil. Nessas condições o educae imaginação inigualável e conseguem realizar dor conseguirá acompanhar o desenvolvimenesse feito muito bem.
to corporal e de equilíbrio das crianças.
Na frase do autor WINNICOTT “É
no brincar, e talvez apenas no brincar, que a
criança ou o adulto fruem na sua liberdade de
criação”, e completa: “é no brincar, e somente
no brincar, que o indivíduo, criança ou adulto,
pode ser criativo e utilizar sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu (self)”, (WINNICOTT,1975,
p. 79-80).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As atividades que envolvam a ludicidade, jogos, brincadeiras, imaginação e assimilação
são muito relevantes para que o aluno tenha um desenvolvimento pleno em sua totalidade, seja
ele intelectual, cognitivo, motor enfim auxiliam no desenvolvimento e são importantes para o processo de construção e de aprendizagem.
O lúdico quando abordado logo vem a lembrança um sinônimo de brincadeira e atividades divertidas. Cabe ao educador fazer com que a ludicidade seja estimulante que desenvolva
aspectos físicos, mas que outras áreas sejam desenvolvidas também em uma ação conjunta,
pois, as atividades lúdicas em si têm um papel transformador que auxilia de forma direta no
crescimento e formação do indivíduo.
O teatro, jogos, fantoches, músicas, leituras, literaturas, contos enfim são fatores artísticos que acrescentam no imaginário do aluno e são ferramentas que agregam no processo de
ensino na sala de aula, todos esses fatores devem fazer parte do cotidiano das crianças, pois
sua cultura e seus costumes são explicitados dentro do âmbito escolar, ou seja, ele tem condições de fazer assimilações de acordo com o que observa ao seu redor, além de ser uma maneira de se comunicar e expressar-se.
Foi no início do século XX que autores renomados como Piaget, e Vygotsky conseguiram
estipular alguns parâmetros sobre os jogos e a brincadeira, pois eles tinham a convicção que estas atividades eram de grande valia para a aprendizagem da criança se fossem bem aplicados,
e de maneira contextualizada.
A exploração, as descobertas as atividades lúdicas, e a interação são ações importantíssimas para o crescimento e desenvolvimento de vários aspectos no educando. Sendo como
qualquer outro conteúdo, a ludicidade deve fazer parte de todas as atividades em sala de aula
de modo com que o aprendizado seja contextualizado para maior compreensão e significativo
em sua aplicação assim o aluno terá uma formação plena tendo como base a sua realidade
cotidiana.
As experiências realizadas em ambiente escolar por meio de interações serão referenciais para as crianças da primeira infância, pois é, nesses momentos que o desenvolvimento
pleno irá acontecer, não podemos ignorar essa linda e importantíssima etapa da vida das crianças.
O educador ou o adulto em si necessita entender a criança como uma fonte de energia e
criatividade propondo a elas esses momentos únicos da vida e desenvolvimento delas, a criança
precisa estabelecer princípios que nessa fase somente com a brincadeira conseguirá. A criança
não precisa de muitas coisas lindas e perfeitas (como brinquedos comprados industrializados)
para seu desenvolvimento acontecer, ela brinca por prazer em brincar, onde se torna a moça do
supermercado ou uma garçonete servindo seus clientes, cabeleireira, professora, entre outros e
com aquela brincadeira ela desenvolve seu sistema cognitivo, sua fase oral, sua motricidade e
equilíbrio, ela se torna capaz de ser o que ela quer ser.
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Para a criança um ambiente com muitas possibilidades de imaginação é o ideal, a natureza dispõe de muito aprendizado pois ela apresenta um ambiente maravilhoso de aprendizado
e realidade, por meio do verde a criança tem comunicação entre ela e o mundo que a cerca, o
entorno de seu viver.
As brincadeiras e o lúdico sempre estarão juntos permitindo que a criança cresça com
autonomia, a natureza traz esse ambiente lúdico, pois ali a criança estará observando uma infinita possibilidade de flores e folhas, insetos, gramas permitindo esse encontro com eles e descobrindo suas especificidades, e assim muitas perguntas surgem naquele momento, onde caberá
ao educador preparar um momento de descontração e descoberta dos mesmos, as crianças
têm muitas curiosidades e perguntas e elaboram muitas dessas perguntas e questionamentos, e
naquele momento elas estarão levantando hipóteses trarão para a turma o que conhecem e ali
ocorre a interação entre todos.
Assim também os brinquedos do parque em si como: escorregador, balanças, tanque
de areia, brinquedos de subir e pegar, saltar, descer, correr, enfim são uma infinidades de expectativas onde somente o parque, o ar o entorno o ambiente traz para os pequenos que estão
em pleno desenvolvimento.
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LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Brincar é uma atividade presente em todos os seres humanos. Geralmente está associado à infância, mas a verdade é que se manifesta ao longo da vida de um homem, mesmo na
velhice. É comumente identificado com diversão, satisfação e lazer, com atividade contrária
à atividade laboral, que normalmente é avaliada positivamente pela pessoa que a prática. As
brincadeiras na Educação Infantil são práticas lúdicas efetivamente empregadas pelos docentes em salas de aula, elas correspondem bem mais que um “faz de conta”, é uma conjuntura
privilegiada, que propicie aos infantes a chance de vivenciarem novas situações, partilharam
vivências, como também os preparam para transpor novos desafios. O objetivo principal desse trabalho é analisar a relevância da ludicidade na educação infantil. De modo específico,
esse trabalho busca explicar a Educação Infantil no Brasil; conceituar Ludicidade; e por fim,
discorrer sobre a importância do lúdico na educação infantil. Para fundamentação, realização
e conclusão do estudo o levantamento de referências bibliográficas é imprescindível. Portanto, este trabalho se desenvolverá por meio de pesquisas bibliográficas.

Palavras-chave: Ludicidade; Educação Infantil; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

A

expressão Ludicidade é empregada e discutida por diversos indivíduos, especialmente por docentes estudiosos da Educação Infantil. Ludicidade são práticas
de caráter livre, para que uma brincadeira seja percebida como lúdica é preciso
que o infante participe ou não dela de modo voluntário (BROUGÈRE 2010; HUIZINGA, 1996).
A ludicidade não se restringe somente aos jogos, aos brinquedos e as brincadeiras, ela está
associada a toda prática prazerosa e livre, podendo ser executada individualmente ou em grupo.
As brincadeiras na Educação Infantil são práticas lúdicas efetivamente empregadas pelos docentes em salas de aula, elas correspondem bem mais que um “faz de conta”, é uma
conjuntura privilegiada, que propicie aos infantes a chance de vivenciarem novas situações, partilharam vivências, como também os preparam para transpor novos desafios.
É mediante as brincadeiras que os infantes manifestam suas sensações, assimilam que
há regras que devem ser cumpridas, exercem empatia e revelam os relacionamentos rotineiros.
As brincadeiras possibilitam que o docente trabalhe com o abstrato ou concreto, possibilita
vários modos e maneiras dos infantes executarem certo exercício proposto, preponderando um
aprendizado divertido e significativo. Nesta perspectiva, levanta-se o seguinte questionamento:
Qual a importância da Ludicidade na Educação Infantil?
O objetivo principal deste artigo é analisar a relevância da ludicidade na educação infantil. De modo específico, esse trabalho busca explicar a Educação Infantil no Brasil; conceituar
Ludicidade; e por fim, discorrer sobre a importância do lúdico na educação infantil.
O presente trabalho iniciará com um a descrição da Educação Infantil no contexto brasileiro; depois abordará o conceito de Ludicidade e por fim, analisará a importância do lúdico
na educação infantil. Para fundamentação, realização e conclusão do estudo o levantamento de
referências bibliográficas é imprescindível. Portanto, este trabalho se desenvolverá por meio de
pesquisas bibliográficas. Além de livros, serão examinados sites e artigos que fundamentam a
clareza da temática.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL NO BRASIL
A educação pré-escolar no Brasil, conhecida localmente como Educação Infantil,
é totalmente opcional. O sistema oferece aos
pais duas opções quando se trata de educação pré- escolar: creches maternais ou estaduais, para crianças de 2 a 5 anos, e Jardim, para
crianças de três a seis anos de idade.
A principal diferença entre Maternal e
Jardim é que o primeiro é basicamente um grupo de brincadeiras, onde as crianças aprendem
a se socializar coletivamente em um ambiente
muito informal. Jardim, por outro lado, tem um
foco mais acadêmico para crianças pequenas
(RODRIGUES, 2017).
Ao determinar o melhor ajuste para uma
criança em idade pré-escolar, de acordo com
Cardona (2011), as escolas brasileiras se reúnem com os pais e a criança antes da matrícula e, dependendo das habilidades acadêmicas
e sociais da criança, a escola aconselhar os
pais sobre onde ela se sentiria sucesso. Todas
as pré-escolas e creches estaduais são gratuitas para todos os pais, independentemente do
nível de renda.

• Atendimento à criança de, no mínimo, 4
(quatro) horas diárias para o turno parcial e
de 7 (sete) horas para a jornada integral;
• Controle de frequência pela instituição
de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% (sessenta por cento) do
total de horas;
• Expedição de documentação que permita atestar os processos de desenvolvimento
e aprendizagem da criança.
Para o desenvolvimento integral da
criança necessita-se realizar ações que favoreçam a convivência social como outros indivíduos contribuindo com seus aspectos afetivos e
cognitivos facilitando sua vida em sociedade.

LUDICIDADE: O QUE É ISSO?
A brincadeira e o jogo são constantemente empregados frequentemente, como
sinônimos de lúdico. O lúdico também é frequentemente relacionado ao lazer, ao deleite,
à satisfação, ao prazer. O jogo é questão mais
primitiva que a cultura (HUIZINGA, 2005, p.
03).
No entanto, conforme as pessoas foram aprendendo como dominar a natureza,
controlando-a e se afastando na iminência de
constituir uma oposição entre a matéria e o espírito, a natureza e o homem, o corpo e a alma
(MARX; ENGELS, 1987), o lúdico também deixou de ser inerente à própria atividade do homem e passou a ocupar um determinado lugar
e hora na vida. Esses são os momentos de
diversão (BACELAR, 2009).

A educação infantil, primeira etapa da
educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico,
intelectual e social, complementando a ação
da família e da comunidade (LDB, ARTIGO 29).
De acordo com o artigo 31 da LDB, a educação infantil será organizada de acordo com as
A ludicidade é de relevância vital para
seguintes regras comuns:
o desenvolvimento do infante e, provavelmente
por isso, a brincadeira tem sido um ponto mui• Avaliação mediante acompanhamento e to debatido por vários estudiosos, como Gilles
registro do desenvolvimento das crianças, Brougère, Sanny Rosa, Donald Woods Winnisem o objetivo de promoção, mesmo para o cott, Tizuko Kishimoto, dentre outros. O debate
acesso ao ensino fundamental;
da temática já é extenso e, hodiernamente, a
• Carga horária mínima anual de 800 (oito- ação de brincar é pesquisada por várias esfecentas) horas, distribuída por um mínimo de ras do conhecimento, como a Pedagogia, An200 (duzentos) dias de trabalho educacional; tropologia, Psicologia, História, Filosofia, entre
outras. Sua relevância na educação é incontestável (BACELAR, 2009).
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O conceito de ludicidade se trata de
uma vivência interior do sujeito (LUCKESI,
2002), na ânsia de perceber se mediante tal
linguagem o docente pode compreender se
uma prática é lúdica ou não para um infante.
A ludicidade é percebida como uma plena experiência, que pode colocar o infante em uma
condição de larga consciência e, isto posto,
em conexão com conteúdos espontâneos de
experiências anteriores, assegurando-as e, em
conexão com o presente, revelando possibilidades para o futuro.

As brincadeiras fazem parte na vida
dos infantes, com distinções em várias épocas
e culturas, porém se destaca praticamente em
relação ao desenvolvimento da aprendizagem
dos infantes na Educação Infantil, prática esta
natural na vida dos infantes, incorporadas ao
seu cotidiano, a sua rotina, além de proporcionar alegria e prazer, são práticas globais, fazem parte da história da humanidade através
dos tempos, são inerentes à cultura de um
povo, de uma nação (FRIEDMANN, 1996).

Desse modo, na condição lúdica, o ser
humano está completo, isto é, está vivenciando uma experiência que engloba pensamento,
sentimento e ação, plenamente (BACELAR,
2009). Nesse sentido, não existe divisão entre tais elementos. A experiência nos níveis
emocional, corporal, social e mental integral
e integradamente. Tal experiência é inerente a
cada ser humano, é processada no interior e
de modo singular em cada história particular.
Logo, só a pessoa pode manifestar se está em
estado lúdico. Certa brincadeira pode ser lúdica para um e não ser para outro (BACELAR,
2009).

Atualmente o brincar é uma prática
considerada lúdica no qual exercita no infante
seu desenvolvimento afetivo, motor, cognitivo e
social essencialmente por se tratar de uma prática no qual permite a interação e socialização
com outros infantes, induzindo sucessivamente
a curiosidade, autonomia, raciocínio, criatividade, isto é, o infante aprende se divertindo,
brincando, porque a brincadeira propicia aos
infantes uma aprendizagem prazerosa e alegre
(FRIEDMANN, 1996).

Destarte é possível notar que as brincadeiras são práticas positivas ao desenvolvimenOs jogos podem ser empregados em to infantil, permitindo sua interação, socializauma variedade de propósitos dentro do con- ção e o desenvolvimento pleno, o que propicia
texto de aprendizado. Um dos usos básicos e facilidades por meio de sua aprendizagem.
muito importante é a possibilidade de construir-se a autoconfiança.
O brincar permite que o infante se conecte com o mundo e mediante as brincadeiras se conecte com as demais pessoas, proA IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA
duzindo e inventando. E como cerne, o lúdico
EDUCAÇÃO INFANTIL
propicia aos infantes elementos reconhecidos
Nas últimas décadas, tem sido eviden- como fundamentais à sua vida, como sua culciada grandemente a relação entre brincadei- tura (RODRIGUEZ; ROISIN, 2007).
ras e jogos na Educação Infantil, isso porque
A brincadeira incrementa o ambiente
vários estudos têm sido realizados, que atestam a relevância de tais elementos no desen- para que o infante possa brincar e para que o
docente possa fazer uso do lúdico como facilivolvimento infantil.
tador da construção da aprendizagem, além de
Todo infante, segundo o que predispõe tornar possível identificar a identidade e deso artigo sete da Lei 8.069 do Estatuto da Crian- pertar a autonomia.
ça e do Adolescente (ECA), possui o direito
de se divertir e brincar tangendo à autoridade
pública e à sociedade assegurar a ele o pleno
exercício desse direito.
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Um ambiente lotado de agrados, estímulos, diversão e alegria desenvolvem muitas
habilidades sendo um ambiente transformador.
Mediante a brincadeira os infantes se relacionam com demais indivíduos, desvelam o mundo, crescem, aprendem e se desenvolvem com
saúde e qualidade, tendo diretamente sensibilidade, a criatividade e a interação estimuladas
(RODRIGUEZ; ROISIN, 2007).
O lúdico também auxilia no desenvolvimento do infante, porque quando ele brinca,
cria, inventa e fantasia situações presentes em
sua rotina ele é conduzido pela mediação do
docente e a partir disso, a começar a reconhecer a diferença entre o errado e o certo, desse
modo ele começa a ponderar e transpor seus
limites (RODRIGUEZ; ROISIN, 2007).

Essa nova escola será composta por
propostas pedagógicas inovadoras que inferem na evolução social objetivando o aperfeiçoamento das práticas educativas de maneira
que se adquira uma formação adequada para
os educandos conforme as exigências da sociedade contemporânea (PRAXEDES; KRAUSE, 2015):
[...] Quando se detém conceitos ou proposições mediante novos processos de aprendizagem de subsunção, subordinante ou combinatória, podem desenvolver-se novos e diferenciados significados e é possível
que se possam resolver os significados conflituosos
através de um processo de reconciliação integradora
(AUSUBEL, 2003, p. 106).

As inovadoras práticas pedagógicas
devem ser empregadas a fim de se obter uma
efetividade das ações que tornam uma formação íntegra, no qual o foco principal é ensinar
aos educandos conteúdos que façam sentido
com a realidade e que supram as necessidades dos mesmos.

O uso da brincadeira pode ser compreendido como uma prática lúdica no processo
de ensino-aprendizagem que, além de propiciar a elevação de um saber específico, atua
como uma ferramenta de aprendizagem cultural que estimula também a reflexão acerca de
Ao se utilizar essas práticas, como a
padrões, valores e regras, bem como a sensiludicidade se tem como resultado a motivação,
bilidade (BAPTISTA, et al., 2017).
gestão da informação, organização, conheciContudo, na grande maioria das insti- mento bem como uma melhor relação entre
tuições de ensino, a ludicidade é vista como docente e discente. Quer dizer, quando se meuma prática diminuta e ineficaz, acima de tudo lhoram as práticas pedagógicas consequenporque não incentiva a competitividade. Porém, temente se tem como resultado um processo
existe outro modo de contemplar a ludicidade, ensino-aprendizagem facilitador do desenvolvicomo uma modalidade de conhecimento. Está mento do saber (PRAXEDES; KRAUSE, 2015).
então assume um papel de um agente motivaA educação trata-se de um processo
dor (MENEZES, 2001).
interativo em que o aluno obtém conhecimenA sala de aula precisa ser realmente tos por meio da interação com as pessoas e
um ambiente em que haja a troca de informa- o meio em que vive. A prática de se aprender
ções, discussões de ideias e decisões para ludicamente engloba tanto processos sociais
que o processo de ensino-aprendizagem pos- quanto pessoais (BARROS et al., 2013).
sa ser significativo (BARROS et al., 2013). A
A prática de brincar propicia aos innecessidade de se criar novas teorias para se
construir uma nova escola surge com o desen- fantes o desenvolvimento de uma aprendizagem que leve em consideração os valores, a
volvimento da sociedade.
criatividade, a vontade de aprender de modo
integral, evidenciando-se na educação infantil
(VASCONCELLOS, 2005).
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Os maiores aprendizados de um infante
são adquiridos no brincar, isso porque o brincar ensina a desejar, relacionando tais desejos
a um eu-fictício, instaurando o brincar e suas
respectivas regras. É mediante o brincar que
o infante superar suas barreiras e limitações,
vivencia novas experiências, independente de
sua realidade a qual está inserida e idade, proporcionando seu desenvolvimento integral e de
sua consciência (VYGOTSKY, 1991).

A zona de desenvolvimento proximal
foi uma indicação da capacidade dos alunos
de entender e aprender tarefas, de acordo com
a aprendizagem de Vygotsky na zona de desenvolvimento proximal. As teorias de Vygotsky
focaram no desenvolvimento da cognição pelo
uso da interação social em zona de desenvolvimento proximal. As teorias de Vygotsky sugerem que ‘fingir brincar ou fazer de conta’ dentro da zona de desenvolvimento proximal, pois
muitas brincadeiras de faz de conta envolvem
Os jogos geram uma agradável exci- a imitação de adultos e do mundo adulto que
tação mental e influenciam fortemente; isto é, eles veem (VYGOTSKY, 1998).
desenvolvendo no infante suas características
psicológicas e físicas (ALMEIDA, 2004). QuanA zona de desenvolvimento proximal é
do o assunto é educação, a ludicidade se tor- a distância entre a capacidade do aluno de atuna essencial, como um “berço obrigatório” que ar de forma independente e independente. O
incita a aprendizagem do infante. A ludicida- aprendizado ocorre nessa área. Vygotsky enfode é fundamental ao desenvolvimento infantil, cou as conexões entre as pessoas e o contexto
podendo ser trabalhada na Educação Infantil sociocultural em que elas agem e interagem
mediante jogos e brincadeiras, possibilitando em experiências compartilhadas. Os humanos
aprender a seguir regras, possuir suas limita- usam ferramentas que desenvolvem uma cultuções, construindo uma relação positiva com os ra, como fala e escrita, para mediar seus amdemais infantes (PIAGET, 1998).
bientes sociais (VYGOTSKY, 1998).
Nesta perspectiva, a ludicidade surge
como uma grande ferramenta de aprendizagem para a Educação Infantil, auxiliando no
desenvolvimento cognitivo do infante, sendo
a brincadeira a instituidora das denominadas
zonas de desenvolvimento proximal, revelando
aumentos satisfatórios no que concerne ao desenvolvimento e a aprendizagem infantil (VYGOTSKY, 1991).
Em “Formação Social da Mente”, Vygotsky (1998) defende que o desenvolvimento
não pode ser reduzido a aprender na instrução e essa é precisamente a interpretação que
parece mais compatível com seus comentários
sobre a aparência do funcionamento intrapsicológico do funcionamento interpsicológico; isto
é, o desenvolvimento ocorre em parte como
resultado de sua própria dinâmica interna.

As brincadeiras, genericamente, propiciar diversos benefícios ao desenvolvimento
infantil, e especialmente porque enquanto os
infantes brincam, simultaneamente, eles aprendem (MORAIS; ARAÚJO, 2018). Tal definição
de brincadeira, como prática social singular e
essencial que assegura a relação e constituição de saberes da realidade pelos infantes, é
o que instaura um vínculo com a função pedagógica da Educação Infantil (WAJSKOP, 2001).
Logo, mediante a brincadeira os docentes poderão fazer uma observação e refletir acerca das etapas do desenvolvimento do
infante, fornecendo o uso de brincadeiras que
despertem nos infantes conhecimentos, sensações e regras sociais (MORAIS; ARAÚJO,
2018). Em relação a isso, o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil atesta:
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[...] cabe ao professor organizar situações para que
as brincadeiras ocorram de maneira diversificada para
propiciar às crianças a possibilidade de escolherem
os temas, papéis, objetos e companheiros com quem
brincar ou os jogos de regras e de construção, e assim elaborarem de forma pessoal e independente suas
emoções, sentimentos, conhecimentos regras sociais
(BRASIL, 1998, p. 29).

O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil defende o lúdico como uma
prática fundamental na rotina escolar, por permitir aos infantes momentos de experiências e
ampliação de novas descobertas. Na Educação Infantil o infante é percebido como um especialista na arte de brincar, por esta razão a
ludicidade deve integrar a rotina da Educação
Infantil, podendo ser trabalhada interdisciplinarmente, melhorando a prática pedagógica dos
docentes e o processo de ensino-aprendizagem dos infantes, sendo fundamental entender
as diversas maneiras de brincar e empregá-las
de modo propício para cada infante no momento mais apropriado (MORAIS; ARAÚJO, 2018).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia de pesquisa torna-se
indispensável para a qualidade e confiabilidade do trabalho científico. Logo, é importante e
necessário classificá-la quanto à sua natureza,
sua maneira de abordar o problema, seus objetivos e os procedimentos técnicos utilizados.
Segundo Bruyne (1991), ela deve ajudar a explicar não apenas os produtos da investigação científica, mas, principalmente, seu
próprio processo, pois suas exigências não
são de submissão estrita a procedimentos rígidos, mas, sim, da fecundidade na produção
dos resultados.
Para elaborar este trabalho a metodologia escolhida foi uma pesquisa bibliográfica
com análise de cunho qualitativo. De natureza
e abordagem qualitativa.
A abordagem metodológica utilizada
foi a baseada em referências bibliográficas em
literaturas presentes nas bibliografias deste artigo. Eles se basearam em monografias, dissertações e outras formas que conferem robustez
ao desenvolvimento da temática adotada. Desta forma, Andrade (2001) destaca que a pesquisa bibliográfica é de grande relevância para
a elaboração de diversos trabalhos:

Quando usado de forma lúdica, o jogo
tem a capacidade de promover a troca de
ideias e a formação do aluno para atuar em
atividades colaborativas, através da vivência de
atividades em grupos; estimulando o jogador
a pensar, criar estratégia, elaborar planos, podendo trocar ideia chegando a uma só opinião,
o seu desenvolvimento cresce a cada etapa A pesquisa bibliográfica é habilidade fundamental nos
conquistada, a cada medo superado e a cada cursos de graduação, uma vez que constitui o primeiro
erro corrigido.
passo para todas as atividades acadêmicas. Uma pes-

quisa de laboratório ou de campo implica, necessariamente a pesquisa bibliográfica preliminar. Seminários,
painéis, debates, resumos críticos, monografias não
dispensam a pesquisa bibliográfica. Ela é obrigatória
nas pesquisas exploratórias, na delimitação do tema de
um trabalho ou pesquisa, no desenvolvimento do assunto, nas citações, na apresentação das conclusões
(ANDRADE, 2001, p. 39).
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A fim de analisar, descobrir e registrar
as principais ocorrências da colaboração da
ludicidade na educação infantil fica definida a
utilização também de uma pesquisa descritiva.
A pesquisa bibliográfica embasada em diversos autores versam sobre o assunto a fim de
construir um referencial teórico que apresenta
a importância do tema.
A pesquisa de caráter bibliográfica, que
segundo Cervo, Bervian e Silva (2007) busca
explicar um problema ou situação através de
embasamento teórico científico encontrado em
livros, artigos, teses, dissertações e periódicos,
procura-se conhecer e analisar as contribuições culturais ou científicas.
É o procedimento básico para estudos
monográficos e científicos, em busca de dominar e contextualizar sobre determinado tema
ou assunto. Baseando-se em autores que ofereçam complementações ao tema proposto,
com a intenção de fortalecer e fundamentar a
pesquisa.
O procedimento utilizado foi desenvolvido com base no método dedutivo e a coleta
de dados é feita por análise por amostragem e
predominantemente descritiva. Há duas formas
de abordar o problema da pesquisa: qualitativa
e quantitativamente. Segundo Gil (1999, p. 94),

Já a quantitativa, afirma Godoy (1995,
p. 58):
[...] é a obtenção de dados descritivos sobre pessoas,
lugares e processos interativos pelo contato direto do
pesquisador com a situação estudada, para compreender os fenômenos segundo a perspectiva dos sujeitos,
ou seja, dos participantes da situação em estudo (GODOY, 1995, p. 58).

Minayo (1993, p. 23) postula que é
uma “atividade básica das ciências na sua indagação e descoberta da realidade. É uma atividade de aproximação sucessiva da realidade
que nunca se esgota, fazendo uma combinação particular entre teoria e dados” (MINAYO,
1993, p. 23).
A coleta de dados foi realizada por de
dados que já se encontram disponíveis, pois já
foram objeto de estudo e análise: livros; monografias, artigos. Em relação à amostra, os artigos foram selecionados a partir de leitura dos
artigos, teses e dissertações encontradas nas
bases de dados, sendo selecionada apenas a
literatura que atendia aos critérios de inclusão
definidos neste estudo. A análise de dados
foi feita através de maneira qualitativa. Nessa
perspectiva, esse trabalho buscou responder
questões sobre o tema.

“[...] métodos de pesquisa qualitativa
estão voltados para auxiliar os pesquisadores
a compreenderem pessoas e seus contextos
sociais, culturais e institucionais (GIL, 1999, p.
94)”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Brincar é uma atividade presente em todos os seres humanos. Geralmente está associado à infância, mas a verdade é que se manifesta ao longo da vida de um homem, mesmo na
velhice. É comumente identificado com diversão, satisfação e lazer, com atividade contrária à
atividade laboral, que normalmente é avaliada positivamente pela pessoa que a prática. Mas sua
importância é muito maior, pois através do jogo são transmitidos valores, normas de conduta,
eles resolvem conflitos, educam seus jovens membros e desenvolvem muitas facetas de sua
personalidade.
A ludicidade tem uma natureza e funções suficientemente complexas, que atualmente
não é possível uma única explicação teórica. Bem, porque é abordado a partir de diferentes estruturas, ou porque os autores se concentram em diferentes aspectos de sua realidade, a verdade é que, ao longo da história, várias explicações aparecem sobre a natureza do jogo e o papel
que ele desempenhou e continuará a desempenhar na vida humana.
O lúdico é um fator importante e potencializador do desenvolvimento físico e psíquico do
ser humano, principalmente em sua infância. O desenvolvimento infantil está direta e totalmente
ligado ao brincar, pois além de ser uma atividade natural e espontânea à qual a criança dedica o
máximo de tempo possível, por meio dela, a criança desenvolve sua personalidade e habilidades
sociais, intelectuais e psicomotoras e, em geral, proporciona-lhe as experiências que o ensinam
a viver em sociedade, a conhecer suas possibilidades e limitações, a crescer e amadurecer. A
habilidade de qualquer criança se desenvolve de maneira mais eficaz na brincadeira do que fora
dela.
Através do lúdico, a criança descobrirá e conhecerá o prazer de fazer as coisas e estar
com os outros. É um dos meios mais importantes para expressar seus mais variados sentimentos, interesses e hobbies. Está ligado à criatividade, resolução de problemas, linguagem ou
desenvolvimento de papéis sociais; isto é, com numerosos fenômenos cognitivos e sociais. A
brincadeira possui, entre outras, uma clara função educacional, pois ajuda a criança a desenvolver suas capacidades motoras, mentais, sociais, afetivas e emocionais; além de estimular seu
interesse e seu espírito de observação e exploração para saber o que o rodeia. O lúdico se torna
um processo de descoberta da realidade externa, através do qual a criança gradualmente forma
e reestrutura seus conceitos sobre o mundo.
Em suma, se observa no decorrer do desenvolvimento deste estudo que autores muito
diversos coincidem em enfatizar a função educacional do lúdico. O estágio infantil, fundamental
na construção do indivíduo, é amplamente definido pela atividade lúdica, de modo que o brincar
aparece como algo inerente à criança. Isso fortalece a concepção de sua importância para seu
uso no ambiente escolar, principalmente na Educação Infantil.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NO BRASIL

RESUMO: O presente artigo tem como meta capital trazer consigo uma breve ponderação acerca da inclusão educacional de alunos portadores de certas necessidades especiais, as quais
comprometem o aprendizado destes alunos, em escolas regulares brasileiras. Para tanto, será
discutido neste artigo o fato de que mesmo o Brasil tendo acentuado em sua legislação a
Educação Inclusiva, vê-se que os órgãos educacionais vigentes ainda se mostram longínquos
de agenciar uma real inclusão, a qual tenha qualidade e que atenda ao educando com necessidades educativas especiais em escolas do sistema regular de ensino de forma eficaz. Com
isso, o estudo para a elaboração deste artigo tem como desígnio abranger o fluxo histórico da
educação inclusiva no Brasil, dando ênfase a incoerência existente entre teoria refletida em
nossa legislação e a prática existente no dia a dia de nossas escolas. A fórmula metodológica
abraçada para este estudo foi idealizada e praticada por meio de pesquisa bibliográfica de
cunho qualitativo. Com ela, foi possível verificar que o método de inclusão de portadores de
necessidades especiais necessita ser ajustado em um plano educativo que almeja, como meta
capital, o acesso destes alunos especiais à aprendizagem, como também que haja sempre respeito por suas diferenças. Por meio desta pesquisa, então, serão destacadas algumas conjecturas de autores famosos e consagrados na área educacional e tais conjecturas serão citadas
neste artigo, servindo para alicerce e base para discussão e análise da temática aqui proposta.
Palavras-chave: Inclusão; Educação; Escola.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como desígnio debater, por meio de leituras e estudos da literatura
mais atual, o método de inclusão educacional de portadores de necessidades
especiais em escolas regulares brasileiras, tendo também como objetivo capital
trazer consigo maiores elucidações acerca da temática aqui proposta para debate.
Este estudo, então, tem como desígnio envolver a trajetória histórica da introdução da
educação inclusiva nas escolas do Brasil, dando ênfase a incoerência existente entre teoria refletida em nossa legislação e a prática existente no dia a dia de nossas escolas.
Além disso, este estudo também aponta alguns desafios e polaridades que permeiam
a Educação Inclusiva no Brasil, com a pretensão de validar teoricamente as constatações e
inferências construídas a partir das concepções e estudos de vários teóricos que tratam desta
temática. Nesta perspectiva, procura-se destacar os principais problemas, dificuldades e impasses na trajetória da Educação Inclusiva no Brasil.
Para tanto, exige-se um estudo de cunho bibliográfico, baseado em nossa literatura por
meio de abordagem qualitativa. O estudo teve como base a premissa de que as transformações
educacionais, para os alunos que são portadores de certas necessidades especiais começaram
próximo ao final do século XX, período no qual nasceu a Educação Especial sucedida de um
colapso conceitual que refletia toda a desordem existente no Brasil entre as certezas do padrão
segregativo e excludente ainda existente.
Estudando acerca da história da Educação Especial percebe-se que a procura por algo
científico a esse respeito por volta do século XX dava ênfase a deficiência e ao lado da excepcionalidade de algumas crianças, em avaria do método educativo.
Norteada por intenções que percebiam a irregularidade como algo que representava
uma totalidade da pessoa, a procura por algo científico sobre este assunto se voltou para um
estudo mais característico acerca dos atributos próprios ou suscitados pela irregularidade.
Ou seja, segundo Montoan “para se avaliar o indivíduo deficiente seria necessário que se
estudasse mais acerca da própria deficiência, como também suas aparições provenientes dessa
dessemelhança em analogia aos demais”.
Mais adiante, novos padrões científicos passaram a defender que as certezas incondicionais que originaram e pronunciavam as qualidades de aprendizagem apresentadas pelo padrão
segregativo acabassem.
Do mesmo modo, nasceram novos estudos fundamentados pelo pensamento movido
por certa incerteza que indicava outro posicionamento acerca do assunto. Essas transformações
trouxeram consigo novas ponderações e desafios para a então Educação Inclusiva.
A inclusão do indivíduo portador de necessidades especiais tanto na sociedade quanto
na escola regular é algo novo e, desta forma, mesmo o Brasil tendo acentuado em sua legislação a educação inclusiva como algo obrigatório, os meios educacionais vigentes ainda se mostram longínquos de agenciar de forma eficaz uma inclusão completa e de qualidade no sistema
regular educacional.
Com isso, abrolham questões como:
• De que forma surgiram no Brasil as concepções acerca da educação inclusiva?
• De que maneira agem as políticas educacionais brasileiras?
As aquisições no aparelhamento de serviços voltados a esse público, como também de
programas preocupados com a atenção às necessidades especiais particulares de cada indivíduo desta agremiação têm se tornado escassos e impróprios.
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Lembrando o fato histórico da Educação Especial, encontram-se díspares períodos: o
período teológico, o período metafísico, o período médico-psicológico, o período educacional
e o período inclusivo.
Pessotti (2001), retratando os três primeiros períodos, afiança que até a extensão do
cristianismo por todo o continente europeu, com sua ética voltada ao social vigorante abonava
o desamparo dos indivíduos com deficiências, em seguida abrigando-os em asilos ou mesmo
em hospícios.
Esse período foi conhecido como estágio teológico, no qual acreditava-se que Deus passava a ser a própria elucidação para o fato da existência da deficiência, sendo assim, apenas a
religião saberia proferir como abordar tal problema.
Segundo Campelo (1990):
Os doutores da igreja tinham um entendimento contraditório e minimizado das pessoas com deficiência. Enquanto
Santo Agostinho atribuía à deficiência mental a culpa, a punição e expiação dos antepassados pelos pecados
cometidos são Tomás de Aquino, seis séculos mais tarde propõe outra explicação para a deficiência, ou seja, é
uma espécie de demência natural não é absolutamente um pecado (CAMPELO, 1990, p.81).

A transformação do padrão teológico para o padrão metafísico ocasionou uma transformação substancial, passando a dar lugar ao formato do diagnóstico clínico, como também ao
tratamento médico para os indivíduos que eram portadores de deficiências.
No princípio do século XX nascem os novos ideais educacionais voltados para todos,
acompanhados das novas leis de obrigatoriedade para as unidades escolares. Na França e, ao
mesmo tempo, nos Estados Unidos, surge também o desenvolvimento com exames de inteligência. A nomenclatura ao sujeito considerado inteligente data do início do século XX, com as
invenções dos testes unificados, criados por Thomas Simon e Alfredo Binet, mostrando a potencialidade de inteligência do indivíduo, classificando-o de acordo com sua envergadura para
entrar ou ainda para permanecer fora de uma unidade escolar.
Este aparelho para ajustar a inteligência ficou conhecido como Escola de Binet-Simon
e é nivelado em fases mentais. Em seguida, a Escola de Binet-Simon passou a ser conhecida
como Quociente de Inteligência (QI).
Campelo (1990) também disserta que:
O Binet/Simon é o instrumento científico construído para permitir a triagem rápida das crianças em duas categorias: de um lado os que podem seguir a escola comum, do outro, aqueles que se supunha não poderem tirar
proveito dela Estes são os chamados débeis mentais ou retardados intelectuais (CAMPELO, 1990, p.21).

Nos anos 1970, eram apontados índices etiológicos usados para esclarecer identificadores apavorantes acerca do fracasso escolar como: o alto nível de desnutrição, sérios tipos
de problemas neurológicos, como também problemas psicológicos, entre outros motivos que
foram usados na época, sendo vastamente propagados a fim de indicar o rótulo de Disfunção
Cerebral Mínima a todas as crianças que exibiam como sintoma marcante serem portadoras de
distúrbios na escolaridade.
Com isso, de acordo com Bossa (2000), o meio cientista fez com que fosse predominando o padrão médico para tais avaliações, como também que fosse estabelecido um diagnóstico
modelo classificatório ao indivíduo que fosse portador desses distúrbios psicomotores e de dificuldade de aprendizagem, rotulando-os como Disfunção Cerebral Mínima (DCM), que mais para
frente passa a ser conhecido como Distúrbio do Déficit da Atenção (DDA) envolvendo problemas
como: a dislexia, a disgrafia discalculia, a disortografia e a afasia.
Assim, todos os indivíduos que exibissem problemas com o aprender, sistemática ou
assistematicamente, seriam designados desta maneira. Os sintomas exibidos garantem que tais
problemas de aprendizagem e, com eles, o próprio fracasso escolar, apresentavam sua origem
bem marcante em uma lesão cerebral.
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Com isso, como mostra Mendes (2006), torna-se muito importante demonstrar que em
determinadas circunstâncias tratava-se de problemas procedentes de indivíduos pertencentes à
classe popular, que não apresentavam os próprios instrumentos ambicionados pelo referencial
da chamada classe média ou ainda da burguesa, porém, facilmente eram diagnosticados por
meio de testes padronizados e por todo referencial do padrão médico psicológico:
[...] distúrbios neurológicos, fonoaudiológicos, psicológicos. Tanto do ponto de vista científico como do ponto de
vista do senso comum, há uma aceitabilidade tácita e generalizada quanto à questão dos distúrbios e das dificuldades. Diagnósticos e prognósticos apresentados pelos profissionais conhecedores do assunto eram aceitos,
assimilados e repassados pelos pais, pelas famílias, pelas próprias crianças. Nos diagnósticos e nos prognósticos
havia uma legitimação dos fatos e nessa legitimação, uma cumplicidade (MENDES, 2006, p.40).

Permanece manifesto que as carências visual, mental, auditiva, física e/ou múltiplas estavam acopladas aos alcances excludentes e segregativos existentes, ou melhor, ao metafísico:
tendo por um lado o homem e por outro lado a sociedade.
Desta forma, nesta ocasião, o ponto capital seria repensar acerca do padrão de educação que necessitaria ser ofertado àqueles que exibissem determinado modelo de dificuldade de
aprendizagem.
Por volta da década de 70, o padrão médico psicológico foi trocado por um novo
padrão, o então denominado “Modelo educacional ou Modelo Diagnóstico Prescritivo”, o qual
acastelava a opção por procedimentos, por métodos e por técnicas de educação, partindo dos
problemas próprios de cada criança.
Para Campelo (1990), no ambiente escolar, a intervenção seria sistemática e de forma
direta. Nesta sugestão, o destaque não era dado ao diagnóstico profundo, todavia, a uma observação meticulosa da criança referente aos seus problemas e envergaduras, estando de acordo
com o que se ambicionava que a criança estudasse e aprendesse.
Sendo assim, ainda sob os pensamentos de Campelo (1990), no padrão educacional ou
prescritivo seria dado ênfase ao ensino e, por meio deste, buscava-se interferir absolutamente
acerca dos problemas de desempenho e/ou da dificuldade com a aprendizagem. O título agora
deixava de ser o mais privilegiado e a classificação estava suplantada.
Campelo (1990) afiança que:
A correção deve ser vista como resultado do processo diagnóstico e de prescrição. Sendo o diagnóstico um
conjunto de informações que permitem o delineamento das características das crianças; a prescrição envolve o
processo de determinação de que estratégias de ensino, métodos e materiais irão ajudar melhor a ensinar ou a
modificar seu comportamento (CAMPELO, 1990, p.44).

A Educação Especial surgiu de um colapso conceptual que retratava a desordem entre
as certezas convividas por um padrão segregativo e ao mesmo tempo excludente, como também a imprevisibilidade do padrão inclusivo que se calcava justamente nas incertezas, naquilo
que não era prognosticável.
Segundo Montoan (2001), hoje em dia, compreende-se a Educação Inclusiva, como um
modelo individualizado da criança e consagrado à análise e ao desenvolvimento de novos métodos de ensinar e de aprender, apropriados a heterogeneidade dos principiantes e ajustado com
os pensamentos públicos que visa uma educação de e para todos.
A conjectura da Educação Inclusiva é bancar o pensamento de que todos as crianças
trabalhadas dentro das metodologias que orientam tal educação, regressem, ou seja, sejam dirigidas ao ensino comum, assim que tenham suplantado ou abrandado seus problemas privados
até o limite culminante de cada uma, desde que os permita para tal.
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Neste período, o Instituto Benjamin
Constant editou em braile a denominada RevisEm 1600, havia uma instituição espe- ta Brasileira para Cegos, principal revista descializada na área de deficiência física no Brasil, se gênero no Brasil.
a qual era conservada e mantida pela então
Tavares (2005), por sua vez, mostra
chamada irmandade da Santa Casa de Miseque em 1954 nasce no Brasil a primeira APAE
ricórdia.
(Associação de Pais e Amigos de ExcepcioFerreira (2005) mostra com suas pala- nais), que até hoje predomina no Brasil, devido
vras que no período do II império, influencia- ao despreparo das escolas da rede pública, redos pelo padrão europeu, foram indicados, no ferente ao atendimento aos indivíduos portadoEstado do Rio de Janeiro, o denominado Im- res de necessidades especiais, como também
perial Instituto dos Meninos Cegos, conhecido dos alunos deficientes.
atualmente como Instituto Benjamin Constant
Com adesão governamental e, princie, o Instituto dos Surdos-Mudos, conhecido
atualmente como Instituto Nacional de Educa- palmente, da comunidade, tais instituições começaram, então, a conquistar procedimentos e
ção de Surdos – INES.
materiais educacionais específicos a esse fim
Com isso, o acolhimento especial aos e, desta forma, a terem um atendimento persoindivíduos portadores de deficiência surgiu ofi- nalizado e eficaz.
cialmente, no período em que D. Pedro II funNeste período, na escola da rede púdou o então Imperial Instituto dos Meninos Cegos, no Estado do Rio de Janeiro. Entretanto, blica, a apreensão acerca da Educação Espeperante todo o Império de D. Pedro II e no iní- cial começou, exatamente no ano de 1958,
cio da nova República esse tipo de acolhimen- na cidade de Curitiba, propriamente no Centro
to mostrou-se acidentado e quase nulo, como Educacional Guaíra, onde surgiu uma clínica
ação oficial no campo educacional da época. psicológica destinada ao estudo de indivíduos
portadores de problemas de aprendizagem e
Assim, foi tão-somente durante a déca- que aumentam o índice de repetência escolar.
da de 1930, que começou realmente a educaEntretanto, foi tão-somente no ano de
ção escolar voltada aos indivíduos que apre1963 que a Secretaria de Estado da Educação
sentavam necessidades especiais.
e Cultura estabeleceu o emprego do serviço
Ferreira (2005) disserta que no ano de de Educação de Excepcionais. No Brasil, um
1942 já existia no Brasil aproximadamente qua- padrão conquistado e que se mostrou imporrenta unidades escolares públicas regulares tante foi o abarcamento inicial da Educação
que ofereciam algum modelo de atendimento Especial por meio da lei nº 4024/61.
a indivíduos deficientes mentais e catorze que
recebiam estudantes com outros tipos de deficiências.

LEGISLAÇÃO
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Para Mendes (2006), por meio da Lei
nº 4.024/61, e de seu artigo 88, tornou-se inovador e ambicionado enquadrar a educação
voltada ao indivíduo deficiente, na maneira do
possível, em escolas de educação do ensino
regular.
Já, em seu artigo 89, a lei mencionada
garante apoio de base financeira às instituições
de cunho particular que se despontaram como
competentes aos discernimentos dos Conselhos Estaduais de Educação, passando a ter
tratamento especial, recebendo bolsas de estudo, empréstimos e subvenções, tudo sendo
assegurado pelo Estado e por meio da Lei nº
5.692/71, em seu artigo 9º, que menciona que
estudantes que se mostram portadores de deficiência física ou ainda de deficiência mental
necessitam receber tratamento especial.

Aceitou-se, ainda, o modelo médico psicológico, e foram criadas também as turmas/
classes especiais e, desta forma, a Educação
Especial passou a assumir o ensino dos estudantes portadores de necessidades especiais,
até então, acatados como alunos excepcionais
e/ou deficientes.
Partindo dos anos 80, as concepções
de instituições, especialmente no campo de
deficiência mental, foram aceleradas e criaram
instituições como as APAEs, as quais fundamentaram-se, especialmente, na preparação
de legislações especiais que passaram a tratar
da Educação Especial em todos os Estados do
Brasil.

A Constituição de 1988 contribuiu muito, acarretando transformações expressivas
para a educação dos indivíduos portadores de
Tais medidas, mesmo ambicionando necessidades educativas especiais.
afiançar uma boa educação aos indivíduos
portadores de deficiência, acabaram reforçanA Educação Especial, desta forma,
do marcas preconceituosas acerca das proba- passou a ser considerada de jurisdição ordinábilidades educacionais desta freguesia, como ria da União, do Estado, do Distrito Federal e
também retirando-os da escola na qual seus de todos os Municípios.
companheiros de comunidade estudavam, segregando-os socialmente.
Vê-se isso em:
Segundo Mendes (2006), o mencionado Instituto Benjamin Constant e o também
mencionado Instituto Nacional dos Surdos-mudos forneciam determinados modelos de atividades motoras para seus estudantes.
No ano de 1977 foi criada a política
para a Educação Especial, com o apoio e a
direção do MEC, o qual deliberou a concepção
de turmas/classes especiais, como também de
escolas especiais para todas as redes de ensino.

II – Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção
e garantia das pessoas portadoras de deficiência;
Art.24 – Compete à União, aos Estados e ao Distrito
Federal, legislar corretamente sobre:
XVI – Proteção e integração social das pessoas portadoras de deficiência.
Art. 208 – O dever do Estado com a educação será
efetivado mediante a garantia de:
III – Atendimento educacional especializado aos portadores de deficiência, preferencialmente na rede regular
de ensino (CF/88, art. 203).
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O artigo 208, em seu inciso III da menNO ESTATUTO, EM SEU ART. 4°,VEMOS
cionada Constituição, garante a todos o “[...]
AFIANÇADO QUE:
atendimento educacional especializado aos
portadores de deficiência, preferencialmente é dever da família, da comunidade, da sociedade em
na rede regular de ensino”.
geral e do poder público assegurar, com absoluta prioSilva (2001) disserta que no ano de
1990 foi confirmada na Conferência Mundial
acerca da Educação para Todos, concretizada
na Tailândia, uma declaração acerca dos portadores de deficiências, a qual afirmava que eles
são respeitados como cidadãos “comuns”, que
têm direito ao acesso à educação do mesmo
modo que todos os outros cidadãos, necessitando serem inseridos no sistema educacional
independentemente do modelo de deficiência
que esse indivíduo possua.

ridade, a efetivação dos direitos referente à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, ao lazer, à
profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à
liberdade e à convivência familiar e comunitária (CF/88,
art. 203).

O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece, por sua vez, uma legislação
preocupada principalmente com a defesa de
todos os direitos da criança e do adolescente,
aprovisionando diretrizes fundamentais para o
exercício desse amparo nos mais variantes coeficientes, do Poder Público como também da
Já o Estatuto da Criança e do Adoles- iniciativa privada, especialmente pela comunicente (1990) – ECA – em seu art. 66, afiança dade na qual estão inseridas as crianças e os
que “ao adolescente portador de deficiência é adolescentes com deficiências.
assegurado trabalho protegido”.
No ano de 1994, em consequência da
Com isso, o ECA, ao antever a tutela Conferência Mundial sobre Necessidades Eduabsoluta dos direitos capitais da criança e do cacionais Especiais, foi organizada a Declaraadolescente, não se alude exclusivamente ao ção de Salamanca no intuito de guiar as orEstado quanto protetor absoluto desses domí- ganizações e os governos em seus exercícios,
nios, até mesmo porque há a crença do abar- indicando dentre outras coisas que as escolas
camento por parte do Poder Público em ana- passem a receber tanto as crianças com defilogia a todos os problemas, mostrando que a ciências como também as consideradas bem
sociedade também tem sua parte de encargos dotados.
em analogia aos jovens. A lei também adverte
que a comunidade tem seus deveres, os quais
O desígnio maior da declaração foi deprecisam ser envolvidos num trabalho adjacenterminar a política para servir como inspiração
te, tendo em vista o amparo das crianças e dos
a atuação dos governos, todas as disposiadolescentes.
ções internacionais e nacionais de auxílio, das
disposições não-governamentais e de outros
mecanismos para o aproveitamento da Declaração, dos princípios, da política e da prática
para indulgências educativas especiais.
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Fagundes (2001) salienta que a linha
de atuação da Declaração de Salamanca foi
inspirada no conhecimento pátrio dos países
participadores e nos alvarás, nas indicações
e nas publicações existentes no código das
Nações Unidas e de diversas organizações intergovernamentais, principalmente os códigos
invariáveis cerca da igualdade nas oportunidades para Indivíduos portadores de deficiências.

A Declaração afiança, desta forma, que
todo indivíduo com deficiência traz consigo o
direito de mostrar seus anseios quanto ao que
será a sua Educação, na medida de toda a sua
envergadura de estar totalmente certo disso.

Os pais, por sua vez, têm o direito intrínseco de serem examinados acerca do meio
de Educação que melhor se ajustará às necessidades, às circunstâncias e às aspirações de
A Declaração anuncia que toda criança seus filhos portadores de necessidades espetem direito capital à educação e necessita ter ciais.
a mesma oportunidade para assim chegar e
sustentar o nível apropriado de aprendizagem:
Nesta declaração, a inclusão se torna
um procedimento educacional por meio do
Toda criança possui características, interesses, habilida- qual todos os alunos, compreendendo inclusides e necessidades de aprendizagem que são únicas. ve os alunos com necessidades especiais são
Os sistemas educacionais deveriam ser designados e educados juntamente, com o apoio imprescinprogramas educacionais deveriam ser implementados dível, aos que estão na idade apropriada em
no sentido de se levar em conta a vasta diversidade de instituições de ensino regular. Assim,
tais características e necessidades. Aqueles com necessidades educacionais especiais devem ter acesso à
escola regular, que deveria acomodá-los dentro de uma
Pedagogia centrada na criança, capaz de satisfazer as
necessidades. As escolas regulares que possuam tal
orientação inclusiva constituem os meios mais eficazes
de combater atitudes discriminatórias criando-se comunidades acolhedoras, construindo uma sociedade inclusiva e alcançando educação para todos, além disso,
tais escolas proveem uma educação efetiva à maioria
das crianças e aprimoram a eficiência e, em última instância, o custo da eficácia de todo o sistema educacional (FAGUNDES, 2001, p.15).

O sucesso da inclusão depende da avaliação constante
do processo, da flexibilidade da equipe multidisciplinar
para alterar programas e do apoio da família, da escola
e da comunidade. Partindo do pressuposto, que a inclusão é um processo lento, pois precisa de um trabalho
interdisciplinar com as várias áreas possibilitando o desenvolvimento cognitivo do Portador de Necessidade
Especial (FAGUNDES, 2001, p.34).

Do mesmo modo, incluir uma criança
que tem necessidades especiais não seria o
mesmo que deixá-la separada dos demais alunos em classes especiais e apenas colocá-las
A defesa capital da Declaração de Sa- em turmas regulares na hora dos contextos
lamanca é de que as unidades escolares ne- não acadêmicos, ou deixando-as em turmas
cessitam refugiar todas às crianças, indepen- sem apoio apropriado.
dentemente de quais sejam as suas qualidades
físicas, as intelectuais, as sociais, as emocionais, as lingüísticas ou outras que possam ser
mal caracterizadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se fala acerca de inclusão, vê-se que as escolas precisam ter um novo olhar
acerca de seu novo papel, ponderando e analisando suas analogias com os diversos universos
de interesses voltados à inclusão.
A elaboração e a leitura deste artigo contribuíram para que houvesse a compreensão de
que a educação inclusiva no Brasil é um direito dado constitucionalmente a todos as pessoas
portadoras de necessidades especiais, sendo usada como passagem admissível para a inclusão desse indivíduo com o meio social, devendo ser acatado, involuntariamente de quaisquer
dificuldades ou de certas carências da criança. Segundo a Constituição Federal (1988):
A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, deverá ser promovida e incentivada, com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua
qualificação para o trabalho (CONSTITUIÇÃO FEDERAL, 1988, capítulo III, Seção I, art. 205).

Além da Constituição citada acima, há também a Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional 9394/96 que disserta acerca da educação do indivíduo portador de necessidades
especiais, em seu capítulo V, mostrando que existe a obrigação do Estado em promover ações
que permitam a inclusão da educação especial dentro das escolas da rede regular de ensino,
permitindo, por meio do artigo 58, abonar serviços de apoio especializado, em escolas regulares que atendam às particularidades dos indivíduos portadores de necessidades especiais, por
meio da contratação de educadores especializados nesta área educacional.
Os aparelhos legais aludidos permitem situar o horizonte das novidades em políticas
públicas do meio educacional, assegurando, desta forma, uma igualdade em todos os tipos de
oportunidades e de valorização da diversidade existente em todo o procedimento educativo.
Esses aparelhos legais necessitam converter-se em um ajuste ético-político para todos,
em todas as dezoito dessemelhantes classes de poder e em encargos bem acentuados para
sua operacionalização no processo do contexto da realidade educacional.
Com isso, a educação passa a ter, assim, um amplo desafio que é o de afiançar o acesso dos indivíduos portadores de necessidades especiais aos teores fundamentais que a Educação precisa proporcionar a esses indivíduos.
Assim, para que todos os portadores de necessidades especiais tenham garantidos e
cumpridos todos os direitos constitucionais acerca de sua inclusão na educação escolar regular,
é preciso que se ofereça a esses indivíduos uma educação pública com a qualidade esperada
e que as escolas sejam delineadas de maneira eficaz para acolher à diversidade e, também,
expandir os serviços de subsídios educacionais especiais, possibilitando, assim, o desenvolvimento de todas as envergaduras e aptidões desses alunos, ponderando assertivamente acerca
das necessidades peculiares e de seus potenciais.
Em suma, é relevante que seja mostrado que a busca por uma educação com qualidade voltada aos indivíduos portadores de necessidades especiais precisa estar centralizada nas
direções políticas que são levadas à Educação como um todo, visto que para que uma escola
seja vista como modelo de qualidade, ela não pode admitir que haja qualquer tipo de exclusão
a nenhum indivíduo, por esse indivíduo não ser capaz de enxergar, de ouvir, de
falar,
de caminhar ou ainda de escrever com as mãos.
Desta forma, a escola saberá se adaptar a essa realidade, incluindo todos esses indivíduos em uma só educação, na qual todos se
tornam especiais apenas pelo simples fato de serem humanos.
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A ATUAÇÃO PSICOPEDAGÓGICA COM CRIANÇAS
DIAGNOSTICADAS COM TRANSTORNO DE
DÉFICIT DE ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo esclarecer o que é Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade (TDAH) e como diagnosticá-lo, ressaltar as contribuições da Psicopedagogia para subsidiar pais e educadores por meio de orientações gerais sobre como
lidar com crianças portadoras de TDAH, propondo estratégias para a melhoria do processo
de Ensino e Aprendizagem e das relações interpessoais. Este trabalho apresenta informações
importantes obtidas por meio de pesquisas bibliográficas e baseia-se no DSM III e IV (Diagnostic and Statistical Manual) para critérios do diagnóstico de TDAH, bem como sintomas
descritos por diversos autores sobre a tríade sintomatológica: Déficit de Atenção, Hiperatividade e impulsividade. Diante dos inúmeros problemas que o Transtorno de Déficit de
Atenção e Hiperatividade tem causado na vida do portador deste transtorno e a todos ao seu
redor, conclui-se que a escola e a sociedade, necessitam de mais informações sobre o tema,
para juntos pensarem em soluções e prevenção dos problemas relacionados à aprendizagem
e para auxiliar pais, professores e alunos, bem como profissionais envolvidos, proporcionando
reflexões sobre o seu papel dentro da construção da aprendizagem e de práticas pedagógicas
de sucesso.

Palavras-chave: Déficit; Atenção; Impulsividade; Hiperatividade.
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INTRODUÇÃO

D

iante do aumento dos sintomas e diagnósticos de Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), que tem sido uma das maiores preocupações entre
os pais e a escola, por ser um tema atual e pouco conhecido, surgiu a necessidade de entender melhor sobre o assunto e esclarecer aos pais e educadores o que é TDAH,
quais são os principais sintomas e a importância da família e da escola no auxílio do tratamento
de pessoas que sofrem deste transtorno, além de buscar alternativas que impliquem em resultados positivos e ações que promovam a valorização das potencialidades dos portadores deste
transtorno.
O TDAH surge na infância e permanece até a vida adulta do indivíduo, não tem cura,
apenas tratamentos psicoterapêuticos e medicamentosos. É caracterizado por três sintomas:
Déficit de Atenção, Impulsividade e Hiperatividade Física e Mental, com graus leve, moderado
e grave. Não possui uma causa específica e associa-se, frequentemente a outros problemas,
como dificuldade de aprendizagem, transtornos de humor, depressão, ansiedade e problemas
comportamentais.
Atualmente, é comum a utilização do DSM - IV para a realização do diagnóstico, além da
colheita de relatos da escola e da família a respeito das dificuldades apresentadas pelo sujeito
e das conclusões da equipe multidisciplinar. Após a confirmação do diagnóstico de TDAH, o
psicopedagogo institucional fará orientações e intervenções à família e à escola que os levarão
a refletir sobre as estratégias adequadas de ensino/aprendizagem.
No decorrer do trabalho serão abordados assuntos pertinentes à Psicopedagogia Institucional e suas contribuições com o objetivo de esclarecer e tratar de problemas relacionados à
aprendizagem e prevenção de problemas futuros, sintomas e diagnóstico de TDAH, como tratar
a questão interdisciplinar, e atendimento aos alunos, pais e aos professores.
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O QUE É TDAH?
Trata-se de um Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade. Seus portadores
possuem desatenção ou inquietação, que podem manifestar-se desde muito cedo, quando
observa-se que a criança agita-se no berço,
chora facilmente e movimenta-se com intensidade.
As pesquisas a respeito do assunto
são muitas, porém, apesar dos estudos já realizados, ainda não se encontrou uma causa
específica que explique o surgimento do TDAH.
O TDAH tem sido um dos transtornos mais observados na escola e o maior problema que
esta tem enfrentado é o desconhecimento do
tema por parte de educadores, médicos e demais especialistas, assim como da sociedade
em geral.
De acordo com Silva (2003), este transtorno atinge em sua grande maioria o público
masculino. Em mulheres que possuem Distúrbio do Déficit de Atenção (DDA), predomina-se
o tipo não hiperativo, enquanto nos homens, a
hiperatividade é diagnosticada com facilidade
e, em sua maioria, estes apresentam DDA e
hiperatividade.
O comportamento de portadores do
Distúrbio de Déficit de Atenção é caracterizado
a partir de três sintomas (SILVA, 2003):
Alteração da Atenção – O indivíduo
mostra-se disperso, com dificuldade em concentrar-se.
Impulsividade – Age sem pensar, movido pela emoção.
Hiperatividade Física e Mental – O indivíduo demonstra-se agitado. No caso de hiperatividade física, há dificuldade em manter-se
parado e em casos de hiperatividade mental,
os portadores desse transtorno, têm dificuldades de dormir, o cérebro fica muito agitado e
possuem inaptidão social, tendo dificuldades
de fazer e manter amizades:

Quando pensamos em DDA, não devemos raciocinar
como se estivéssemos diante de um cérebro “defeituoso”. Devemos, sim, olhar sob um foco diferenciado,
pois, na verdade, o cérebro do DDA apresenta um funcionamento bastante peculiar, que acaba por trazer-lhe
um comportamento típico, que pode ser responsável
tanto por suas melhores características, como por suas
maiores angústias e desacertos vitais (SILVA, 2003, p.
20).

Segundo Salgado, Toledo, Rodrigues,
et al (2010) , é no período da Educação Infantil que a criança começa a inibir seu comportamento diante de um comando, permanecer
por mais tempo em atividades e brincadeiras
e desenvolver autocontrole. Porém, as crianças
com TDAH demonstram ter este desenvolvimento afetado e prejudicado nas áreas de interação social, autocontrole, cognição e expressão de sentimentos.
De acordo com Valle, Delou, Oliveira, et
al (2010), a criança de até os dois anos , tem
a atenção controlada e dirigida por determinadas configurações de estímulos. No período
de dois e cinco anos, começa a surgir o controle voluntário da atenção. A partir de então,
a criança já consegue se concentrar de forma
seletiva. Por volta dos seis anos de idade, começam a ocorrer mudanças na atenção, pois a
criança já desenvolve estratégias para atender
seletivamente os estímulos considerados relevantes para solucionar problemas.
Resultados de estudos experimentais,
que foram realizados com crianças hiperativas,
demonstram que esses processos se encontram alterados. Essas crianças apresentam dificuldades para manter sua atenção e concentração durante muito tempo e o processo de
atenção é dirigido à estimulação externa.
Segundo Houaiss (2004), a atenção
é a concentração da atividade mental sobre
algo; cuidado, zelo com algo ou alguém. Em
concordância, Tabaquim (2010), define a atenção como a habilidade de tornar conscientes
determinados estímulos: “O foco da atenção
está atrelado ao comportamento motivado, re291
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presentativo e intenso do estímulo, quer seja
visual, auditivo, sensitivo, pensamento ou memória” (TABAQUIM, 2010, p. 77).
Segundo Mattos (2003), as crianças
que sofrem de TDAH, cometem erros considerados “bobos” por falta de atenção, porém,
não têm dificuldades de compreensão e, quando há dedicação, conseguem controlar os sintomas e apresentam um desempenho normal.
Em geral, possuem problemas de comportamento e não de notas.
De acordo com Muszkat, Miranda e Rizzutti (2011), o Transtorno de Déficit de Atenção atinge em torno de 3% a 6 % das crianças
em fase escolar e tem início antes dos sete
anos de idade. Os autores citados acima, salientam que o TDAH tornou-se nos últimos trinta
anos, um dos transtornos do desenvolvimento
mais bem estudado e gerou grande polêmica,
principalmente por utilizar-se de medicamentos
para o tratamento de algumas crianças portadoras do mesmo. Este transtorno associa-se,
frequentemente a outros problemas, como distúrbio de aprendizagem, transtornos de humor,
ansiedade e problemas comportamentais.
De acordo com Crenitte, Oliveira, Capellini et al. (2010), algumas crianças portadoras de TDAH podem apresentar desordem do
processamento auditivo e visual por causa da
distração e desatenção. As maiores dificuldades são:
- Confusões entre letras e sons, principalmente consoantes como (p-b, t-d, f-v, s-z,
entre outras).
- Erros para reconhecer os sons de sílabas complexas ( ch, lh, nh, entre outras).
- Omitir sons, letras, palavras e sílabas
ou acréscimo destes durante a leitura.
- Troca de palavras na hora da leitura
e escrita.
- Dificuldade de percepção ao relacionar fonema-grafema
- Confusão ao distinguir letras simétricas
- Dificuldades de ordem temporal na
leitura e escrita ( repetição de palavras ), Crenitte, (OLIVEIRA, CAPELLINI ET AL., 2010).

DIAGNÓSTICO DO TDAH
Segundo Mattos (2003), os sintomas
dos portadores de Transtorno de Déficit de
Atenção são parecidos, mas não iguais, pois
deve-se levar em consideração a individualidade, fatores biológicos e sociais de cada um.
Os autores Muszkat, Miranda e Rizzutti
(2011), citam os critérios para diagnósticos do
DSM – III e IV. Os sintomas de TDAH mencionados abaixo são descritos no DSM – III e no
DSM – IV (Diagnostic and Statistical Manual).

DESATENÇÃO
Frequentemente, no mínimo três dos
seguintes sintomas estão presentes:
- Persistência de desatenção ou hiperatividade
- Dificuldade em terminar tarefas
- Parece não escutar
- Distrai-se com facilidade
- Apresenta dificuldades para concentrar-se em trabalhos escolares ou em outras
atividades que exijam atenção por longo tempo
- Tem dificuldade para realizar atividades lúdicas (MUSZKAT; MIRANDA; RIZZUTTI,
2011).

IMPULSIVIDADE
Frequentemente, no mínimo três dos
seguintes sintomas são observados:
- Age primeiro e depois pensa
- Muda constantemente de atividades
- Apresenta dificuldade para organizar-se no trabalho
- Precisa ser supervisionado
- Fala frequentemente na sala de aula
- Demonstra-se impaciente ao realizar
atividades em grupo como jogos e outras situações (MUSZKAT; MIRANDA; RIZZUTTI, 2011).
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HIPERATIVIDADE
Frequentemente, no mínimo três dos
seguintes sintomas estão presentes:
- Corre/escala objetos
- Mexe-se excessivamente e apresenta
dificuldades de ficar sentado
- Ao dormir, mexe-se constantemente
- Está sempre com pressa, anda e age
com rapidez
Em 1987, houve a reforma dos critérios
diagnósticos para TDAH do DSM-III-R (American Psychiatric Association) que se tornou
TDAH.
Estes sintomas têm início antes dos
sete anos de idade, com duração de no mínimo seis meses.
- Mexe-se com os pés ou mãos
- Agita-se no assento, pois tem dificuldade de permanecer sentado
- Distrai-se com facilidade
- Apresenta dificuldades para esperar
a sua vez ao jogar e nas atividades de socialização
- Responde as questões, antes das
mesmas serem concluídas
- Apresenta dificuldade para seguir instruções e concluir deveres
- Ao realizar tarefas e atividades lúdicas, tem dificuldade de manter a atenção
- Muda constantemente de atividades
- Ao brincar, tem dificuldade de ficar
em silêncio.
- Costuma falar constantemente e interromper os outros
- Parece não ouvir
- Perde objetos e materiais
- Envolve-se em atividades perigosas
(MUSZKAT; MIRANDA; RIZZUTTI, 2011).
Segundo os autores (2011), os sintomas hiperativo-impulsivos devem ter persistido
antes dos sete anos de idade. O transtorno
pode se manifestar em diferentes graus. São
eles: leve, moderado e grave.

Leve: Quando o sujeito apresenta os
sintomas acima de modo discreto ou apresenta poucos sintomas, além dos exigidos para o
diagnóstico.
Moderado: O sujeito apresenta sintomas ou comprometimentos funcionais.
Grave: O sujeito apresenta muitos sintomas, além dos exigidos para diagnóstico e
outros comprometimentos globais em casa, na
escola ou entre amigos.
No DSM – IV, são abordados os mesmos critérios para diagnóstico e os mesmos
sintomas, descritos em três subtipos comportamentais: predominante desatento, predominante hiperativo/impulsivo e tipo combinado.
Mattos (2003) ressalta que, para concluir-se o diagnóstico de TDAH, os sintomas
devem ter início antes do período sete a doze
anos de idade e estar presentes de modo evidente em dois contextos diferentes, como em
casa e na escola. Além disso, devem incomodar a vida do indivíduo socialmente, não sendo
possível explicá-los por outros problemas com
sintomas parecidos.
Durante a realização do diagnóstico, o
autor informa que “é imprescindível ter certeza
de que os sintomas listados acima estejam presentes desde precocemente. Ninguém “passa
a ter” TDAH apenas na vida adulta ou no finalzinho da adolescência!” (MATTOS, 2003, p. 27).
O autor ressalta que existem outros
sintomas que não estão listados nos critérios
para diagnósticos tradicionais e que são muito
comum. São eles:
- Baixa auto-estima
- Sonolência diurna
- Intolerância
- Apresentam necessidade de ler mais
de uma vez para que haja compreensão
- Demonstram ter dificuldade em acordar cedo
- São apressados
- Mudam de interesse com facilidade.
No início, se empolgam, mas depois perdem
o ânimo.
- São intolerantes diante de situações
monótonas e repetitivas
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- Frequentemente buscam por coisas
diferentes
- Possuem variações de humor (MATTOS, 2003, p. 27).
Cantanhede (2012) cita algumas características existentes nos portadores de TDAH
como:
- A criança se perde ao realizar suas
tarefas
- Parecem estar sempre no mundo da
lua, com o olhar perdido, desatento por longos
períodos.
- Perdem detalhes essenciais ao receber alguma informação e as processam de forma desordenada.
- Apresentam perda de memória, que
os impedem de realizar algumas tarefas
- O que ouvem e veem, nem sempre
são processados em conjunto, por isso, entende errado algumas informações.
- As informações se processam com
mais lentidão no campo cognitivo.
- Necessitam de um período de tempo
maior para responder e realizar atividades.
- Apresentam dificuldades quanto a
oralidade (CANTANHEDE, 2012).
Rodrigues e Salgado (2010) ressaltam
que os sintomas do TDAH em geral, relacionam-se com a fase do desenvolvimento em
que o indivíduo se encontra. No primeiro ano
de vida, a criança portadora de TDAH geralmente apresenta transtorno do sono, cólicas,
irritação, dificuldade ao alimentar-se, vômitos
frequentes, problemas de adaptação e demonstra ser mais temperamental que outras
crianças da sua idade.
No segundo ano de vida, frequentemente ela corre o tempo todo, gosta de obstáculos,todo brinquedo que lhe entregam, é
imediatamente destruído e apresenta dificuldade de permanecer por muito tempo na mesma
brincadeira (CANTANHEDE, 2012).
Aos três ou quatro anos de idade, a
criança começa a se tornar exigente com os
adultos e desafia-os. Apresenta dificuldades
para obedecer regras, limites e rotinas.

Salgado, Toledo, Rodrigues, et al
(2010) salientam que é importante o professor saber que o TDAH não é momentâneo, não
está relacionado com a falta de limites ou indisciplina, é involuntário e este profissional precisa trabalhar com métodos pedagógicos que
não se restrinjam a mera exposição de conteúdos, correção de exercícios mecânicos e sem
significado porque poderão levar a criança ao
fracasso escolar e a problemas futuros.
Muszkat, Miranda e Rizzutti (2011), afirmam que as crianças com TDAH, apresentam
dificuldades para realizar tarefas como resolução de problemas e organização, que são derivados de déficit cognitivo.
Segundo os autores citados acima,existem estudos que revelam que as mães de crianças portadoras de TDAH, relataram que seus
filhos mexiam-se muito durante a gestação e
algumas dessas crianças mostram desde cedo
irritação, choro constante nos primeiros meses
de vida, movimentam-se bastante enquanto
dormem e acordam várias vezes no decorrer
da noite.
De acordo com Rodrigues e Salgado (2010), a relação entre distúrbio do sono
e TDAH, é bastante complexa, haja vista que,
além de ser um tema recente, que ainda está
sendo pesquisado, existe a questão medicamentosa, que pode interferir no sono da criança portadora do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade.
Segundo Silva (2003), é comum que
as pessoas pensem que a distração e a impulsividade levarão a criança a perda da inteligência e idade mental inferior às demais crianças
da mesma idade, mas a autora se contrapõe a
esse pensamento e afirma que a criança portadora de déficit de atenção é bastante inteligente e criativa.
Mattos (2003) comenta sobre as pesquisas realizadas com portadores de TDAH
que foram acompanhados desde crianças até
a idade adulta, destacando que os mesmos
apresentam os seguintes problemas:
- Completam menos anos escolares
- Possuem maior incidência de uso de
drogas e álcool.
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- Sofrem mais acidentes, principalmente graves.
- Apresentam maior índice de desemprego, divórcio, baixa auto- estima, problemas
sociais e neuropsiquiátricos, como depressão,
ansiedade, isolamento social e tentativas de
suicídio (MATTOS, 2003).
O autor salienta que o TDAH é classificado como um transtorno psiquiátrico ou neuropsiquiátrico.
A depressão é um dos problemas mais
comuns que os portadores de TDAH têm enfrentado e as crianças deprimidas tendem a
ficar mais irritadas com queda do rendimento
escolar. Essas crianças não têm apetite normal
e manifestam menos interesse por brincadeiras
e jogos.
Os sintomas também podem ser físicos, como queixas de dores de cabeça e de
barriga, principalmente quando há provas, testes e avaliações em geral. Também é comum
que alguns portadores de TDAH, tenham o
Transtorno Bipolar, que se manifesta a partir
da alternância entre os estados de depressão
e energia. Em alguns momentos ficam muito
tristes e em outros apresentam auto-estima elevada.
Algumas crianças podem apresentar o
Transtorno de Ansiedade Generalizada (TAG) e
Fobias, nos quais sentem medo de algo com
intensidade em situações específicas. Além
dos sintomas destacados acima, a criança portadora de TDAH pode apresentar idéias persistentes como medo de doenças e sujeiras,
repetição de comportamentos e ações, rituais,
manias de checar a fechadura, lavar as mãos,
contar a mesma história ou algum fato ocorrido várias vezes. Existem algumas manias que
são mais graves como, por exemplo, fechar a
porta três vezes, entre outras. Neste caso, considera-se que este indivíduo apresenta o Transtorno Obsessivo-Compulsivo (TOC), (MATTOS,
2003).
O Transtorno Desafiante de Oposição
(TOD), também aparece com frequência. Neste
caso, a criança desafia os pais e os professores, se opondo às ordens e regras, se magoam
com facilidade e perturbam outras pessoas.

O Transtorno de Conduta (TC) é considerado um dos transtornos mais graves, pois a
criança apresenta comportamento anti-social,
agressividade, roubos, furtos, mentiras, preocupação exagerada, violação da propriedade
alheia e vida sexual precoce.
Moraes (2010), alerta para outro tipo
de transtorno de humor chamado Distimia, que
pode prevalecer por vários dias ou anos. As
crianças com esse transtorno, apresentam irritação, alteração do sono, apetite, indisposição
física, perda de memória e baixa autoestima.
O autor ressalta que a epilepsia, também é um problema que pode associar-se ao
TDAH, pois pesquisas recentes indicaram que
pacientes com convulsão possuem grande risco para sintomas de TDAH e problema comportamental.
Os transtornos de tiques e a síndrome
de Tourette são descritos por Moraes (2010)
pela presença de tiques motores ou vocais e
comportamentos disruptivos, com maior impacto social.
Para Mattos (2003), é importante identificar se há um dos problemas mencionados
acima que associa-se ao TDAH, pois havendo
a presença destes, o tratamento será modificado e as medicações e terapias serão outras.
A existência de outros transtornos é nomeada
como comorbidade, porém, nem todo portador de TDAH apresenta comorbidade a outros
transtornos.
Segundo Moraes (2010), essas comorbidades são frequentes na população portadora de TDAH e costumam dificultar o diagnóstico e o tratamento. Quanto mais patologias
associadas o indivíduo tiver, maiores são as
dificuldades para realizar o diagnóstico e requer especialização para realizar intervenções
e avaliações.
O autor descreve quatro tipos de comorbidades: concorrente, sucessiva, familiar e
epifenomênica. Na comorbidade concorrente,
as patologias psiquiátricas caminham juntas.
Já na Comorbidade sucessiva, a segunda patologia não caminha junto a outra e sucede a
primeira patologia.
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Na comorbidade familiar, há associação entre as patologias nos indivíduos afetados, inclusive em relação aos familiares. Na
comorbidade epifenomênica, há associação
de uma terceira patologia que media a primeira
e a segunda. A presença da primeira comorbidade psiquiátrica beneficia o surgimento de
outra comorbidade.
De acordo com Muszkat, Miranda e Rizzutti (2011), de 20% a 40% de crianças com
TDAH, apresentam dificuldades na inibição motora frequentemente, levando à alteração de reflexos na coordenação motora e agitação motora. Estas também apresentam dificuldades
de aprendizagem, conhecida como (DA).
Vários autores revelam que de 30 a 50
% dos portadores de TDAH têm outro transtorno associado.

CONTRIBUIÇÕES DA
PSICOPEDAGOGIA
De acordo com Paiva e Azevedo
(2009), a psicopedagogia é uma área de estudo que busca compreender e intervir nas dificuldades encontradas no campo das aprendizagens humanas. Os autores salientam que
a psicopedagogia surgiu a partir de propostas
para facilitar o acesso à aprendizagem e com
objetivo de buscar um contato direto com o indivíduo. Por este motivo, não se deve deixar de
considerar os fatores culturais, afetivos e cognitivos que se constroem na família, na escola
e na comunidade.
Segundo Soares e Sena (2011), a área
de atuação do psicopedagogo é ampla, este
profissional irá atuar em diversas instituições
como escolas, hospitais e empresas, de forma preventiva e terapêutica, para compreender
os processos de desenvolvimento e aprendizagem, buscando diferentes estratégias para
solucionar problemas.

Para Salomon (2003), os educadores em geral e demais especialistas ligados à
educação e a saúde, buscam se aproximar da
abordagem psicopedagógica para investigar
o porquê do fracasso escolar, os distúrbios e
transtornos de aprendizagem.
Oliveira (2006) ressalta que o psicopedagogo institucional está apto a dar assistência
aos professores e demais profissionais para a
melhoria do processo ensino-aprendizagem e
para prevenção dos problemas de aprendizagem:
O aprendizado não é adquirido somente na escola, é
construído pela criança em contato com o social, junto
com sua família e no mundo que o cerca. A família é
o primeiro vínculo com a criança e é responsável por
grande parte de sua educação, e de sua aprendizagem, e por meio desta aprendizagem ela é inserida no
mundo cultural, simbólico e começa a construir seus
saberes (OLIVEIRA, 2006, p.6).

Segundo Mattos (2003), a orientação
aos responsáveis por essa criança, irá facilitar o convívio familiar, pois estes passam a entender melhor o comportamento da criança e
aprendem a prevenir problemas futuros como
depressão, desinteresse, baixa autoestima, problemas de relações interpessoais e dependência de substâncias tóxicas. É de suma importância que o psicopedagogo faça entrevistas
com a família e com o sujeito para, a partir disso, iniciar os encaminhamentos e tratamentos.
A escola também pode intervir de forma positiva, proporcionando o convívio saudável entre a criança e os colegas, participando do tratamento, orientando os professores
a como lidar com este problema, ajudando o
aprendente a superar suas limitações.
Muszkat, Miranda e Rizzutti (2011), fazem algumas orientações aos pais e professores para facilitar as relações com os portadores de TDAH. Segundo eles, é importante que
a família tenha alguns cuidados como:
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- Estabelecer prioridades
- Oferecer regras de convivência claras
- Pensar antes de agir
e objetivas
- Usar reforço positivo ao invés de pu- Transformar as tarefas em jogos
nição
- Eliminar ou reduzir o uso de testes
- Evitar críticas
- Avaliar pela qualidade, não pela quan- Reforçar o que há de melhor nesta tidade
criança
- Planejar junto à criança as atividades
- Manter estratégias
que serão desenvolvidas
- Manter o ambiente previsível (hora fixa
- Dar preferência à estratégia de ensino
para o almoço, para o dever de casa, para o participativo
jantar e outras tarefas)
- Dividir as tarefas grandes em várias
- Espalhar cartazes pela casa ou em pequenas
um quadro escrever as regras de convivência
- Utilizar diferentes recursos de ensino
e instruções
- Estimular a criança a ler em voz alta
- Escolher cuidadosamente a escola
- Colocar o aluno portador de TDAH
- Proporcionar atividades físicas com próximo à mesa do professor
regras e limites
- Evitar estímulos que possam distrair
- Elaborar um calendário de estudos o aluno, como desenhos e figuras coladas na
, com um período entre trinta minutos à uma parede
hora diariamente
- Propor atividades individualizadas
- Oportunizar a criança a escolher o
- Ao adverti-la, sempre explicar para a
horário para estudo diário
criança a razão da advertência
- Reforçar positivamente a criança a
- Permitir que ela deixe a aula por alcada dia que ela conseguir cumprir o combi- guns minutos , em momentos de hiperatividade
nado
- Ao intrometer-se em conversas entre
- Quando a criança não conseguir cum- outras pessoas, deve-se estimulá-la a parar e
prir o combinado, não discutir com ela, apenas pensar em soluções alternativas: “Quando for
lembrá-la que não terá o reforço positivo na- necessário o castigo, pela evidente desobediquele dia.
ência, também seja coerente e constante: se
- Tornar o ambiente de estudos agradá- disser que irá castigá-lo, realmente o faça. Divel e silencioso, longe da televisão e do rádio. zer e não fazer será interpretado pela criança
Os autores citados acima, também fa- como sinal de que nada acontecerá. E faça o
zem algumas orientações importantes aos pro- que realmente disse que faria” (SILVA, 2003,
fessores:
p. 70).
- Manter contato com os pais frequentemente
De acordo com Muszkat, Miranda e Ri- Sentar a sós com a criança e pergun- zzutti (2011), especialistas recomendam que
tar como ela acha que aprende melhor
seja esclarecido ao portador de TDAH a res- Procurar estratégias e recursos de en- peito do transtorno, para que este colabore dusino flexíveis até descobrir a melhor maneira rante o tratamento e o primeiro passo é dar
para ensiná-la
o máximo de informações possíveis a respeito
- Criar um caderno para melhor comu- do tema.
nicação entre o professor e a família
- Elogiar a criança sempre que aprePrimeiramente, os responsáveis irão
sentar avanços
aprender tudo o que for possível e necessário
- A cada semana, sentar-se com a a respeito do tema, depois irão falar com as
criança, conversar sobre seu progresso em suas próprias palavras o que aprendeu, para
sala de aula e ouvir a opinião dela
que a criança compreenda.
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Deixar a criança fazer perguntas e respondê-las com clareza, explicar que o TDAH
não é doença ou loucura e dar exemplos positivos de pessoas que também possuem este
transtorno. Desta forma, a criança se sentirá
aliviada ao saber o por quê de determinadas
dificuldades e incapacidades e aumenta-se a
possibilidade de superação e o alcance do sucesso.

Nesta perspectiva, nota-se a importância do trabalho do psicopedagogo, para
resgatar este aluno, orientar e subsidiar o corpo docente e a equipe gestora a utilizar estratégias adequadas de ensino, ampliando o
olhar a respeito das concepções de ensino/
aprendizagem, propor melhorias nas relações
interpessoais e propiciar reflexões a todos os
envolvidos no processo de construção do conhecimento.

INTERVENÇÕES PSICOPEDAGÓGICAS
Para Ritter (2009), o psicopedagogo
além de fazer intervenções a partir dos déficits
de aprendizagem do aluno, também irá reeducar a família com orientações necessárias à
melhoria da aprendizagem.

Para o psicopedagogo realizar um bom
trabalho, é importante que este conheça bem
a escola em que está inserido e suas necessidades, o grupo de funcionários em geral, os
alunos e a comunidade local, buscando um
ensino de qualidade: “A tarefa primordial do
psicopedagogo é a de afastar o sintoma e inserir a aprendizagem lúdica. Por exemplo: se
não sabe formar frases, deve-se detectar o que
sabe e o que deve ser inserido para assimilação” (RITTER, 2009, p. 7).

A família tem um papel importantíssimo no processo de aprendizagem dos alunos,
para que estes possam superar suas dificuldades. O atendimento psicopedagógico propõe a
inclusão da família no processo de desenvolviSegundo Machado e César (2008), as
mento e aquisição do conhecimento, por meio
de reuniões e possibilita o acompanhamento técnicas mais utilizadas pelo psicopedagogo
no atendimento com crianças portadoras de
do trabalho realizado na Unidade Escolar.
TDAH são jogos de exercícios sensório-motoCada criança é um ser único e tem o res, damas, xadrez, carta, memória, quebra-caprocesso de desenvolvimento e aprendizagem beça. Além deles, as atividades mais utilizadas
diferente, algumas se desenvolvem e apren- são as que envolvem a escrita, trabalhos com
dem com mais facilidade e outras demoram livros, jornais, revistas, gibis e contos de fadas.
um pouco mais. É fundamental que o professor
Mattos (2003) enfatiza que o tratamenobserve e avalie cada criança individualmente,
para poder adequar a metodologia e conteú- to poderá ser feito por uma equipe interdisciplidos de acordo com as dificuldades e necessi- nar com diferentes profissionais que conheçam
e saibam tratar o TDAH, pois orientarão os pais
dades de cada um deles.
e professores.
De acordo com Muszkat, Miranda e
Para Muszkat, Miranda e Rizzutti
Rizzutti (2011), há um número significante de
evasão escolar por alunos portadores de TDAH, (2011), a perspectiva interdisciplinar permite
pois com o passar do tempo, apresentam pro- a transcendência de uma visão limitada sobre
blemas emocionais, baixa-estima, depressão, o transtorno na realização do diagnóstico, que
entre outros problemas que os prejudicaram não se restrinja a questionários fechados, mas
amplia a avaliação e possibilita a prática de
futuramente.
diferentes estratégias educacionais, médicas e
sociais contextualizadas e humanizadas.
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Castanho (2003) oferece algumas dicas para o psicopedagogo utilizar diversas técnicas em sua atuação na escola:
- Proporcionar palestras para professores
- Oferecer momentos de reflexão sobre
a prática docente
- Observar as salas de aula
- Entrevistar professores
- Elaborar projetos junto aos professores
- Promover mudanças educativas
- Trabalhar com os alunos orientados
por jogos, atividades grupais, diálogos, dinâmicas, entrevistas e atendimentos com alunos
- Entrevistar, orientar, oferecer palestras
e informações aos pais
- Elaborar relatórios de encaminhamentos para outros profissionais, a partir das avaliações feitas inicialmente, como sondagens,
avaliações psicomotoras, de linguagem oral e
escrita.
- Utilizar técnicas para o desenvolvimento da linguagem, do pensamento e do desenvolvimento em geral.
A autora citada acima ressalta a importância de o psicopedagogo fazer um trabalho de ressignificação para a construção da
aprendizagem. Para Mattos (2003), a escola
ideal para o portador de Transtorno de Déficit
de Atenção e Hiperatividade, deve preencher
alguns requisitos como:
- Levar em conta as diferenças individuais de cada aluno e adaptar o currículo para
atender as necessidades.
- Utilizar diversas formas de avaliação,
que considere os progressos individuais e não
ser o único critério utilizado.
- Evitar classes superlotadas, para que
esse aluno tenha maior atenção.
- Não permitir que o aluno portador de
TDAH sente próximo a janela
- As carteiras não devem ficar muito
próximas
- Permitir o máximo de contato com o
professor (CASTANHO, 2003).

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade tem causado grande polêmica
na escola e na sociedade em geral, por ser
um tema atual e pouco conhecido, porém, de
grande relevância, pois trata-se de uma desordem física e/ou mental que se manifesta de
modo involuntário e incomoda a quem manifesta o mesmo.
São inúmeras as pesquisas e tentativas
para minimização do problema, principalmente
por não ter uma causa específica e por não ter
cura, apenas tratamentos psicoterapêuticos e
farmacológicos. A psicopedagogia vem contribuindo de forma significativa, levando a escola
e a sociedade a refletir e se movimentar para
a erradicação dos problemas de ensino/aprendizagem.
A atuação psicopedagógica Institucional com crianças com TDAH é extremamente
importante, pois é o psicopedagogo quem vai
atuar diretamente com o aluno e com as duas
extremidades: escola e família, com o objetivo
de proporcionar a integração de ambos para o
pleno desenvolvimento deste.
Por meio da perspectiva interdisciplinar,
a informação, as intervenções e formas de avaliações são ampliadas, buscando contextualizar a realidade e as necessidades do indivíduo
com TDAH. Torna-se consenso entre a educação e a sociedade em geral, a importância de
realizarem-se adaptações do currículo escolar,
o cumprimento de leis e tomada de decisões
que impliquem em mudanças que favoreçam a
todos os tipos de necessidades educacionais
dos alunos, proporcionando o pleno desenvolvimento enquanto pessoas e total acessibilidade ao ensino.
Os objetivos propostos desta pesquisa foram alcançados, pois acredita-se que o
mesmo contribuirá de forma significativa para
o esclarecimento e orientações aos pais, professores e alunos a lidar com indivíduos com
TDAH e como ajudá-los a superarem problemas emocionais, sociais e de aprendizagem.
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O PROCESSO DE CRIAÇÃO TEATRAL
COLETIVA NA ENCENAÇÃO EM UM
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO

RESUMO: O presente artigo se reporta a um trabalho de conclusão de Curso, não publicado
anteriormente, o qual faz à tona o desenvolvimento de um Curso de Educação Artística em
uma determinada Faculdade particular, da qual conclui este curso (2008), sendo habilitada nesta área de conhecimento. Portanto este trabalho traz questões sobre o processo de
criação, entre elas, a escolha do texto, o público a que se dirige a montagem, espaço cênico,
possibilidades de interpretação, encenação e criação coletiva. Como resultados deste projeto,
surgiram as primeiras conquistas e descobertas durante esta trajetória, o que pode conduzir
o artista criador a explorar esta área artística e chegar a resultados surpreendentes.

Palavras-chave: Criação Coletiva; Teatro; Preparação do ator.
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INTRODUÇÃO

C

onforme exposto anteriormente no resumo deste artigo, este trabalho se reporta
a um projeto desenvolvido como atividades de pesquisas, voltado ao desenvolvimento de um trabalho de TCC, na área de graduação de Artes Cênicas que
busca abranger os conhecimentos sobre o teatro, assim, desvendar e compreender a ciência da
expressão humana, através da sua imagem orgânica.
Desse modo, passamos agora a explicitar como este projeto foi desenvolvido com intuito
corroborar para o desenvolvimento de outros projetos científicos, que outros atores queiram e
possam desenvolver.
Para tanto, trazemos aqui algumas reflexões de alguns autores, que segundo eles organizar e desenvolver o projeto, a partir do texto dramático Ralé (No Fundo), de Maxim Gorki, texto
russo escrito em 1901, torna possível organizar e decidir alguns caminhos a serem seguidos,
para o desenvolvimento e montagem desta obra clássica.
O projeto une no seu contexto possibilidades de montagem da peça, entre elas, a forma
de visualização para a encenação do texto dramático de Gorki, assim como uma possibilidade
para uma linha de interpretação, cenografia, iluminação e sonoridade, enquanto uma forma de
aproximação à compreensão, interpretação e intenção do texto.
No decorrer do projeto, procurou-se organizar as ideias dos componentes do grupo,
e as descrevê-las como conceito geral, através de justificativas concisas, em relação a certos
porquês, entre eles, o porquê encenar esse texto dramático, e para que público se destina essa
montagem. O conhecimento adquirido sobre o autor, tornou possível iniciar uma compreensão
sobre o que ele queria dizer ao público com a sua obra encenada. Gerou uma pesquisa histórica, social e cultural, que resultou em uma interpretação diferente sobre o texto estudado.
O trabalho descreve as práticas desenvolvidas em sala de aula, que resultam em descobertas que já apontam para a encenação. Além de todo o processo e conquistas do grupo,
realizado através de estudos, que fundamentam as práticas desenvolvidas.
Os resultados adquiridos, referente ao projeto de encenação da obra clássica Ralé de
Maxim Gorki, tornou possível identificar alguns caminhos para criação da montagem da obra,
desde a encenação, até a criação do personagem, que a cada laboratório desenvolvido, tornou
os personagens mais próximos dos atores, estudantes de teatro que buscam abranger nessa
trajetória seus conhecimentos sobre o papel que se adquire na sociedade sobre a arte de representar.
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O QUE FALA O TEXTO
Ralé é uma peça, escrita pelo dramaturgo russo Maxim Gorki, que se passa na Rússia em 1901, na época do absolutismo czarista. Época em que a fome e a miséria eram
abundantes, levando os operários a organizar
greves e revoltas contra o governo. É neste
contexto que surge a atmosfera da peça.
Ralé conta a história de diferentes pessoas que vivem em um albergue. Este pertence a Kostylev casado com Vassilissa, que é
muito mais nova que ele. Vassilissa mantém
um caso com Piépel, um ladrão, que por várias
vezes entrou em conflito com Kostylev. O casal
imprime uma filosofia dominadora sobre os albergados. Piépel começa a se interessar por
Natacha irmã de Vassilissa, sendo este um dos
motivos pelo qual Natacha é constantemente
espancada pela irmã, além de fazer tudo o que
ela manda.
No albergue as pessoas vivem amontoadas, não havendo, portanto, privacidade para
elas. Por este motivo Kliechtch, serralheiro, incomoda a todos com seu trabalho barulhento.
Kliechtch é casado com Anna, uma mulher muito doente, devido às surras dadas pelo marido.

E o Ator não sabe como se chamava
por causa da bebida. Alcoólatra, tem o seu
organismo debilitado, vive no passado, fala
constantemente sobre como ele era bom na
profissão, mas ele não tem mais esperanças.
Esses três homens bebem e jogam muito, em
um local que é comum a todos no albergue.
Todos convivem neste lugar, um atormentando o outro o tempo todo, mas, ninguém
se ofende, pois para isto é preciso amor próprio, coisa que eles não possuem. Esta condição ganha outra visão com a chegada de um
novo morador: Luka um velho andarilho que
chega a este lugar trazendo conforto e esperança para os moradores. Em um primeiro instante observa a todos, conversa com eles e os
aconselha.

POR QUE ENCENAR TAL TEXTO
A pesquisa, a reflexão sobre a dramaturgia, o autor, a época em que viveu, a época que retratou, isso dá a possibilidade de ver
tudo com clareza. Mas, não significa que a
peça deva ser reproduzida exatamente como
foi concebida, esse talvez seja um dos maiores
enganos que se possa cometer: ignorar a plateia do nosso tempo, nossa sociedade, o mundo em que vivemos hoje, agora. Porque montar
um Moliére, por exemplo, exatamente como ele
foi montado na época em que foi escrito é dizer
que o tempo não passou, que não evoluiu e
isso não é verdade. O que um grande clássico
diria para o mundo de hoje?

Há ainda uma prostituta chamada Nástia que vive sonhando com o dia em que irá
sair daquele lugar, levada por seu verdadeiro
amor. Ela sustenta o Barão, homem que perdera suas posses devido a um desvio de dinheiro
na câmara de comércio. Para ele, estar naqueA geração atual tem muitas possibilile lugar é como um sonho, como se a vida dele
se resumisse nas trocas de roupas que ele fez dades, muitas vertentes do teatro convivendo
nos dias atuais. A intenção é exatamente não
durante toda a sua vida.
se repetir o passado e não o aceita-lo simplesSátin, Bubnov e Ator são também mo- mente. O passado pode ser repensado, reinradores deste albergue. Sátin foi parar na ca- ventado, num processo antropofágico, em que
deia por ter matado um homem por causa de o digerimos e o tornamos nosso, parte de nós
sua irmã. Bubnov era peleiro, foi traído por sua mesmos, para devolvê-lo de outra maneira,
mulher e como a oficina estava no nome dela, para que possa dizer ao nosso mundo, ao nosele a perdeu. Mas, a perderia de qualquer for- so tempo, às pessoas da nossa geração.
ma por causa da bebida.
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Por isso, montar Gorki faz tanto sentido.
Quem disse que aquela é a Rússia, no período
pré-revolução, em Ralé? Não. Não apenas. Trata-se de Brasil, também. Da nossa gente, pois
é só olhar debaixo de um viaduto, ver uma praça da Sé para perceber que se trata da nossa
realidade também. Porque o texto é tão atual
que parece que o tempo não passou.

Transferiu-se em 1884 para Kazan, na
esperança de ingressar na universidade local,
o que não conseguiu, sofrendo naqueles dias
grandes privações, que narraria no relato Minhas Universidades e em vários contos. Foi jardineiro, estivador, cantor de coro e finalmente
padeiro. Na mesma época ligou-se a um grupo
de populistas, mas desde cedo parecia não inclinado a aceitar a exaltação do mujique, típica
A história é tão universal que poderia daquele movimento, o mesmo camponês que
se passar em qualquer tempo em qualquer lu- ele conhecia bem e que lhe parecia longe de
gar. Mas qual é a postura, a função do artistas encarnar as maiores virtudes humanas.
diante disso? Exercer o espírito crítico e analítico diante dessa realidade. Se colocar – nosso
Não conseguindo encontrar um sentiponto de vista e nossa opinião - diante des- do para sua existência, tentou o suicídio, perte clássico, desta obra genial que é Ralé, de furando o pulmão à bala. Internado conseguiu
Gorki e mostrar as mazelas da nossa socieda- restabelece-se, mas aquele ferimento contribui
de. Através da profundidade do texto, que tem para o aparecimento da tuberculose, da qual
caráter ideológico, mas com dimensão huma- sofreria pelo resto da vida. Passou os três anos
na e social, pois por trás dos tipos sociais que seguintes em andanças pelo sul do império,
Gorki apresenta, existem seres humanos como quando conheceu de perto os vagabundos que
nós. Seres humanos de uma classe esquecida seriam personagens de suas primeiras obras.
e sem voz: a ralé, a marginalidade.
Regressou à cidade natal em 1890, sendo então preso por suspeita de atividade revolucionária. Solto, passou a interessar-se pelo nasPARA QUAL PÚBLICO SE DESTINA
cente movimento marxista russo. Mostrou, na
época, um poema a Korolenko, que o criticou
PÚBLICO EM GERAL, APENAS NÃO
severamente. Reiniciando suas andanças, desRECOMENDADO PARA MENORES DE
ceu o Volga, atravessou a Ucrânia até a atual
12 ANOS.
Geórgia, percorrendo milhares de quilômetros
a pé. Um jornal de Tiflis publicou em 1892 seu
BREVE BIOGRAFIA DE MAXIM GORKI primeiro conto. Em pouco tempo tornou-se reconhecido como escritor e jornalista.
Segundo estudos com base bibliográfica, Aleksei Maksimovich Piechkóv, que se
consagrou na literatura com o pseudônimo de
Maxim Gorki, isto é, Máximo, o Amargo. Nasceu em Níjni-Nóvgorod, em 1868, e morreu em
1936.
Filho de um estofador viveu até os dez
anos com o avô materno, sofrendo então profunda influência da avó, cuja imagem fixaria na
obra autobiográfica, mais precisamente nos
volumes Infância e Ganhando meu pão. Executou pequenos serviços aos dez anos, em uma
sapataria, no escritório de um arquiteto, como
lavador de pratos num navio no Rio Volga.

Passando a residir em Sâmara, constituiu família, mas pouco tempo depois perdeu o
emprego devido à amargura e franqueza com
que escrevia. De regresso à cidade natal foi
secretário de um advogado e colaborou na imprensa, sendo a rebeldia dos seus escritos notada tanto pela censura quanto pelos revolucionários. Em março de 1898, saiu o seu primeiro
livro de contos. Conheceu então um sucesso
estrondoso e tornou-se, do dia para a noite,
umas figuras literárias mais famosas e influentes do país.
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A obra de Gorki documenta a sua vida
marcada, na infância pela fome e miséria, vivendo entre os marginais dos tempos do czarismo, cursando a universidade de rua, o cotidiano dilacerante do proletariado (da experiência
vivida brotará, espontâneo e autêntico o seu
chamado “romantismo realista” ou “realismo
romântico”), assim como se constitui num retrato de suas contradições, testemunho inclusive do pessimismo brutal e amargo que depois
se transformará em transbordante e inabalável
confiança na edificação do comunismo.
Lênin certa vez citou Gorki como “o
anunciador da tempestade”. A correspondência entre os dois em muitos sentidos amplia
o conhecimento das posições de Lênin diante
das questões da literatura e da arte em suas
relações com a tarefa revolucionária. Há uma
intimidade nas cartas que se materializa em
lúcida franqueza: Gorki chega a assumir posições contraditórias e vacilantes, quando não
absurdas, mas Lênin soube reagir com serena
e penetrante firmeza. Não apenas defendendo
seus princípios com coerência e vigor, mas
também empenhando num cuidadoso esforço
de debate ideológico.

nunca se limitam a questões particulares ou ao
nível do choque psicológico entre vontades e
anseios individuais - são investigados em seus
múltiplos aspectos humanos e sociais é justamente a intensidade psicológica e realista é o
instrumento que permite a elaboração ampla
e reveladora de um debate sócio-político que
tem em suas raízes a realidade concreta, nunca simplificada ou esquematizada.

VISUALIZAÇÃO DA ENCENAÇÃO:
POSSIBILIDADES PARA A LINHA DA
INTERPRETAÇÃO, CENOGRAFIA,
ILUMINAÇÃO, SONORIDADE
Há como proposta inicial, a aproximação e interação com o público, colocando-o
dentro do espaço cênico, usando as teorias de
espaço-total, a quebra de um possível realismo, através da exposição da dualidade ator/
personagem, onde cada ator montará, em
cena o espaço característico de seu personagem, explorando o efeito rústico da madeira,
imprimindo ali algumas de suas características,
ignorando o uso de caxias, usando sobreposições de tons, texturas e tecidos nos figurinos,
que à primeira vista são simples e ao longo do
espetáculo se transformam, abusando de simplicidade e funcionalidade, devido a um possível desdobramento de personagens por cada
ator.

Lênin, na verdade, discute não apenas
com o amigo, que respeita e admira, mas principalmente dirige-se ao escritor que, apesar
dos erros, aponta sempre como sendo o maior
representante da arte proletária. Gorki viveu
Algumas cenas acontecerão simultaneem uma época visceralmente conturbada e um
período histórico fascinante: o crepúsculo da amente, como em nichos, delimitados pela luz,
burguesia russa e os primeiros anos de cons- buscando uma atmosfera de porão, de fundo,
onde acontece algumas das relações entre os
trução do regime soviético.
personagens. O uso de focos, relacionando
Mais que seus extraordinários roman- claro e escuro, focos a pino, o uso de luz alterces e que seus admiráveis escritos autobiográ- nativa, com possíveis lâmpadas em cada um
ficos, sua dramaturgia é o intenso testemunho dos nichos delimitaram o espaço.
da batalha do novo contra o velho. Em textos
de Gorki bastante conhecidos do público brasileiro como Pequenos Burgueses e Os Inimigos, o painel ideológico de uma época pré-revolucionária é aprofundado com agudo senso
de realismo, tomando por temática a luta de
classes na vida cotidiana: seus personagens
são gigantescos, humanamente verdadeiros
mesmo aqueles que se opõem às forças progressistas, e são lançados em conflitos que

Instrumentos/sons rústicos, feitos através dos adereços, como canecas, buscando
uma aproximação entre a musicalidade russa
e a brasileira, como as duas podem dialogar
através de suas características populares. Falas sobrepostas, acentuadas por efeitos de percussão realizados pelos atores em cena; explorar a densidade do silêncio, o que o seu peso
no sentido de ócio /solidão pode trazer.
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O PROCESSO DE PREPARAÇÃO DO
ATOR
Os estudos realizados com base em
Stanislavski (2008), formam uma base consistente para as práticas desenvolvidas no decorrer
do processo de criação, o que torna mais claro
o objetivo, no momento de criar uma metodologia de estudo que fundamentam essas práticas.
Há uma estrutura básica comum àqueles que resolvem palmilhar a arte dramática com
maior rigor. Sendo que o trabalho do ator abrange além da análise teórica de textos, a preparação de seu instrumento cênico, em fundamental
o corpo, a voz e a emoção, mas também, o criativo propriamente dito: a criação de um papel
específico em uma encenação (STANISLAVSKI,
2008).
O objetivo/resultado, no qual é uma
meta dessa atividade, direcionada inicialmente
ao ator de teatro, está presente no sistema e
proposta de alguns teóricos do estudo da arte
teatral. Entre eles, já estudado, a procura pelo
oceano do subconsciente, a busca em produzir a metafísica em ação, ao desnudamento do
ator em cena, ao espaço sem limites, onde através das práticas e laboratórios desenvolvidos,
pretende conduzir o ator à prontidão global. É
em síntese, a eliminação de tudo o que obstrui
os verdadeiros canais por onde flui o cósmico
humano, isto é, o homem em sua plena individualidade, única e insubstituível, como senhor
absoluto do poder de refletir e gerar um infinito
de possibilidades de ser, uma tarefa que é resultado de um longo processo (STANISLAVSKI,
2008).
Procurar o tempo e o ritmo, é uma busca através de práticas desenvolvidas que exercitam a percepção concreta desses fenômenos,
já que os nossos sentimentos são trabalhados
diretamente para eles, além da dicção e canto, que desenvolvem a sensação das palavras,
exercitando a respiração, pausas, observação
do sentido de cada palavra pronunciada, onde
essas impressões são fundamentos para uma
busca pela concentração, memória e imaginação, que percorrem as correntes invisíveis (STANISLAVSKI, 2008).

A natureza orgânica é que deve dirigir
o equipamento criador do ator, e é na busca
de suas leis que ele deve acreditar. É nessa
linha de estudo que se propõe uma fluência
na criatividade do ator, que o conduza a concepção e nascimento de um novo ser, onde o
nascimento deve tornar-se um ato natural, que
levará o ator a construir um papel vivo no palco
(STANISLAVSKI, 2008),
A proposta ou sistema, busca chegar
na região do subconsciente, no momento do
qual o ator realiza a sua tarefa de criação.
Quando atinge abrem-se os olhos de sua alma,
e ele passa a perceber o sentido da ação, ter
consciência dos novos sentimentos, concepções, visões, atitudes, tanto no papel, como
em si próprio (STANISLAVSKI, 2008).
A teoria abrange um sistema de preparação do ator, onde consiste em treinar esse
estado interior através de uma técnica plenamente consciente. Ao estudar as bases, métodos e técnicas da criatividade, por meio de
um encadeamento de exercícios regulares e da
sua revisão constante na busca de melhores
caminhos, depara-se com novas possibilidades de interpretação (STANISLAVSKI, 2008).
O ator deve encontrar na alma do papel um fragmento de si mesmo, de sua alma,
de seus desejos; deve atacar o papel como a
ele mesmo, segundo a vida, sua, aqui e agora,
e não segundo apenas as instruções do autor
nem de acordo com os carimbos convencionais.
Na procura por um ator natural assim
como a criança, o ator tem que reaprender
tudo desde o começo: a andar, a olhar, a falar.
Essa aprendizagem exige uma grande doação
e entrega daquele que a ela se submete: treinamento intensivo e contínuo; disciplina férrea;
grandes reservas físicas e nervosas; rigoroso
preparo e controle da aparelhagem físico vocal, muito cobrada nas práticas desenvolvidas
em expressão vocal (STANISLAVSKI, 2008).
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Certas práticas que se servem desse
estudo, torna o ator mais ágil, levando-o para um
ritmo e tempo rápido, faz com que seus gestos
sejam dotados de conteúdo e propósito, e ao se
aprofundar no subtexto, as palavras emitidas do
personagem, anulam palavras mecânicas, decoradas e desalmadas. Resultado de práticas
para despojar todas as tensões musculares,
uma atividade que desencadeia um processo
de auto-observação e remoção da tensão desnecessária, o que resulta na agilidade do ator
(STANISLAVSKI, 2008).
Desenvolvendo práticas que engaja o
ator na investigação de si mesmo, faz com que
ele se torne um ator criador, como uma certa
proposta teórica apresenta, em meio aos estudos realizados, onde advoga o ator como “ator
santo”. Esse engajamento exige dele a destruição de todos os estereótipos, até aflorar sua
verdade pura. Acredita-se que no teatro há certas leis objetivas, e sua realização só é possível
quando respeitadas essas leis (STANISLAVSKI,
2008).
É exigido do ator o desenvolvimento
de uma anatomia especial, resultante da eliminação de toda resistência do corpo a qualquer
impulso psíquico. O teatro só tem significação
se o homem puder experimentar o que é real
e, tendo já desistido de todas as fugas e fingimentos do cotidiano, num estado de completo e desvinculado abandono de tudo que pode
interferir na sua criação, é o estar presente no
momento que tem que estar, ao contrário, acaba
perdendo momentos importantes das práticas
(STANISLAVSKI, 2008).

No processo de criação, se propõe
também o caminho da via negativa, ou seja,
exercícios que induzam o ator a uma total mobilização psicofísica, objetivando eliminar tudo
o que seja fonte de distúrbios à suas reações, é
a busca por encontrar um “saber ser”. É essencial que tudo venha do corpo e através dele,
devendo existir uma reação física a cada coisa
que afeta o ator, deve banir todas as formalidades do seu comportamento, via que serve
os laboratórios desenvolvidos no processo de
criação do personagem, que é uma das linhas
da metodologia utilizada no processo de criação. Para atingir esse resultado, a espontaneidade e a disciplina são aspectos básicos, que
no decorrer das práticas surge o auto desvendamento, que é o ato baseado num esforço de
total sinceridade (STANISLAVSKI, 2008).
Tem por objetivo fazer com que o ator
relacione as ações concretas com uma lembrança, pois as recordações são sempre reações físicas: foi a pele que não esqueceu,
foram os olhos que fixaram, os ouvidos que
gravaram, por isso é necessário realizar anotações ao decorrer do processo, porque são os
elementos descobertos, que conduzem o ator
a perceber novas possibilidades de representar um papel.

ParA Artaud (2003), Há práticas que
sugerem possibilidades concretas, que ajudam
a tencionar e distensionar os músculos, conduzindo o indivíduo a perceber se possui tenacidade para integrar-se numa ação coletiva. É
preciso que o ator combata os preconceitos,
o medo de se expor, o medo do ridículo, de
falar e não ser aceito, de se machucar, e das
Para o autor, a chave mestra desse pro- eternas justificativas. Se errar, continuar, e não
cesso é o reconhecimento do material vivo, cons- parar, para justificar-se.
tituído pelas associações e recordações do ator,
que deverá reconhecê-las não pelo pensamenAs práticas dos laboratórios dramátito, mas através dos seus impulsos corporais, cos, desenvolve dois níveis básicos de estutornando-se consciente deles, para dominá-los do: o analítico/reflexivo e o prático/cênico. Na
e organizá-los. Com o tempo, ele sentirá que o perspectiva desses laboratórios o objetivo desseu corpo começa a reagir totalmente, que não sa metodologia, é justamente revelar todas as
oferece mais resistência, que seus impulsos eslacerações da expressão, estimular a energia
tão livres, mas nessa experiência é necessário
vital, e provocar a consciência, se o homem do
ir de degrau por degrau, sem falsidade, sem fazer imitações, sempre com toda personalidade, palco é o mesmo homem da rua. Entre os estudos realizados, nos deparamos com a questão
com todo o corpo (STANISLAVSKI, 2008).
do distanciamento, o que serve de base para
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algumas práticas desenvolvidas e outras que
estão na metodologia de estudo. Essa linha
de estudo, indica que o público pode não se
emocionar com a ação que ocorre em cena,
para que não perca a noção de pensar sobre
o significado da história contada. Procura mostrar a forma de um corpo de uma pessoa, determinado pela a sociedade na sua forma de
ação. Isso faz com que o ator seja um grande
observador em relação ao mundo que o cerca,
e o público atento ao que ocorre em cena (ARTAUD, 2003).
A forma do teatro épico é identificada
nesse estudo, como uma forma de narrar o
que se passou, diferente do dramático, que se
assisti a uma ação presente. A história contada
é envolvida por um tema social, o que faz com
que o público a leia depois de vê-la, portanto, as práticas que servem desse estudo como
base, não utilizam de dramaticidade, mesmo
diante de um assunto tão sério, como vida e
morte, questões de sobrevivência e conflitos
humanos. É uma desdramatização da ação
(ARTAUD, 2003).

deira o ator desvela possibilidades de interpretação, na verdade o atuar deve ser tão complexo, quanto possível. Quando é sugerido uma
peça, deve haver nos primeiros ensaios uma
relação entre o ator e o espaço que o personagem faz parte, através de improvisações com
movimento e palavra, porém, num jogo que é
crescente, anulando precipitações. Aprende-se
que em cena pode aumentar o volume da ação
sem distorcê-la, através da nuance que a cena
deve conter (ARTAUD, 2003).
O ator deve manter o fim de cada frase, quando alcançar esse estágio na improvisação, porque são as palavras que sustentam
a relação humana, a arte da grande escrita é
usar significados sutis bem concentrados. Para
se descobrir o sentido do que é dito, é preciso
que o ator crie em um espaço vazio. O objetivo
dessa linha de estudo é justamente a busca
pela naturalidade, é tornar visível o invisível.
Aqui se valoriza mais a busca, do que a própria
técnica em si (ARTAUD, 2003).
Experimentar sons é uma das propostas nessa busca pela naturalidade, ou seja, o
ator utiliza de sons nas suas improvisações
quando sente necessidade, a palavra e o som
emitido, quando introduzidos na ação devem
se tornar parte do movimento, ao contrário, se
perde o sentido da palavra ou som emitido. Ao
pronunciá-los deve se visualizar a imagem, ou
seja, a que se refere o que está sendo dito,
através disso se alcança a naturalidade na pronúncia da palavra (ARTAUD, 2003).

No processo sugere-se que os atores
troquem os papéis, que todos experimentem
os mesmos papéis, a fim de discernir neles todos os aspectos possíveis, de não levarem a
personagem demasiado a sério, de poderem
rir dela. Se torna uma espécie de soltar em coletiva a personagem. Nessa busca pelas possibilidades de interpretação, essa linha de estudo, enfatiza a necessidade do cuidado pelo
detalhe, o conhecimento pelo ser humano que
interpreta, e assim, reproduzir a partir de uma
Experimentar possibilidades na pronúnobservação verdadeira. O estudo minucioso de cia, esboça-se uma expressão oral orgânica,
todos os aspectos da situação proposta, torna despida da retórica, onde esse tipo de prática,
a cena mais viva e intensa (ARTAUD, 2003).
destina-se a quebrar os automatismos verbais
da língua materna. O maior propósito da metoMediante os estudos realizados, utilizou dologia de estudo é tornar o mais lúcido poscomo base na maior parte das práticas, o es- sível as indicações básicas para o ator no seu
paço vazio, para tornar-se uma intensificação trajeto preparatório para o estar em cena, atrade energia, e tornar possível inovar, através do vés do ensinamento dos mestres, filtrando e
espaço vazio, para que haja uma proximidade aliando as suas necessidades, possibilidades,
entre palco e plateia construindo um jogo em experiências e descobertas (ARTAUD, 2003).
cena, vivo e verdadeiro. Entre o jogo e a brinca-
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O material adquirido no decorrer dos
estudos realizados, possibilitam uma auto investigação do indivíduo, cuja proposta é o domínio
do laboratório dramático teatral, identificados
nos jogos, improvisações e reflexões, sobre as
práticas e teorias estudadas (ARTAUD, 2003).

papelão por sua abundância e possibilidades
de modificações como cortes, rasgos e colagens para melhor fixação; por seu amarelado
de diferentes nuances e por ser um elemento
que remete a classes de oprimidos, como mendigos e catadores.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
DO PROJETO - CENOGRAFIA

Optou-se por cobrir tanto o espaço de
encenação como o espaço destinado à plateia
para que desde o princípio o público se sentisse incluído no espetáculo e no ambiente. Outra
necessidade foi de tampar uma das paredes
da Sala Laboratório, devido uma lousa que não
podia ser removida por estar fixada com chumbo na mesma. Para tal também foi utilizado as
placas de papelão. Todo o revestimento realizado com esse material teve um tratamento
após sua colocação para que sua aparência
se aproximasse cada vez mais de um ambiente
sujo e mal cuidado.

Para o desenvolvimento do projeto, foi
escolhido um espaço escolhido na Faculdade
“X”, conhecido como Sala Laboratório T 01
A, uma sala de aula com equipamento de luz
e som para apresentações teatrais. A escolha
desse espaço aconteceu pela sua possibilidade de adaptação às necessidades propostas:
proximidade e inclusão do público no espetáculo; jogo revelado, onde os atores assumiram
o distanciamento dialogando com momentos
de interpretação de caráter realista.
Por tanto, era necessário um espaço
que aproximasse o ator plateia, que pudesse
ser modificado durante as cenas, sem coxias,
deixando à vista as transfigurações entre personagens, ao mesmo tempo que possibilitasse
criar um local semelhante à uma moradia pequena na qual residem os personagens sem
tornar-se agradável tanto aos moradores quanto ao público. No texto as ações acontecem em
um albergue russo, essa realidade foi trazida
para os cortiços de nossa época e localidade,
sem é claro, tornar o ambiente contemporâneo
a alguma época específica, para manter o caráter universal e atemporal que se encontra na
escritura dramática.
O papelão, que além de elemento
cenográfico estético tornou-se um signo do
universo apresentado no texto foi utilizado inicialmente para cobrir todo o chão. Essa necessidade surgiu devido à coloração e material
original, constituído por um piso verde claro
brilhante. Era necessário haver um elemento
de tons amarelados, ou neutros, não escorregadio, sem brilho e preferencialmente que
pudesse ser estragado e tivesse aparência de
algo rústico, sujo e pobre. Assim, optou-se pelo

Foram feitos rasgos, emendas e desgastes, propositais ou acidentais vindos do processo de improvisação realizados neste espaço. Tendo o espaço de encenação já definido,
foi criado o “lugar comum”, o espaço do qual
nasciam os pontos cardeais do público e os
espaços “pessoais” de cada personagem que
interferiam entre os espaços da plateia. Primeiro realizou-se a construção de uma mesa central feita a partir de quatro caixotes compridos
de madeira sem que fossem fixados uns nos
outros, para facilitar sua mudança de local entre o primeiro e o segundo bloco da escritura
cênica, onde eram deslocados para as extremidades dos espaços pessoais.
Foram retiradas as cortinas pretas da
sala que eram utilizadas para barrar a entrada de luz natural e os vidros foram cobertos
com papelão que também sofreu o tratamento
já citado. A intenção era impossibilitar a passagem de luz, mas de maneira que o elemento
utilizado para tal função não interferisse ou se
distanciar dos outros elementos do cenário. A
parede na qual existiam essas janelas, era revestida por tijolos alaranjados e com a retirada
das cortinas os tijolos tornaram-se parte do cenário.
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No texto era sugerido um elemento
muito utilizado, uma estufa. Esse elemento tornou-se um símbolo, contribuindo para o lado
não-naturalista do espetáculo. Ao invés de se
construir uma estufa, ela foi substituída por uma
escada de madeira pintada inicialmente de
azul, sobreposta de tinta marrom. Descascando partes da pintura da superfície, a coloração
azul aparecia dando à escada uma aparência
envelhecida e gasta. Outro objeto também utilizado como símbolo foi um banco de madeira
próximo às janelas que servia como uma entrada para a cozinha ou até mesmo a cozinha em
si. Este era um dos espaços pessoais determinados, os outros três eram dos personagens,
Anna, Kliechtch e Piépel.
O espaço do personagem Piépel era
caracterizado por duas almofadas no chão, feitas como cama, duas almofadas como travesseiro e uma coberta. Localizado na mesma reta
que a “cozinha”. O espaço caracterizado como
nicho do personagem Kliechtch, à esquerda do
local de Piépel, possuía um cubo de madeira
sem pintura, que servia de mesa de serviço
e também para guardar suas ferramentas de
trabalho, um caixote do mesmo estilo utilizado
para a mesa, era o assento deste. Já à esquerda do nicho de Piépel localizava-se o local da
personagem Anna, montado por uma cama
baixa feita de tiras de papelão amarradas em
dois blocos para facilitar sua retirada entre o
primeiro e o segundo bloco cênico e uma luminária: uma caixa de madeira que comportava
uma luz para iluminar o rosto desta personagem.

Em cena podiam-se encontrar vários
objetos naturalistas, garrafas de bebida com líquidos de aparências semelhantes ao vinho e
aguardente em seu interior. Sobre o banco que
simbolizava a cozinha, a personagem Kváchnia
mexia uma massa feita de farinha e água, e
embaixo do banco uma tigela de madeira com
pastéis. Outros como garfos e facas de alumínio e uma colher de madeira também estavam
em cena, junto com uma jarra de barro, além
de um ralador e um saca-rolha. Duas caixas de
ferramentas, a do personagem Kliechtch, que
manuseava limas, alicate e argila entre outros,
e do personagem Bubnov, uma caixa de costura contendo linhas, agulhas, tesoura e pedaços
de tecido. Um baralho, manuseado frequentemente pelos atores, e mais algumas garrafas
vazias. Estes objetos tinham por função trazer
o cotidiano e aproximar a realidade da peça
com o público e pelo grande e forte caráter
naturalista do texto.

O espaço não possuía portas, as entradas e saídas eram convencionadas pela
quebra na interpretação na passagem personagem para ator. O local da plateia também foi
pensando nas duas grandes buscas de nossa
proposta cenográfica: a harmonia do espaço,
dentro de um ambiente envelhecido e precário;
e a inclusão do público. Para tanto realizamos
três fileiras de assentos em cada nicho. A de
trás uma sequência de seis cadeiras, à frente
destas, uma fileira de seis banquinhos pouco
mais baixos, que ainda não causaria uma diminuição na altura do público, mas apenas um
afunilamento, à frente, três almofadas no chão,
realizando assim quatro trapézios que acomoÀ cima do nicho de Piépel, da cozi- daram a plateia.
nha, da escada utilizada como estufa e sobre a
mesa de centro, foram penduradas lâmpadas
O formato desta disposição oferecebolinhas, servindo não apenas para iluminação ria a sensação de inserção das pessoas acocomo para demonstrar a precariedade do lo- modadas nessas três fileiras, e concentração
cal. As extensões que ligavam essas lâmpadas da atuação cênica para o centro da sala, pois
estavam totalmente aparentes, e no teto um mesmo que o espetáculo ocupasse diferentes
emaranhado de fios remetia a fiações inacaba- locais, a ação seria concentrada a maior parte
das e emendas presentes nas residências mais do tempo no “lugar comum”. A intenção era
humildes.
justamente a mistura de linguagens, para aproximar os espectadores do universo daquele
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local, e os atores estavam cientes de que a
ambientação poderia ser a grande aliada da interpretação, ao mesmo tempo, que ficava claro
que se tratava de uma peça de teatro e que era
contada uma história deixando a eles a possibilidade de refletir sobre o problema exposto.

va uma base preta, para dar o peso necessário
a cena.

A proposta para os figurinos foi: ser
algo realista, mas atemporal, coisas que pudessem pertencer tanto à Rússia em 1901
como ao Brasil de 2008.

MAQUIAGEM: SUAS
CARACTERÍSTICAS E RELAÇÃO COM
O CORPO

Usou-se também uma camisola para
representar a personagem Anna que quando
não estava no corpo da atriz era tratada como
se fosse a personagem, com as outras persoFIGURINO: SUAS CARACTERÍSTICAS E nagens se relacionando com ela e até mesmo
carregando-a.
RELAÇÃO COM O CORPO

As cores foram pensadas para dar um
equilíbrio ao espaço cênico e a iluminação sépia adotada, por isso eram em tons claros: pastéis, marrons, cru, creme, cinza, verde musgo,
areia, destacando-se apenas dois personagens
Kostylev e Vassilissa que por serem os donos
do albergue e por manterem uma linha de dominação sobre os albergados, propositalmente
tinham a cor vinho e combinavam entre si.

O processo de criação de um espetáculo envolve várias questões até se alcançar o
resultado final, que é constituído pelo trabalho
do ator e a encenação, a qual envolve vários
núcleos de trabalho, entre eles, a cenografia,
e sonoplastia, o figurino, a divulgação e a maquiagem, a qual desenvolve um trabalho para
ser somado com o dos demais núcleos, mantendo uma relação com todo o processo.
A maquiagem é um elemento desenvolvido por meio da linguagem adotada pela
encenação, além de manter relação direta com
o personagem, é necessário que haja uma
harmonia entre todos os elementos que constituem o espetáculo, que unidos formam um
todo, e é esse todo que resultará no trabalho
final. O trabalho de criação de Ralé é coletivo,
porém, houve a divisão de alguns núcleos para
melhor organização do processo, entre eles, a
maquiagem.

Os adereços: boinas e gorros foram
peças utilizadas de maneira a possibilitar uma
diferenciação entre um personagem e outro, já
que se optou por cada ator fazer dois personagens. Já outros adereços foram usados para
marcar de maneira sutil a personalidade de alguns personagens como por exemplo a Nástia
que usava um sutiã vermelho, o Barão um chapéu, Alióchka um suspensório, Bubnov uma
barriga saliente, Medvedev um quepe e Vassilissa e Kostíliov usavam uma aliança. Apenas
o Luka possuía paletó, para simbolizar alguém
Houve a procura em desenvolver uma
que sempre está pronto para partir.
maquiagem que dialogasse com a linguagem
adotada pela encenação de Ralé, e principalAs roupas eram, sujas e rasgadas, sem mente a relação entre ela e o personagem. A
excesso, simbolizando a decadência em que princípio várias propostas surgiram por todos
se encontravam as personagens. Optou-se por os integrantes do grupo, em uma das rodas
não usar calçados, para haver uma melhor mo- de conversa sobre as questões de encenação,
vimentação no espaço cênico. Como os atores desenvolvida no final do primeiro semestre do
tinham que trocar de roupa em cena, optou-se projeto, entre elas: uma maquiagem farsesca,
por uma base cor da pele, para não chamar um rosto branco com uma função marcada, o
a atenção. Diferenciando apenas no final da que seria a linguagem do bufão passando pelo
peça onde a atriz que representava o Ator usa- claw, a qual dialogava com um figurino e am-
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biente rústico; uma maquiagem suja, que dialogasse com um figurino realista, constituído de
elementos não-realistas, o que traria uma forma
de um corpo diferente; uma maquiagem marcada não pelo branco, mas que trouxesse tons
que transformassem o rosto, com uma aparência cansada e judiada; uma maquiagem suja,
que envelhecesse os rostos, trazendo um aspecto de uma trajetória difícil, como a de todos
os personagens de Ralé.
Conforme todas as propostas apresentadas pelo o grupo, decidiu-se que a maquiagem a princípio não seria realista, mas traria
um aspecto sujo e transfigurado. Porém, ficaria de responsabilidade do núcleo desenvolver
uma ideia sobre a forma em si, o que não impediria o grupo em opinar e apresentar novas
propostas.
No decorrer do processo de encenação houve um workshop de iluminação e maquiagem na faculdade, contribuindo para a
construção da peça. O grupo ficou bastante
interessado com os resultados das experimentações referentes as propostas apresentadas
neste workshop, porém, permanecemos com
a ideia de uma maquiagem uniforme e não-realista, e a partir desse conceito foi criada uma
maquiagem que dialogasse com o todo.
Pensou-se nos traços da maquiagem
expressionista, a qual realçava certos pontos
do rosto de forma bem marcada, o núcleo concluiu que a maquiagem uniforme poderia ter
traços realçados com profundidade, mas não
expressionista. Seria uma base para tirar as
imperfeições do rosto, no tom da pele, depois
com um tom bege que se destacasse da pele,
realçaria certos pontos do rosto com um tom
esfumaçado, procurando focar principalmente
os olhos e maçãs do rosto, os demais traços
desenvolvidos seria conforme a trajetória de
cada personagem. Ou seja, a ideia foi desenvolvida, mas, cada um se maquiava, procurando se aproximar do personagem conforme a
proposta apresentada.

Ambos seguiram a mesma linha, o que
resultou em uma uniformidade e diálogo com
a linguagem desenvolvida na encenação e no
trabalho de ator, com os respectivos personagens. Antes de chegar nessa conclusão o grupo refletiu sobre certas questões, a partir da
proposta da uniformidade. Entre elas, qual a
linguagem dessa encenação? Qual a trajetória
de cada personagem? Qual a relação entre o
ator e na maioria do grupo, com os dois personagens que interpreta? O que resultaria em
uma uniformidade, que não fosse realista e ao
mesmo tempo transmitisse um rosto marcado
por uma trajetória? Qual maquiagem uniforme,
mas desigual entre os atores, que dialogasse
com os personagens e com os elementos que
constituem esse espetáculo? Essas e outras
questões foram apresentadas pelo núcleo para
alcançarem a ideia final.
Além dessas questões, houve o esboço, entre muitas tentativas, das possíveis
maquiagens que poderiam ser desenvolvidas,
mas de certa forma o próprio processo conduziu a ideia final.
Pensar na maquiagem,
é pensar no todo, desde o personagem e a
sua relação com o espaço, até a cenografia e
figurino, tudo sempre tem que acompanhar a
mesma linguagem, ao contrário, resultará em
um trabalho constituído de elementos que se
divergem entre si.

ILUMINAÇÃO
A concepção de luz aproveita-se da
precariedade do universo proposto no texto, fator que e traz à cena a simplicidade, aspereza
e sombra: características de moradia temporária e improvisada. São utilizadas lâmpadas
incandescentes comuns, que acionadas manualmente pelos atores durante as cenas, criam
situações e sublinham climas e ações. A luz
cênica convencional é utilizada como recurso
de recorte. Interfere na ação e dirige o olhar do
espectador, num caráter de recorte fotográfico,
além de revelar de forma mais narrativa os espaços pessoais de cada personagem no início
do espetáculo (KYRILLOS, 2005).
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Em outros momentos ocorre o uso de
uma “ribalta” móvel que pode ser usada em
manipulação direta pelos atores em cena. O
espetáculo pede poucas mudanças de luz, o
que permitiu que a operação fosse realizada
pelos próprios atores, fora ou dentro de cena.
O texto original cita a presença de lamparinas,
principalmente no segundo ato. Um pouco dessa ideia de clima noturno é resgatada através
da mudança de luz convencional para luz alternativa (lâmpadas incandescentes, com fios
desproporcionalmente à mostra) que ocorre ao
anoitecer no albergue (KYRILLOS, 2005).

A partir de todas as propostas, foram
descartadas as que eram inviáveis e tentou-se juntar todas o máximo possível, e novas
ideias surgiram para a concepção do espetáculo como um todo, do espaço, a proposta de
criar um prólogo, onde cada personagem contasse a sua história, e a cena final, propostas
que foram experimentadas posteriormente, na
prática, sob o olhar dos integrantes do grupo
que estavam de fora, e que ficaram como definitivas. Assim, cada um com suas experiências
anteriores, suas inclinações para determinada
área específica, suas qualidades e seus defeitos contribuiu à sua maneira, trazendo propostas, ajudando quando era necessário e o resulDIREÇÃO
tado final tem, com certeza, um pouco de cada
O espetáculo como um todo foi pensa- um dos atores cena (FERRAZ, 2002).
do coletivamente, porém, a partir de suas inclinações pessoais cada um contribuiu de uma
forma para o resultado final. Para os ensaios
de cenas, quem não estava em cena muitas vezes ficava de fora e fazia alguns apontamentos
sobre as propostas dos colegas em cena, e foram feitos alguns ensaios de detalhes, onde foram trabalhadas cenas específicas, buscando
sempre o diálogo entre a linguagem realista e a
épica, a aproximação do público, as quebras e
intervenções musicais nas transições de atos,
sempre buscando dialogar com generosidade
e buscando um senso comum entre o grupo
(FERRAZ, 2002).
Em determinado momento, sentamos e
cada um trouxe a sua proposta de como dirigiria o espetáculo se fosse o único responsável
por isso. Um dos elementos comuns em todas
as propostas foi a música, principalmente para
iniciar o espetáculo e que ela deveria ser executada pelos atores em cena (FERRAZ, 2002).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O teatro é a união de todas as artes, e por meio dele é possível buscar desvendar e
compreender a ciência da expressão humana, através da sua imagem orgânica. Organizar um
espetáculo a partir do texto dramático Ralé (No Fundo) de Maxim Gorki, que unisse toda a sua
poética, foi realizado por meio da disciplina de encenação, que entre os seus maiores objetivos,
é o de tornar possível que o aluno crie, desenvolva e alcance o resultado final da encenação: a
apresentação do espetáculo, que são as conquistas adquiridas no processo de criação, o qual
será compartilhado com o público.
As disciplinas de estudo envolveram o trabalho de criação do espetáculo, conduzindo o
projeto de encenação para o seu desenvolvimento, possibilitando que os estudantes da arte teatral por meio dos conhecimentos adquiridos ao decorrer dos três anos do curso de graduação,
adquirissem uma presença cênica em cena, tornando possível que organizassem e decidissem
sobre as questões que envolvessem a criação e montagem desta obra clássica.
O trabalho dos professores desenvolvido referente ao projeto de encenação, buscou
com que o grupo assumisse a autoria de um espetáculo teatral, em termos de direção e os aspectos que envolvem as questões do trabalho do ator. Preparando o aluno para que se torne um
profissional de teatro, que seja capaz de desenvolver o seu trabalho entre os diferentes núcleos
que constituem o processo de criação de um espetáculo, desde a interpretação à divulgação.
O processo de criação do texto Ralé proporcionou o conhecimento sobre a trajetória
da construção de um personagem, onde a busca foi por meio de aprofundar-se no significado
de cada palavra emitida por ele e as suas ações realizadas, que sem compreensão tornam-se
vazias e sem nenhum significado, tanto para o ator, quanto para o espectador.
A busca em alcançar um resultado verdadeiro em cena, exigiu uma harmonia entre todos os integrantes do grupo, onde a palavra respeito e generosidade tornou-se primordial para
todo o processo. Mesmo diante de pessoas, onde as suas personalidades se diferem entre si, o
que causou muitas vezes divergências de opiniões, foi o que tornou possível para que houvesse
ousadia sobre pensar a respeito das inúmeras possibilidades do fazer em cena, o que causou
algumas vezes um impacto no outro, em função dessa ousadia de pensamento.
E foi por esse caminho que o grupo construiu uma relação de respeito, que resultou
em um trabalho dedicado à um grande objetivo: que o outro seja capaz de compreender o significado dessa linguagem escolhida pelo grupo, utilizada em Ralé. Nessa trajetória foi possível
que cada um superasse muitas dificuldades, por meio do estudo sobre o texto e a respeito do
trabalho desenvolvido pelo ator, que exigiu para a construção desses personagens, retirar do
pensamento qualquer tipo de julgamento sobre o que é certo ou errado.
Se tornou necessário para o trabalho de interpretação, que se experimentasse sem
medo, todas as possibilidades que conduzissem e aproximasse o ator do personagem que iria
ser interpretado por cada um. Ser ator é muito mais do que o simples fato de decorar um texto
e recitá-lo em cena, o que resultará em um trabalho distante da emoção e veracidade de cada
palavra e ação realizada pelo ator.
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A busca constante de cada um para a aproximação do seu personagem foi uma trajetória muito difícil, onde a dedicação era fundamental, e se houvesse falta de trabalho o resultado
se tornava nítido em cena. Mas, por meio de muito trabalho o resultado final foi uma encenação
poética, onde o envolvimento se tornou o elemento fundamental para a clareza do significado do
espetáculo para o espectador.
Todo o processo de criação do espetáculo, que envolveu as disciplinas do curso e exigiu
a busca por experiências já vivenciadas em anos anteriores, tanto no curso como na vivência
pessoal, foi uma proposta apresentada para que fosse permitido ao aluno que entendesse em
ação essa experiência teatral, que integra diferentes linguagens, as quais envolvem a arte teatral.
Os resultados finais adquiridos pelo grupo da CIA Simpáticos, que desenvolveram o
projeto de encenação da obra clássica Ralé de Maxim Gorki, tornou possível um amplo conhecimento sobre o fazer teatral, por meio da criação, elaboração e desenvolvimento, o que resultou
em uma autoria coletiva, através de muito respeito, generosidade consigo e com o outro, além de
uma busca constante sobre o que diz essa peça, onde a pergunta final deixa permear inúmeras
respostas ou dúvidas: E essa gente aí, como é que faz?
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BULLYING NAS ESCOLAS

RESUMO: Este artigo tem como objetivo abordar a prática do bullying e refletir sobre como ele
se dá entre os pares e em posição de poder. Pesquisas bibliográficas apontam que o aluno
enfrenta discriminação e preconceito por aqueles que o julgam, culminando com o isolamento das relações sociais na escola. A agressividade vem se tornando comum globalmente e também está presente dentro do espaço escolar. O bullying, muitas vezes minimizado,
tornou-se um assunto muito discutido em toda a sociedade. Este artigo relata um estudo de
caso e intervenções pedagógicas que foram usadas na tentativa de resolver um problema de
bullying enfrentado em uma turma de quinto ano em uma escola municipal de São Paulo. As
metodologias e estratégias utilizadas foram de base qualitativa. As duas produções de texto
do aluno, antes e depois do projeto, foram analisadas com base em pesquisas bibliográficas.

Palavras-chave: Bullying; Preconceito; Educação Especial; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como objetivo refletir sobre bullying nas escolas, analisando as relações, caracterizando e compreendendo como ele se estabelece neste contexto.

Este fenômeno se caracteriza por agressões físicas, verbais, psicológicas, que causam
danos que podem perdurar por toda a vida da vítima, e que se diferencia de outras violências,
por acontecer entre os pares, ser repetitiva e pela existência de desnível de poder entre vítima
e agressor.
A prevenção passa primeiramente pelo conhecimento, dessa forma, toda equipe pedagógica de posse desses conhecimentos poderão oferecer melhores atendimentos aos casos de
bullying, identificando as ações contra alunos e de prevenir e combater esse mal.
Por causar tantos traumas, a escola não pode minimizar os impactos do bullying na vida
dos alunos, ao contrário, a escola deveria ser espaço construtivo de solução para os conflitos,
ajudando a superação de danos causados pela violência verbal ou física.
Partindo desta ideia, uma professora do ensino fundamental, em uma escola da prefeitura de São Paulo, criou um projeto para combate do bullying, após ler uma produção de texto,
na qual, um aluno se queixava de não querer voltar à escola por causa das situações vexatórias
que vivenciou dentro dela. No final do projeto a professora solicitou nova produção textual para
averiguar o impacto positivo, ou não, do projeto na vivência dos alunos, a fim de poder ter ajudado determinado aluno.
Este artigo relata um estudo de caso, intervenções pedagógicas para combater o bullying
e a tentativa da solução do problema enfrentado. As metodologias e estratégias utilizadas foram
de base qualitativa. As duas produções de texto do aluno, antes e depois do projeto, foram analisadas com base em pesquisas bibliográficas.
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O QUE É BULLYING?

A violência é um estigma mundial e
atinge à todos em variados níveis sociais, é
também reflexo de sociedades desiguais, nas
quais pequenos grupos privilegiados tentam
oprimir aos demais, quer seja por violência física ou moral. Nestas comunidades, todos os
“diferentes” são taxados de insuficientes e marginalizados.

O bullying é denominado por um conjunto de atitudes agressivas, realizadas a outro(s), de maneira consciente por uma ou mais
pessoas, de forma repetitiva e sem motivo concreto, caracterizando-se por agressões verbais,
físicas e psicológicas, insultos, apelidos, intimidações, acusações sem veracidade, exposição
ao ridículo, ofensas, fazendo com que a vítima
O bullying tem se mostrado cada vez
tenha danos, tanto psíquico quanto físicos, morais, materiais e emocionais, levando-o a exclu- mais presente e culmina no espaço escolar. É
neste espaço que as crianças e adolescentes
são (FANTE, 2005; MARTINS, 2005):
passam a maior parte do tempo. Muitas das
O termo bullying é origem inglesa e sem tradução no vítimas do bullying acabam por se isolar para
Brasil, é empregado para expressar comportamentos não sofrerem as agressões, isto leva a evasão
agressivos no ambiente escolar, praticados pelos edu- escolar, também pode resultar em suicídio.
cando. Os atos de violência ocorrem de maneira inten- Oliveira e Antonio (2006) expressam que: o
cional e repetitiva contra um ou mais indivíduos, que bullying se dá a partir de ações discriminatóse encontram impossibilitados de reagir às agressões rias e práticas frequentes de violência no cotisofridas. Esses comportamentos não apresentam moti- diano, tratando-se de um tipo de exclusão sovações justificáveis, os mais fortes utilizam os mais frá- cial capaz de oprimir, intimidar e machucar aos
geis como objetos de diversão, prazer e poder, com a poucos, sem nunca ser declarada de fato.
intenção de maltratar, intimidar, humilhar e amedrontar
suas vítimas (SILVA, 2010).

O bullying não é novo, expressa uma
forma de violência que sempre esteve presente, sendo os mais “fortes” oprimindo os mais
“frágeis”. Esta forma de violência representa ameaça ao processo de desenvolvimento
cognitivo, psicológico e social do ser humano,
gerando consequências na vida do indivíduo.
Assim, o bullying envolve atitudes agressivas,
intencionais e repetidas, que sucedem sem
motivação, sendo praticadas por pessoas contra as outras, causando dor, angústia, sendo
executadas dentro de uma relação desigual de
poder (LOPES, 2005).
Segundo Fante, o bullying é um fenômeno que pode ser encontrado no contexto
das famílias, escolas, trabalho, prisões, asilos
de idosos, ou seja, em qualquer lugar que se
estabeleçam relações interpessoais, sendo
um fenômeno novo, porém que sempre existiu
(FANTE, 2005).

Segundo Lopes Neto (2005), o bullying
tem uma função “é a realização da afirmação
de poder interpessoal por meio da agressão”,
o que coincide com Martins (2005) que defende, “que autores do bullying costumam agir
com dois objetivos: primeiro, para demonstrar
poder, e segundo para conseguir uma afiliação
junto a outros colegas”. De acordo com Silva
(2010):
Os problemas mais comuns são: desinteresse pela escola; problemas psicossomáticos; problemas comportamentais e psíquicos como transtorno do pânico, depressão, anorexia e bulimia, fobia escolar, fobia social,
ansiedade generalizada, entre outros. O bullying também pode agravar problemas preexistentes, devido ao
tempo prolongado de estresse a que a vítima é submetida. Em casos mais graves, podem-se observar quadros
de esquizofrenia, homicídio e suicídio (SILVA, 2010).
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trariedade do não ou pela permissividade do sim, não
oferecendo nenhum referencial de convivência pautado
no diálogo, na compreensão, na tolerância, no limite
e afeto. A escola também tem se mostrado inabilitada
a trabalhar com a afetividade. Os alunos mostram-se
agressivos, reproduzindo muitas vezes a educação doméstica, seja por meio dos maus-tratos, do conformismo, da exclusão ou da falta de limites revelados em
suas relações interpessoais. Os professores não conseguem detectar os problemas, e muitas vezes, também
demonstram desgaste emocional com o resultado das
várias situações próprias do seu dia sobrecarregado de
trabalhos e dos conflitos em seu ambiente profissional.
Muitas vezes, devido a isso, alguns professores contribuem com o agravamento do quadro, rotulando com
apelidos pejorativos ou reagindo de forma agressiva ao
comportamento indisciplinado de alguns alunos (SILVA,
2006):

Para Silva (2010), a escola, a maior
parte, como se apresenta hoje em dia, reproduz um modelo de educação antigo, conservador e obsoleto, alunos sentados uns atrás dos
outros, movimentando-se pela escola por meio
de filas, cópias de textos da lousa ou livros contribuem para o desinteresse deles. As crianças
e jovens de hoje tem capacidades, estímulos e
tecnologias diferentes do século passado. Há
de se convir que a escola deveria acompanhar
essas mudanças, porém não acompanhou. O
modelo concebido da educação no Brasil não
atrai aos jovens, e estes por sua vez, vão para
a escola desmotivados. São nestes ambientes
ESTRATÉGIAS DE COMBATE AO
que o bullying tem campo fértil. Os alunos já
vem de casa predispostos á violência e en- BULLYING
contram nas instituições de ensino um ótimo
espaço para disseminação de vários tipos de
Em uma escola ideal o cotidiano dos
agressões.
alunos é pautado pelo respeito com diálogos
que se guiam pela liberdade (Freire, 1996).
O bullying vem se tornando um assun- Mas, o que se observa na vida real, as escoto muito revisitado na escola, pois é nela, que las são espaços, nos quais há hierarquia, reeste fenômeno toma um grande vulto. Com o pressão, desigualdades sociais, econômicas,
acesso à educação garantido por lei, é nas raciais e etc, Assim, é nesta realidade que o
instituições de ensino, quer sejam públicas ou bullying prolifera.
privadas, que há uma explosão de violências
entre as crianças e adolescentes. Muitas vezes,
É preciso que os educadores também
o bullying é banalizado ou confundido com estejam alertas para identificarem os casos de
agressão e indisciplina e está associado a fa- bullying e que por meio de ações pedagógitores econômicos, sociais, culturais, aspectos cas visam o bem estar físico e mental dos aluinatos de comportamento e influências familia- nos. Mas as vezes, as soluções ultrapassam os
res, de amigos, da escola e da comunidade. muros das escolas. Aí entram os agentes da
Segundo Silva (2006):
saúde que devem acompanhar os casos mais
severos, incorporando as famílias neste trataA educação do jovem no século XXI tem se tornado mento. O que deve se ter em mente é que as
algo muito difícil, devido à ausência de modelos e de crianças e os jovens devem ser protagonistas
referenciais educacionais. Os pais de ontem, mostram- desse debate e nunca deixados de lado por
-se perdidos na educação das crianças de hoje. Estão suas opiniões serem irrelevantes.
cada vez mais ocupados com o trabalho e pouco tempo dispõem para dedicarem-se à educação dos filhos.
Esta, por sua vez, é delegada a outros, ou em caso de
famílias de menor poder aquisitivo, os filhos são entregues à sorte. Os pais não conseguem educar seus
filhos emocionalmente e, tampouco, sentem-se habilitados a resolverem conflitos por meio do diálogo e da
negociação de regras. Optam muitas vezes pela arbi-

Segundo Freire (1996, pág. 17): “faz
parte igualmente do pensar certo a rejeição
mais decidida a qualquer forma de discriminação. A prática preconceituosa de raça, de classe, de gênero ofende a substantividade do ser
humano que nega radicalmente a democracia”.
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Levando-se em conta então, esta escola utópica, o papel do professor é fundamental
pois ele deve ter em mente que “[...], a educação é uma forma de intervenção do mundo
[...], a qual vai além dos conteúdos, ao respeitar os conhecimentos dos alunos e escutá-los,
para que juntos, a partir dessas experiências,
contribuam para a transformação da sociedade (FREIRE, 1996, p.98).

O estudo foi realizado em uma escola
municipal de educação fundamental da cidade
de São Paulo. O procedimento metodológico
adotado nesta pesquisa foi pesquisa bibliográfica. A abordagem do problema foi qualitativa
que, para Paulilo (1999),

Diariamente, professores deparam-se
com situações de bullying que podem levar às
vítimas a desordens psíquicas, sociais e cognitivas. O enfrentamento do bullying perpassa
primeiramente pela identificação das vítimas e
agressores. As pessoas que praticam e sofrem
bullying raramente falam para um adulto pelo
o que estão passando. Cabe aos pais e profissionais da educação promover sempre um
diálogo aberto tanto com alunos e com os filhos. Crianças que têm medo dos pais e ou
professores, nunca se abrirão frente a problemas enfrentados. Para Cury (2003) “o diálogo
é a ferramenta educacional insubstituível. Deve
haver autoridade na relação pai-filho e professor-aluno, mas a verdadeira autoridade é conquistada com inteligência e amor.”

A natureza da pesquisa tem por objetivo
gerar conhecimentos para a prática pedagógica,
solucionando problemas específicos. Com relação
aos objetivos, a pesquisa se classifica como descritiva, pois, segundo Vergara (2007), tem como finalidade primordial a descrição das características
de determinada população ou fenômeno.

Então, mesmo que a realidade mostra
escolas com um conjunto de regras desatualizadas, conteúdos distantes da realidade dos
alunos e infra estruturas deterioradas, muito já
se avançou na postura dos profissionais frente
aos problemas enfrentados no cotidiano, tais
como grêmios estudantis, acordos com a comunidade para participarem mais nos plano
gestor de cada unidade e mesmo em projetos
que visam atender melhor a realidade enfrentada pelos alunos. Este artigo se baseou em um
destes projetos que trouxe solução inovadora e
participativa ao combate do bullying.

ESTUDO DE CASO

[...] trabalha com valores, crenças, hábitos, atitudes,
representações, opiniões e adequa-se a aprofundar a
complexidade de fatos e processos particulares e específicos a indivíduos e grupos. A abordagem qualitativa é
empregada, portanto, para a compreensão de fenômenos caracterizados por um alto grau de complexidade
interna (PAULILO, 1999, p. 135).

Foi realizado um estudo com um aluno,
que descreveu por meio de relato, ter vivenciado
bullying, com a finalidade de obter generalizações.
Este método detalha o objeto da pesquisa, que
é o enfrentamento à violência pela professora em
questão, através de projeto pedagógico, o qual poderá dar direcionamento a futuras pesquisas.
Para a escrita deste artigo foram usados
dois relatos de um aluno do quinto ano de uma escola pública e municipal de São Paulo e o acompanhamento da aplicação do projeto feita pela professora. Este aluno que estava com doze anos, na
época, se sentia triste e questionava o porquê de
ter que estudar. O aluno em questão foi reprovado
no ano anterior. Dizia não querer ir mais para a
escola e se isolava do contato com os colegas de
classe.
A professora iniciou o ano letivo propondo uma produção de texto para a turma intitulada
“Quem sou eu?”, nela buscava conhecer os novos
alunos para planejar o ano letivo. Após a escrita do
primeiro relato, a professora ficou espantada pelo
tom triste e sofrido da narrativa de um de seus alunos. O garoto pautou a narrativa dizendo-se triste
por ter que voltar as aulas naquela escola e por
sofrer agressões verbais dos colegas.
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A partir deste relato foi que a professora teve a ideia de um projeto para a intervenção sobre bullying na sala, para resolver ou
tentar amenizar os traumas causados ao aluno.
No final do ano, a mesma professora solicitou
uma segunda produção de texto com o mesmo
tema, para observar se as intervenções pedagógicas surtiram efeito ou não.

seguir se defender (LOPES NETO, 2005; FANTE,2012; SCHULTZ et al., 2012).

Ele solicitou ainda à professora que
não contasse nada a ninguém principalmente
aos pais. Escreveu que merecia os xingamentos e se depreciou frente ao problema enfrentado. Também disse que se fosse por ele, largava a escola e ia trabalhar, estava farto de ser
PRIMEIRO RELATO DO ALUNO
ofendido e não via razão para continuar neste
“inferno”. Martins (2005) e Francisco e Libório
O aluno que estudava no quinto ano (2009) destacam que a maioria dos estudantes
de uma escola pública da cidade de São Pau- busca o auxílio dos professores ou dos pais
lo, tinha doze anos na época, descreveu com para resolver esse problema de maus-tratos.
detalhes sobre as tristezas de ter que voltar a
estudar e ainda naquela escola. Também relata
Após ler os relatos de todos os alunos,
que devido a baixa estatura e corpo franzino, a professora resolveu implantar e implementar
vinha recebendo apelidos e agressões verbais um projeto na turma que tratava sobre bullying.
há tempos.
Este projeto se baseou em 3 pilares: a) a escola é um espaço de proteção de crianças e adoNo texto proposto, no qual a professo- lescentes; b) o ECA (BRASIL, 1990) determira esperava encontrar gostos musicais, forma- na, em seu artigo 5º, que nenhuma criança ou
ção familiar, atividades realizadas nas férias ou adolescente será objeto de violência; c) a Lei
confissões de paixonites dos alunos, o menino de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
descreveu como vinha sendo tratado pelos co- (BRASIL, 1996) determina que crianças e adolegas. Na produção de texto, ainda afirma que lescentes têm o direito à educação, com vistas
fora da escola era uma criança divertida e que ao pleno desenvolvimento de sua pessoa e ao
gostava de brincar, mas que lá (escola) ele não preparo para o exercício da cidadania.
gostava, pois colocavam apelidos que o deixavam triste.
Ela partiu do princípio que a escola deveria ser espaço de socialização dos alunos e
Ainda descreve que nas situações ve- que estes deveriam se sentir seguros dentro
xatórias ele ri e tenta não ligar, para ver se ou- dela. Para isso, utilizou-se do projeto para intros alunos param de implicar com ele. Mas centivar o aluno desmotivado e tentar sanar o
continua o relato afirmando que não, que os problema de bullying que ele vinha sofrendo.
colegas não param com os xingamentos. Pros- “[...] os comportamentos de bullying são ignosegue falando de uma viagem que fez com a rados, não são reprovados e não têm uma resfamília e que lá se sentiu à vontade e fez ami- posta consistente por parte dos profissionais
zades novas e estas pessoas o tratavam como que desempenham funções educativas [...]”, a
igual. Aqui, o aluno comparou a escola com tendência é que aumentem com o passar do
outro espaço onde se sentia bem. Nesse caso, tempo (ALMEIDA, 2014, p. 84).
a escola é percebida como um local desagradável, injusto e inseguro (ASSIS, 2005).
A escola deveria ter um clima respeitoso às diferenças, e se assim não acontecer
Ainda no relato, o aluno afirmou que faz-se necessários práticas pedagógicas que
descontava a própria raiva na irmã mais nova corrijam os problemas enfrentados.
e na escola também xingava outros colegas.
Estudos revelam que uma pessoa alvo de
Assim, após a leitura dos relatos e em
bullying pode se tornar um autor, pois tem um consonância com a equipe gestora da escola,
desejo de reproduzir os maus-tratos sofridos a professora resolveu por em prática o projeto
em alguém mais frágil, em virtude de não con- pedagógico para combater á violência, foram
324

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

lidos diversos textos sobre o tema e também
selecionado variados textos que abordavam o
assunto. O projeto se desenvolveu, na maior
parte, em sala de aula.

diálogo e respeito. Durante todo o processo foi
muito importante a construção de laços afetivos entre os professores e os alunos, envolvendo toda a equipe escolar. A partir deste projeto,
o aluno em questão começou a participar de
muitas atividades na escola e quis fazer parte
do grêmio estudantil. Também melhorou muito
nas notas, pois com as leituras e estudos, passou a atender o que lia e escrevia.

A primeira etapa foi assistir ao filme
“Milagre na cela 7”, “Memo, um pastor de ovelhas com deficiência mental, vive com a filha e
avó em uma vila na costa turca do mar Egeu.
Um dia, em 1983, a vida de Memo foi subitamente virada de cabeça para baixo quando a
SEGUNDO RELATO DO ALUNO
filha do comandante morreu. Memo é acusado do assassinato e condenado à morte. Ele
Ao final do ano letivo, a professora peacaba na prisão na cela número sete. Tanto diu nova produção textual com o mesmo tema
na prisão quanto onde mora sofre todo tipo de do início “Quem sou eu?”, lendo os relatos a
bullying”.
professora se surpreendeu bastante com a postura positiva do aluno, dizendo que a vida dele
Depois foram promovidos debates en- havia mudado bastante, descreve que passou
tre os alunos para reflexão sobre os diversos a estudar, coisa que não tinha feito antes, falou
modos de violência existentes no mundo. Este que começou a ler, coisa que ele achava que
filme também deu margem a discussão de su- não gostava e diz ter feito até novas amizades.
peração das agruras vividas pelo personagem
e os alunos levantaram tópicos para intervenContinua dizendo que o ano foi bem
ção.
legal e que passou a gostar da escola. Aqui
percebe-se que o ambiente escolar mudou e
Após os debates, os alunos produziram o aluno também. Com o auxílio da escola, ele
textos contando suas histórias e comparando- foi capaz de superar uma situação que o afligia
-as com o personagem do filme, reconhecendo bastante. Neste caso, com o apoio da equipe
então o bullying que muitas vezes foi praticado. escolar e de outros alunos, o menino foi capaz
Na etapa seguinte, os alunos leram e compa- de superar o bullying.
raram cada história e foram desconstruindo as
certezas e tabus que ainda permaneciam.
A mudança de papel desempenhado
no microssistema escolar foi mostrada como
Prosseguindo com o projeto, os alunos relevante para o crescimento saudável do aluno
tiveram que elaborar, em grupo, projetos que e de todos os envolvidos. Senna (2011) destavisavam o combate ao bullying, produzindo ca que quem participa de ambientes enriquematerial visual para espalhar pela escola, tam- cedores tem maior possibilidade de absorver
bém assistiram à palestras sobre o tema que conhecimentos do mundo e de adquirir habilioutros professores se prontificaram em fazer. dades intelectuais, físicas e socioemocionais.
Aqui houve interdisciplinaridade, pois houve interesse por parte dos alunos que culminou em
O projeto desenvolvido em sala de aula
trabalho coletivo das outras matérias. O aluno pode então, ser considerado um propulsor de
em questão se interessou bastante pelo pro- mecanismos de proteção que possibilitou um
jeto, foi ele quem sugeriu o filme assistido e “ponto de virada” na vida do aluno (e possivelele deu palestras em outras salas com o grupo mente de outros), e assim, pode ser capaz de
formado.
mudar a trajetória de desenvolvimento de risco
para resultados de empoderamento (RUTTER,
No decorrer do ano, o aluno se tornou 1987; YUNES; SZYMANSKI, 2001).
líder nas atividades sobre violência, participou
bastante das atividades desenvolvidas reconhecendo a escola como espaço de debate,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando a escola encontra muita violência, entre os alunos e comunidade escolar, cabe
a ela a elaboração de projetos que incluam toda a comunidade para resolver. Não há fórmulas
mágicas, mas o que percebe-se é que a situação financeira, acesso à serviços públicos básicos
e incentivo à cultura estão intimamente ligados à diminuição da violência.
Respeito, participação das decisões e inclusão são conceitos básicos para que uma população construa a democracia, na qual todos tenham suas vozes aceitas. Porém o que se vê,
em pleno século XXI no Brasil, é um país de exceção, no qual uma minoria rica, dita as normas
e as leis para a maioria que está cada vez mais mergulhada na violência e na ignorância. Essa
experiência de violência impede que as crianças percebam todo seu potencial de aprendizagem,
pois estão com a atenção voltada para a defesa das agressões.
O bullying priva os alunos dos seus direitos fundamentais, como educação de qualidade
e vida digna, e ainda torna a escola um ambiente inseguro, culminando na evasão escolar das
mesmas. É preciso que professores e equipe pedagógica, bem como todos que trabalham em
escolas, tenham formação adequada para trabalhar.
Também se faz necessário constante planejamento dos conteúdos e um tempo de “escuta” para os alunos. O bullying surge muito frequentemente, pois há relações interpessoais em
todos os lugares, mas cabe as professores ficarem atentos e não minimizarem situações de
violências físicas ou verbais.
Cada ser humano é diferente e único, embora a escola tente massificar e homogeneizar
o aprendizado, sabe-se que isso é infrutífero. No atual contexto social, político e econômico brasileiro, é imprescindível que a escola tome o lugar de vanguarda em uma educação efetiva e de
real significado. os saberes precisam ser relevantes para a vida dos alunos.
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AS BRINCADEIRAS COMO FORMA
DE INTERAÇÃO DA CRIANÇA COM O
MUNDO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo refletir sobre as brincadeiras como forma de
interação da criança com o mundo e como isso acontece na educação infantil. O tipo de pesquisa é bibliográfica, tendo como aportes teóricos e metodológico: Bardanca (2018), Brougère (1998),Corsaro (2011),Kishimoto (2008), Maluf (2003), Nunes (1998), Oliveira (2006),
Vygotsky (1991) ,Piaget (2004) e alguns outros documentos como a Constituição Federativa
Brasileira (1988),Currículo da Cidade da Educação Infantil de São Paulo (2019) e um artigo
“Ludicidade, Continuidade e Significatividade nos campos da experiência “ de Paulo Fochi
(2015). A grande preocupação nesta etapa que está associada ao educar e ao cuidar; e como
esses momentos, tempos e espaços são planejados e com qual olhar; já que a brincadeira é
a forma mais genuína de expressão e comunicação das crianças com todo o universo que o
cerca. Dessa forma busca-se analisar a importância do lúdico como instrumento facilitador
na formação da criança integralmente, ou seja nos seus aspectos físicos, emocionais, afetivos,
cognitivos, sociais, morais, dentre outros.

Palavras-chave: Brincadeiras; Interação; Sujeito ; Mundo; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

C

onhecendo a realidade do ensino infantil nas escolas públicas como professora ,
veio a percepção de como a interação das crianças com o mundo se dar através
das brincadeiras e de quanto é importante para elas o enriquecimento, o olhar,
o planejamento, o espaço, o tempo , os materiais e a atenção que se dar a esses momentos.
Quando trato dessa importância, ressaltar que o ato de brincar se constitui uma das
necessidades básicas da criança, pois permite a mesma aprender a lidar com as emoções e
equilibrar as tensões provenientes de seu mundo cultural, construindo sua individualidade , sua
marca pessoal e sua personalidade.
Daí, partiu-se a inquietação de explorar mais o tema, buscar embasamento teórico para
o que se via na prática. Parafraseando as ideias de Bardanca (2018) de que a escola deve ser
identificada como uma estrutura sólida e consolidada como instituição educativa ela deve ser
reajustada de tempos em tempos, para que não se converta em algo rígido e comparam a instituição como uma moldura de tear fios , que é preciso o movimento deles para tudo funcionar;
e é nesta dinâmica que deve se considerar a força da pressão a que foram submetidos para
poder aguentar ser revisada constantemente.
Partindo da necessidade de mudanças dentro do contexto infantil; a brincadeira assume
um caráter democrático, onde o direito e dever caminham juntos. A educação infantil brasileira
foi se institucionalizando a partir década de 80 em razão do aumento do número de mulheres
ingressando no mercado de trabalho, das várias transformações estruturais nas famílias e dos
estudos cada vez mais em ascensão da primeira infância.
A partir desse contexto , a educação infantil passou a ser versada na Constituição Federal Brasileira(1988) em seu artigo 29 , que coloca a educação infantil , primeira etapa da
educação básica com a finalidade de desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade , em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectuais e sociais; complementando a ação da
família e da comunidade.
A criança tem uma forma muito peculiar de ver o mundo que o cerca, então a curiosidade
é a mola propulsora para a investigação do que ela quer saber, que se inicia pela manipulação
com o concreto para depois abstrair esse conhecimento. Segundo sugere Jean Piaget (2004)
existem quatro fases de estágios cognitivos de desenvolvimento infantil: aqui trataremos de dois
estágios da primeira infância apenas que é o sensório-motor, compreendido do nascimento
até cerca de 2 anos e que as crianças aprendem sobre o mundo por meio dos seus sentidos
e da manipulação de objetos até chegar na fase pré-operacional que vai de 2 a 7 anos, onde
elas desenvolvem a imaginação e a memória; já passando do conhecimento concreto para
o abstrato. Elas também são capazes de entender a ideia de passado e futuro, e interpretar as
coisas simbolicamente.
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Com atividades lúdicas orientadas , espera-se que as crianças desenvolvam o seu raciocínio e construam o conhecimento de forma significativa ; onde o professor seja mediador de
experiências construtivas possa desenvolver qualitativamente as habilidades e competências
das crianças através das brincadeiras.
Segundo o Currículo da Cidade de São Paulo de Educação Infantil (2019, p.68):
As interações e as brincadeiras devem compor o currículo e possibilitar a realização de
projetos pedagógicos que envolvam as diversas linguagens presentes nas experiências, sem separá-las, pois não é de modo fragmentado que os bebês e as crianças aprendem, mas enquanto
vivenciam uma situação de forma integral (SÃO PAULO, 2019, p. 68).
Partindo desse pressuposto vimos que o planejar essa rotina é uma tarefa mais que
especial e que a preocupação com a estrutura física, com o papel do professor e toda equipe
escolar em criar as condições mais adequadas e desafiadoras possíveis para a criança explorar
esse universo é uma missão mais que urgente nas instituições de ensino infantil.
E como seria a criação dessas condições? Por que é tão importante ter a clareza do
significado das brincadeiras para as crianças? Que características devem ter os professores
que trabalham com a primeira infância ? Como deve ser essa escola que proporciona momentos
desafiadores e significativos através da brincadeira?
Em busca de organizar teoricamente essas questões acima, o artigo foi dividido em dois
capítulos, onde o primeiro irá abordar a importância das brincadeiras para o desenvolvimento
infantil fazendo um leve passeio pelas brincadeiras da antiguidade aos dias atuais, tentando
remeter-se a origem das brincadeiras e jogos e das relações e mudanças ocorridas durante o
tempo; tratando das brincadeiras dentro de um contexto e também situando-as em uma diversidade de locais, sujeitos e formas de brincar; bem como da importância dos espaços, materiais
e do tempo para essa trajetória de ensino-aprendizagem infantil.
Tratar também do perfil e do papel do professor nessa faixa etária é salutar para compor esse trabalho, não com o intuito de criar algum modelo desse profissional, mas de sugerir
caminhos e características essenciais a se seguir. No segundo capítulo será tratado os aportes
teóricos e metodológicos utilizados para construção e embasamento do referido artigo.
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A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS
PARA O DESENVOLVIMENTO
INFANTIL: AS BRINCADEIRAS DE
ANTIGAMENTE AOS DIAS ATUAIS

a educação lúdica esteve presente em todas as épocas,
povos, contextos de inúmeros pesquisadores, formando
hoje uma vasta rede de conhecimento não só no campo da educação , da psicologia, fisiologia, como nas
demais áreas do conhecimento (NUNES, 1998, p.31).

Desde a antiguidade as brincadeiras
tinham como base a relação entre os seres
humanos e o meio. A interação e socialização
através de atividades como a caça, a pesca,
as danças, as lutas e outras eram desenvolvidas pelos povos indígenas , seja como meio
de sobrevivência, ritos de passagem, entretenimento ou para demonstrar algum sentimento.

Antigamente as crianças brincavam de
amarelinha, de pique-esconde, soltar pipa, de
pega-pega, pé de lata, passa anel e elástico,
cobra cega, peteca, boneca , de esconder e
tantas outras brincadeiras. O uso de elementos da natureza aguçava a criatividade e autonomia em fazer os próprios brinquedos e jogos. Tudo que existia ao redor era mais usado
a tempos atrás pela criança para montar um
Desta forma , essas atividades acabajogo , brinquedo ou brincadeira.
vam por contribuir ludicamente para aquisição
do conhecimento dos mais jovens, ou seja ,
A imaginação corria mais solta e com
hereditariamente , os jogos e brincadeiras foela o desenvolvimento global ia junto nesse esram passando de geração em geração. Neste
tímulo cotidiano que fazia corpo e mente trasentido Brougére e Wajskop (1997, p.12) resbalharem juntas para atender as necessidades
salta que:
de novos desafios e interações; não existia
televisão, computadores ou vídeo game; e a
Desde os primórdios da educação Greco-Romana ,
necessidade de construir o brinquedo era muicom base nas ideias de Platão e Aristóteles, utiliza-se
to mais urgente que hoje. Não que atualmente
brinquedo na educação. Associando a ideia de estudo
isso não aconteça; claro que ocorre; mas agoao prazer, Platão sugere ser o primeiro , ele mesmo,
ra os brinquedos são em sua maioria prontos e
uma forma de brincar. Na antiguidade utilizava-se dados
industrializados, o apelo comercial é grande, a
, assim como doce e guloseimas em forma de letras e
geração já nasce conectada digitalmente e a
números para o ensino da criança. A importância da
própria dinâmica da vida moderna vai imponeducação sensorial neste período determinou, portanto,
do outras formas de conexões com o mundo.
o uso de “jogos didáticos” por professores das mais
diferentes áreas, como Filosofia, Matemática e estudos
das línguas (BROUGÉRE; WAJSKOP, 1997, P.12)

Não importa o lugar e o tempo, criança é criança em qualquer espaço ou território;
pois acredita-se que a aprendizagem que se
desenvolve de forma lúdica permite a criança
assimilar o conhecimento adquirido com mais
facilidade e diversificar as formas de se viver
isso é por demais significativo para esses seres em desenvolvimento. Nesta perspectiva
Nunes (1998, p.31) afirma que :

É comprovado que as brincadeiras ao
ar livre ou que exigem maior esforço físico estão cada vez mais escassas hoje em dia e isso
acaba por comprometer o desenvolvimento da
agilidade, o equilíbrio, a coordenação motora
fina ou ampla e destreza nos movimentos. Isso
se deve, tanto pelo fato dos espaços das residências estarem cada vez menores, de não se
poder mais brincar na rua como antigamente
em razão da violência urbana, de ficarem em
casa trancadas em frente à televisão assistindo
desenhos, jogando vídeo game ou em computadores, dos espaços livres estarem cada vez
menos preparados e disponíveis para receber
as crianças; dentre outras dificuldades encontradas.
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As brincadeiras que envolvem movimento e competição tem ainda uma forte atração entre as crianças e desenvolvem a disciplina, a concentração, a variedade de opções, o
entusiasmo, o raciocínio lógico, a criatividade e
as recompensas. Pensar na atualidade sobre
a importância dos espaços livres e das atividades preparadas de forma a proporcionar o
movimento é algo extremamente benéfico, pois
sabemos que aspectos psicomotores, comunicativos, imaginativos , cognitivos, emocionais
,afetivos e outros são muito trabalhados nesses
locais e dessa forma.
A variedade de brincadeiras nos quatro cantos do mundo ao longo dos anos foram
sendo trocadas e ainda hoje existe a necessidade da ampliação desses conhecimentos
através da divulgação e interação entre povos.
Como reforço a essa questão o Currículo da
Cidade da Educação Infantil da cidade de São
Paulo ( 2019, p. 92) aponta tais ideias :
Ao conhecer essas brincadeiras, vão também conhecendo sobre outras culturas, outros lugares e outros
tempos. Saber que as crianças brincavam na rua à noite num tempo em que não havia televisão ou que as
crianças na África têm brincadeiras parecidas com as
de crianças brasileiras ensina algo mais que a própria
brincadeira. Ao brincar com outras crianças nos jogos,
nas brincadeiras de movimento, nas brincadeiras tradicionais, as crianças ampliam seu vocabulário, trocam
experiências com seus pares, aprendem regras de convivência e também as dos jogos, aprendem a esperar
sua vez para jogar e a respeitar a vez dos colegas. Todas essas novas experiências despertam a curiosidade
das crianças: um jogo africano, uma brincadeira indígena, uma cantiga da infância dos seus pais ou avós, um
brinquedo feito por uma pessoa mais velha da comunidade, um jeito de brincar proveniente de outro país.
Com tudo isso, as crianças vão descobrindo a história,
percebendo a passagem do tempo, descobrindo a existência de outros lugares e outras culturas. Pesquisar
juntos sobre brincadeiras de crianças de outros lugares
ou sobre a origem das coisas ajuda a colocá-las em
contato com mapas e com a noção de tempo e de espaço (SÃO PAULO, 2019, p. 92).

Então, pensar no resgate de brincadeiras e jogos de outras épocas para que as crianças percebam as mudanças ocorridas nessas
atividades ao longo do tempo, das regras antigas e atuais e utilizar saberes em sua vida cotidiana; é uma tarefa bastante importante e deve
ser feita permanentemente; nas quais as crianças poderão estar em contato também com temas relacionados ao mundo social e natural.
O professor tem um papel preponderante nisso , pois poderá ensinar as crianças jogos e brincadeiras de outras épocas , propondo
pesquisa junto aos familiares e outras pessoas
da comunidade e/ou em livros e revistas. Para
a criança é interessante conhecer regras das
brincadeiras de outros tempos, observar o que
mudou em relação a isso atualmente , sobre do
que eram feitas e utilizar esses saberes em sua
vida cotidiana; minimizando conflitos sociais ,
por exemplo.
Como aponta Corsaro (2011) que estuda as relações entre crianças menciona que estas são seres não passivos no seu aprendizado,
eles assimilam outras culturas à medida que
conversam juntas, partilham materialidades e
formas de brincar. Como seres ativos produzem
sua própria cultura, observando as relações, as
diferenças de classe e as formas de viver e ser
do mundo adulto.
Conclui-se que quanto mais a escola valoriza a interação de brincadeiras de diferentes
origens, inegavelmente ela se torna um espaço
de construção da própria identidade, da consciência e diversidades culturais, étnicas, religiosas; do mundo de regras e convenções sociais
e de toda a gama de consequências advindas
de suas ações. São muitos os benefícios da
multiculturalidade e de quanto conhecimentos,
competências e habilidades são desenvolvidas
quando se brinca junto; pois segundo Vygotsky
(1991) “ o bom ensino se organiza por meio de
situações que possibilitam que a criança faça
aquilo que ela ainda não consegue fazer sozinha, mas faz a partir da observação e com a
ajuda dos outros.” Por isso, quanto mais houver
a variação de atividades em grupos com diferentes idades ,mais aprendizado e exemplos
uns vão dando aos outros.
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Pensar na escola infantil como um esESCOLA INFANTIL: RELAÇÃO ENTRE
ESPAÇO, TEMPO, MATERIALIDADES E paço de práticas lúdicas envolve tanto o olhar
pedagógico, administrativo, financeiro, burocráPRÁTICAS LÚDICAS
Não se pode falar de escola de educação infantil sem ressaltar o valor do espaço, do
tempo, das ações lúdicas e dos recursos a serem utilizados. Pensar nesses elementos é dar
valor ao que Bardanca (2018, p.182) chamou
de “ Coisas pequenas de gente pequena em
lugares pequenos que podem mudar o mundo”.

tico e sensível. Para que o ambiente escolar de
educação infantil seja pensado dessa forma,
faz-se necessário investimentos públicos e /ou
privados para adequação ou criação de infra –
estrutura e equipamentos que propiciem conforto, praticidade, insolação, sombreamento,
segurança, ventilação, autonomia, liberdade,
limpeza, imaginação, descobertas e alegria.
Outra questão importante com relação
ao espaço é a ampliação dos territórios para
propiciar às crianças mais oportunidades de
explorar os lugares que a cidade tem a oferecer, principalmente se a escola não tem esses
locais. Portanto é fundamental , segundo Currículo da Cidade da Educação Infantil da Cidade
de São Paulo (2019, p.25) “apropriar-se dos
territórios, potencializando-os como espaço de
brincar e de convivência com as crianças ajuda
a desenvolver a noção de pertencimento e de
que ‘o público’ é de todos”.

O espaço é fundamental como cenário de brincadeiras e esta afirmação se relaciona muito às ideias propostas por Bondioli
e Mantovani (1998) sobre a “didática do fazer”
cada vez mais faz sentido no cotidiano atual
dos pequenos e essa preocupação surgiu da
observação e vivências na educação infantil;
onde pode-se verificar que em muitas escolas
as práticas e espaços lúdicos/recreativos destinados ao desenvolvimento de aprender brincando fica aquém do ideal ; deixando muitas
vezes as crianças sem viver essas experiências
Sendo assim, ampliar as possibilidades
por não existirem esses lugares na escola.
, o repertório e os materiais é uma forma de
garantir o direito das crianças em ocupar uma
De acordo com o artigo de Paulo Sér- diversidade de cantos de uma cidade. Descogio Fochi intitulado”Ludicidade, Continuidade brir as zonas verdes no entorno da escola , pere Significatividade nos campos da experiência ceber o clima, a paisagem , as demarcações e
“(2015) extraído do livro “Campos da experiên- nomes das ruas; bem como as mudanças de
cia na escola da infância “que tem como orga- estação e o que advém disso, é ocupar a cidanizadoras Daniela Finco, Maria Carmen Silveira de; é dar o direito da criança explorar o lugar
Barbosa e Ana Lúcia Goulart de Faria como onde vive.
organizadoras traz que “didática não é aquela
Para se viver toda essa gama de pospor meio das quais se incentivam aprendizagens particulares”, mas a que busca aprofun- sibilidades, tratar das materialidades também é
dar os tipos de experiências que as crianças outro fator de extrema necessidade. E quando
vivem diariamente e que são “a base das ex- falo deste tema estou me remetendo aos jogos,
periências até aqui conduzidas, [...] a manipu- brinquedos, materiais não estruturados, mobilação, o rabisco, os transformistas, o contar liários, edificações, elementos da natureza,
histórias, as atividades motoras, o comentário dentre outros. A organização, a manutenção
de figuras” e, ao mesmo tempo, “tenta-se iden- , a adequação etária, a higiene, a disposição
e segurança destes ,podem garantir muitas vitificar situações inéditas que possam incentivar
vências significativas; levando em conta estes
nas crianças a exploração e transformação do
recursos como um elo, uma mola propulsora
ambiente” (Bondioli e Mantovani, 1998, p. 31).
para vários ganchos entre a realidade e a fantasia.
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De acordo com o Currículo da Cidade do sono, da entrada e da saída; porém não
da Educação Infantil da Cidade de São Paulo” há de se perder de vista que a organização
(2019, p.135):
e definição desses horários se sobreponha às
As materialidades agrupam uma imensa gama de ob- necessidades de aprendizagem que estão imjetos, ferramentas, instrumentos que possibilitam inves- plícitas no ato de brincar, tais como : o tempo
tigar, pensar, inventar, raciocinar. Materialidades signi- para o estabelecimento de combinados, de orficativas são os jogos e os brinquedos, os objetos do ganização das mesmas, do desenrolar da brincotidiano, os materiais artísticos, científicos e tecnoló- cadeira, de pegar e levar de volta os materiais .
gicos, os materiais de largo alcance como pedaços de Levando em consideração esses pontos, quanmadeira, pedaços de cano, cordas, rolhas, entre outros. do pensamos na importância do tempo na eduQuando planejamos as materialidades que vamos dis- cação infantil, deve-se ver que :
ponibilizar aos bebês e crianças, é importante considerar quais experiências projetamos para eles, bem como
a diversidade e a quantidade de materiais, garantindo
que possam fazer suas escolhas individuais, sem que
necessariamente façam as mesmas atividades ao mesmo tempo (SÃO PAULO, 2019, p.135).

Os espaços de Educação Infantil devem ser em sua grande maioria coloridos, assim como os mobiliários, brinquedos e jogos.
As cores, as formas, as texturas e a disposição
de materiais faz muita diferença no acesso, na
motivação e no interesse das crianças. A brincadeira de faz de conta e de imitações precisam de uma riqueza de materiais para despertar a representação de papéis sociais.
De acordo com levantamento feito pelo
movimento Todos pela Educação, o percentual das escolas bem equipadas é super- baixo,
apenas 4,5% das escolas públicas do país têm
todos os itens da infraestrutura previstos em lei,
segundo a PNE( Plano Nacional de Educação).
A falta de mobiliário adequado, brinquedos e
jogos de qualidade e seguros, salas de aula
mais coloridas e maiores e espaços lúdicos
adequados para ser usados fora de aula.
O tempo é outro fator relevante para a
exploração de espaços e materialidades. Cada
criança tem o seu tempo, seu ritmo e cada atividade deve ser pensada de uma forma que a
flexibilidade dos horários seja prevista. Óbvio
que ter o cumprimento de uma rotina, exige
que o tempo das brincadeiras seja pausada
para hora do lanche, das refeições, da roda de
conversa ,da higiene das mãos e dos dentes,

Da mesma forma, é preciso organizar o tempo vivido na
UE para proporcionar aos bebês e às crianças tempo
necessário para viver as suas experiências cotidianas,
valorizando as oportunidades de expressão, interações
e brincadeiras. A atitude de compartilhar com as crianças a gestão do tempo é fundamental para fazer da UE
uma comunidade educativa. O cérebro, em processo
de expansão, precisa que a criança esteja em atividade,
com corpo, mente e desejo atuando juntos. Por isso,
impor tempos iguais à realização de atividades, gerando tempos de espera sem nada para fazer para algumas crianças, poderá causar desinteresse e perda da
curiosidade que caracteriza a infância (CURRÍCULO DA
CIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA CIDADE DE SÃO
PAULO, p. 80).

Introduzir referências temporais ao universo infantil não é algo fácil e essa consciência tem que ser aos poucos introduzida no
cotidiano das crianças; pois como destaca
Bardanca ( 2018, p 121):
Para elas , o tempo é lento ou rápido, dependendo do
quanto estejam entretidas ou daquilo com o que estejam se divertindo. Nesse momento , inclusive, estamos
atraindo-as com nosso esforço em aproveitar essa característica de ‘crianças-esponja’, que permite que elas
tenham horários impossíveis e que façam uma infinidade de atividades que poderiam perfeitamente fazer a
alguns anos (BARDANCA, 2018, p.121).

Desse modo , percebemos como é
difícil o entendimento das medidas de tempo
das crianças e mensurá-lo fica cada vez mais
complicado com a inserção do universo digital
no cotidiano delas; pois a sua grande maioria
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ficam “presas” em suas casas com acesso a
um computador , não dando conta se é dia ou
noite. Por isso mesmo , não se pode deixar de
trabalhar com atividades ao ar livre; pois estas
servem como uma grande base de observação
e construção de conhecimentos temporais da
criança.

PERFIL DO PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ser professor de educação infantil requer muitas habilidades e competências diferenciadas dos demais níveis de ensino, porque
a sua profissão envolve além do cuidar e do
educar de seres em formação; o inquestionável
poder de criar vínculos afetivos com os pequenos ; já que acabam por ser o segundo adulto
fora do seio familiar que a esta se relaciona. Então por isso, a necessidade de confiança vem
antes de tudo nessa relação, pois a criança só
consegue fazer interação entre ela e os outros
sujeitos, entre elas e o mundo , se for pautado
no mínimo de confiança possível. Nesse sentido Kishimoto (2008, p.95) afirma que :
O mediador deve respeitar o interesse do aluno e trabalhar a partir das suas atividades espontâneas, ouvindo suas dúvidas, formulando desafios e capacidade
de adaptação infantil e acompanhando seu processo
de construção de conhecimento. Com esta filosofia pode-se organizar um programa que se utilize recursos
como jogos e brincadeiras (KISHIMOTO, 2008, p.95).

Fazendo analogia com as ideias de
Ángeles e Isabel Bardanca(2018) estas comparam uma professora de educação infantil como uma “tecelã” que tem que ser uma
pessoa com uma sólida formação humana,
humanística, didática e cultural, que faça uma
clara diferenciação entre educar ludicamente e
entreter crianças, bem como entre ser afetiva e
ser infantil ou boba. Destacam ainda que uma
professora de educação infantil tem que ser:

Uma pessoa com uma sensibilidade tal que lhe permita
o manuseio dos fios como uma lançadeira de acordo
com os interesses das diferentes crianças, sabendo
uni-los com seus próprios interesses profissionais, conduzindo o fio preso lançadeira com grande perícia e
imaginação, de modo que as crianças imaginem que
estão dentro de uma história ou de uma aventura (BARDANCA, 2018, p.30).

Vendo por esse prisma, o educador
dessa etapa deve pensar no mundo como pano
de fundo para seu planejamento, a vida no seu
dia a dia já tem conteúdo demais para ser desvendado pelos olhares atentos e curiosos dos
pequenos que estão quase sempre dispostos
a embarcar nessa investigação.
E nessa grande magia de encantamentos , o professor deverá se tornar um grande incentivador das leituras ; ser exemplo de: como,
porque e com que frequência explora livros, faz
as suas entonações a cada passagem de um
acontecimento ou mudanças de falas de personagens e como segue prendendo e soltando
a atenção das crianças nessa longa trajetória
de incentivar que eles contem histórias, mesmo sem saberem ler. As leituras imagéticas já
são um grande passo para as crianças avançarem na leitura das palavras e cabe ao docente e aos responsáveis alimentar e respeitar
as fantasias de representar uma gama enorme
de papéis ou personagens diante do que se
apresenta no seu dia a dia e fazer isso utilizando os livros é tornar esses momentos em uma
gostosa e prazerosa brincadeira.
Nesse sentido , faz-se necessário , o
professor propiciar um espaço agradável, significativo e acolhedor para que a crianças
possam desenvolver suas habilidades em sua
integralidade; e que a escola possa ter ambientes e materiais para propiciar tais momentos. Sendo assim, percebemos que a ludicidade não parte apenas da formação pedagógica
e motivação do professor, mas também das
ações dos gestores públicos em criar espaços
e adquirir materiais para que o lúdico faça parte desse universo.
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Portanto pensar no perfil do professor
dessa etapa se faz relevante, não para criar
uma definição acabada ou padrão a ser seguido. Pelo contrário, é para apontar a necessidade de contextualização com a realidade que o
cerca , de como os fatores sócio-culturais são
importantes para a adaptação da criança, de
que a formação continuada do professor é relevante para sua prática, de como o engajamento com as famílias é determinante para o
padrão de atendimento. Todas as crianças e
no caso especial da educação infantil , precisam de profissionais qualificados e empáticos
a fim de favorecer aprendizagens marcantes,
construtivas e lúdicas ao longo da sua trajetória escolar.
Possibilitar oportunidades para as
crianças passa a ser o grande foco da preparação do cotidiano do professor, a organização
dos espaços e tempos lúdicos com uma riqueza de materiais pode possibilitar nessa didática do fazer, uma interação ímpar que parte de
questionamentos concretos sobre os eventos
da vida, sobre as transformações pessoais e
sociais, sobre o ambiente, sobre os valores culturais e sobre o futuro; e a partir daí ir alimentando as razões da existência das coisas no
mundo, o impulso em entender o significado
da vida e das ações.
Numa proposta de escola democrática,
cabe o professor seu papel de além de observador, facilitador dessa aprendizagem; a busca
do conhecimento por meio das brincadeiras ,
envolve também o não interferir e o não abandono das crianças no momento de “deixarem
elas brincarem”; significa está ali para preparar esse momento, e prestar uma ajuda ou
orientação quando for pedido pela criança ou
percebido pelo educador frente a algum obstáculo ou conflito; não fazendo por ela; mas
seguindo a mesma comanda ou podendo flexibilizar essa proposta com intuito de encorajá-la
a seguir em frente e buscar novas estratégias
para resolver quaisquer “problemas”.

Segundo Maluf (2003) “o lúdico é o
parceiro do professor” e consequentemente
este poderia se utilizar melhor desse elemento
a seu favor e não pensar como algo a mais
para dificultar seu trabalho. Pelo contrário é
preciso entender que as crianças aprendem
brincando e que independente da forma, em
grupo ou individualmente; o brincar é recurso
que através dele as crianças se envolvem com
as outras, criam ou relacionam situações reais
em imaginárias ou vice-versa; desempenhando papéis imprescindíveis para formação e
estabelecimento da sua identidade, autonomia,
personalidade e socialização.
A importância do olhar do professor é
sem dúvidas um dos pontos norteadores desse tópico; pois é a partir dele é que se conhece
cada criança , que se abstrai as preferências,
os interesses, o que cada um já sabe e o que
ainda precisa saber, das suas facilidades, fragilidades, fortalezas e curiosidades; enfim do
perfil de cada aluno e de como lidar. O Currículo da Cidade de São Paulo da Educação Infantil , destaca isso no trecho abaixo (2019, p.93):
O olhar atento da professora, aliado aos registros das
atividades propostas, é determinante para o encaminhamento ao profissional competente para o diagnóstico. Identificar as especificidades de cada criança
proporciona maior possibilidade de planejar atividades
significativas, favorecendo a exploração de mundo de
maneira compatível com suas possibilidades e percepções, em interação com as pessoas ao seu redor e com
os objetos existentes (SÃO PAULO, 2019, p. 93).

Na qualidade de mediador do processo ensino-aprendizagem , o professor de
educação infantil tem os registros cotidianos
provenientes desse olhar como algo que detalha e individualiza cada criança como única,
integralmente em todos os aspectos e utilizar
a brincadeira como essa lupa ou método facilita muito o acompanhamento dos estágios de
desenvolvimento infantil e de repensar a prática docente; pois as atividades propostas terão
mais êxito com uma carga afetiva envolvida nelas.
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E nesse repensar a prática , Bardanca
(2018, p.82) ressalta a importância da flexibilidade para o desempenho da prática docente
em levar em consideração que as “experiências podem e devem ser elásticas”; caracterizando o papel do educador como uma pessoa
que deve saber quando e como começam “estás”; num movimento de situar-se, ressaltando
contudo de que não se deve antecipar as possibilidades que vão se abrir e do potencial que
se tem em transformar uma visão negativa em
positiva sobre algo ou alguém.
Portanto, assim como para todas as
profissões, a inteligência emocional é um fator
de muita importância para quem trabalha com
os pequenos. A clareza do seu fazer pedagógico envolve muita “entrega” , formação acadêmica, pesquisa, escuta, apreço a tolerância e a
diversidade , dedicação, reflexibilidade, registros constantes, carisma, responsabilidade e
comprometimento com esses seres em desenvolvimento.

O presente trabalho tem como aportes
teórico-metodológicos os seguintes autores:
Bardanca (2018) ,Brougère (1998), Corsaro
(2011) Kishimoto( 2008), Maluf (2003), Nunes (1998), Oliveira (2006), Vygotsky (1991)
,Piaget ( 2004 ) e alguns outros documentos como a Constituição Federativa Brasileira
(1988),Currículo da Cidade da Educação Infantil de São Paulo (2019) e um artigo “Ludicidade, Continuidade e Significatividade nos campos da experiência “ de Paulo Fochi ( 2015).
Nesta pesquisa foram analisados alguns trabalhos científicos, livros e experiências
que discutem e apresentam reflexões e sugestões que podem contribuir para uma maior
compreensão da temática apresentada neste
artigo.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica e empírica , pois foi se construindo a partir de estudos e de experiências
enquanto docente-observadora desse universo
infantil.
O interesse de investigação partiu da
compreensão que os teóricos possuem da
brincadeira como forma de interação da criança com o mundo e da sua importância para
educação infantil no processo ensino-aprendizagem e para o desenvolvimento integral dos
pequenos.
Diante da prática e das experiências
vividas enquanto sujeito envolvido nesse processo; buscou-se fundamentação teórica para
validar todo contexto envolvido no ato de brincar; mesmo pelo simples recorte de um artigo
acredita-se que as razões, a troca de conhecimentos e informações, nos leva a um caminho de reflexão sobre o universo da educação
infantil rumo ao aperfeiçoamento das práticas
escolares.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O processo educacional é uma fase da vida que reflete diretamente no comportamento
futuro de cada indivíduo. É nessa fase que as pessoas aprendem a lidar com as dificuldades,
obstáculos , limitações e diferenças. Por isso , a escola deve-se abrir para a diversidade , acolhê-la como elemento fundamental na constituição de uma sociedade democrática e justa é um
caminho a ser trilhado.
Nesse sentido , ao longo do trabalho foi mencionado a importância da brincadeiras para
a criança no mundo, das mudanças sofridas entre as brincadeiras atuais e as do passado, dos
elementos fundamentais a serem prato nsados no de brincar ; bem como do papel e características do professor da educação infantil.
É bem verdade que fica implícito que muitas escolas já seguem em seu percurso uma
história que valoriza a ludicidade não partindo apenas da formação pedagógica e motivação
do professor; mas também da necessidade de mudanças estruturais das escolas de educação
infantil ; assim como das ações e visões dos gestores públicos ou privados em criar tempos,
espaços e materialidades em que a brincadeira seja o grande panorama para as relações de
ensino-aprendizagem se constituírem.
Valorizar a brincadeira como o caminho mais significativo de interação entre a criança
e o mundo é como dar voz e vez ao que as autoras Bardanca (2018, p.171-172) em seu livro
“os fios da infância” destacam:
Costumamos dizer que a vida na escola é uma ficção que segue alguns códigos que ,às vezes, não se encaixam
na vida real , daí o nosso empenho em normalizar as atividades que as crianças realizam , para que não se convertam em conhecimentos inúteis para a vida fora do reduto escolar. E isso também se aplica às atividades extra
escolares, nas quais acontece a mesma situação (BARDANCA, 2018, p. 171-172).

A projeção de escola da educação infantil que desejamos é que ela se torne um lugar
de ideias abertas, inteligentes, multiespacial, dialógica, equitativa, culta, democrática e comunitária. Como coloca Ángeles e Isabel Bardanca (2018, p.26) em seu livro “Os fios da Infância”:
Se conseguimos que os pequenos apreciem suas conquistas, descubram os outros, aprendam a manifestar
seus sentimentos, conectem-se à natureza, deleitem-se com a arte, valorizem as pequenas coisas, brinquem e
aproveitem, usem a lógica matemática da vida , aproximem-se do pensamento científico e da sabedoria popular,
admirem a beleza do cotidiano, despertam sentidos, soltem a língua , abram-se ao não acadêmico, celebrem a
vida , aprendam a guardar recordações preciosas, descubram os arredores, iniciem o amor pelos livros e pela
leitura, desfrutem da sua infância como crianças, tudo isso somado a que sejam capazes de manifestar gratidão
pelo que a vida e as pessoas lhes dão, acreditamos que pode requerer mais ou menos isso das aprendizagens
na etapa da educação infantil (BARDANCA, 2018, p. 26).

Não podemos deixar de perder a esperança numa escola infantil que seja um lugar de
experiências, confiança, possibilidades, bagagem e sedução para os pequenos.
Diante de tudo que foi exposto, inúmeras são as razões para realizar atividades lúdicas
na educação infantil e entender que isso é necessário, partindo do pressuposto e de constatações na prática que ainda existe muitas falhas e dificuldades na concretização
dessa visão no cotidiano das escolas. Pensar na escola não somente
como uma armadura de concreto e sim dar vida as pessoas que nela
existem é investir em: formação do professor, estrutura física , na
aquisição de materiais, na incidência do espaço ou ambiente na vida
das crianças, na elaboração de diretrizes curriculares , dentre outras
mudanças necessárias.
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MUSICALIZAÇÃO NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo principal, analisar a contribuição da música e da
musicalização na educação infantil, pois por meio da música a criança desenvolve aspectos
como: socialização, aprendizagem, expressividade, percepção sonora, coordenação motora,
entre outros. Serão estudados autores como Jean Piaget, Teca Alencar de Brito e suas análises, descobertas e conclusões sobre a arte da música desde a primeira infância, que é o período em que acontecem os seus encantamentos para os bebês, pois a música nos proporciona a
magia de ensinar brincando. Todos devem aprender de forma que seja prazeroso, no processo
ensino-aprendizagem, independente de sua faixa etária, e são nas cantigas de ninar, nas músicas clássicas e nas cantinas e brincadeiras de roda que proporcionam esse acalanto e conhecimento de mundo, assim como nos jogos musicais. Atualmente terapias como a musicoterapia
existem para auxiliar a fortalecer o vínculo mãe-bebê como para analisar possíveis problemas
neurológicos que podem ser resolvidos ou amenizados por meio da música adequada, assim
como nos casos da deficiência visual nos bebês.

Palavras-chave: Musicalização; Educação Infantil; Aprendizagem; Musicoterapia.
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INTRODUÇÃO

O

som da voz dos pais e parentes mais próximos ainda no período de gestação
de uma criança é o primeiro contato dela com a música, alguns especialistas
afirma que nas 21 semanas de gestação, que o bebê apresenta o seu aparelho
auditivo quase completo.
E, tudo o que é falado para o bebê nesse período por diante pode ser identificado e memorizado por ele, acreditam que o que torna uma criança mais ativa ou mais apática é o estímulo
que a mesma recebeu de seus pais sobre música ainda no ventre materno, pois, até mesmo a
escolha da música na gestação tem influências positivas ou não para o bebê.
Até os três anos de idade é a fase da descoberta de vários sons vividos e desconhecidos para eles, à fala dos pais, músicas diversas, palmas, são sons que os bebês convivem antes
mesmo de nascer, porém nem todos os sons os agradam, por isso a escolha de canções que
acalmam e encantam os bebês é muito importante nessa fase.
O feto já tem desenvolvido sua memória e os sentidos da visão, tato e audição, o recém
nascido possui traços temperamentais que diferenciam e demonstram preferências por determinados estímulos visuais e auditivos, o bebê é um ser em constante desenvolvimento, o estímulo
para a música deve ser potencializado ainda no ambiente familiar e não somente na inicialização
escolar.
Nosso corpo articula conexões entre tudo que vivemos, ele também percebe o invisível e
o indizível. Com o corpo, percebemos o clima dos lugares em que entramos. Às vezes, sentimos
um mal-estar físico, um incômodo e não damos ouvidos a essas sensações, a fala do corpo,
ocorre com os bebês em uma frequência maior, por isso a importância de dar espaço para que
as crianças ouçam o seu corpo.
Na educação infantil, o professor torna-se o artista que tem por objetivo mostrar o mundo musical para as crianças de forma prazerosa, é por meio da musicalização que o professor
encontra recursos riquíssimos para estimular e fortalecer o gosto musical nas crianças, as brincadeiras de roda acompanhada da música que faz parte da cultura infantil, assim como os jogos
musicais que trabalham a multidisciplinaridade auxiliam no desenvolvimento e aprendizagem da
criança que ocorrerá da forma que eles mais gostam, ou seja, brincando.
Na mesma base de pesquisa, o estudo da musicoterapia, se apresenta como um recurso que auxilia os bebês nascidos com deficiência visual, uma vez que a mesma possui seus
sentidos do tato, olfato, gustação e audição mais afloradas e a terapia com o uso da música e
seus diversos instrumentos auxiliam para o desenvolvimento desses sentidos assim como para
a interação e reconhecimento do próprio bebê como um ser participante do meio em que vive.
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diversos grupos de socialização em que convive, tais como: família, escola, igreja, grupos
A música se faz presente na história da infantis, comunitários e mídias:
humanidade desde as primeiras civilizações, Mas, que imagens e sons tão estimulantes são esses,
usadas em rituais como: casamento, morte, por meio dos quais as crianças vêem, ouvem e sentem
entre outros. Com o desenvolvimento cultural o mundo? E que mundo é esse que os adultos estão
e suas mudanças a música era usada em lou- lhes mostrando através de suas produções artísticas
vores a líderes, muito utilizada no antigo Egito e comunicacionais? Como e com quais potenciais as
crianças estão mediando a sua interação com o mundo
e na Suméria.
A música é arte e manifesta-se nos em que vivem? Na diversidade das culturas sociais em
arranjos e manifestações de sons, que se alte- que vivem, quais são as várias relações dessas crianram conforme cada época existem muitas teo- ças com os objetos, as pessoas, as práticas sociais; e
rias sobre a origem da música e a sua presen- com as imagens e sons de um mundo que lhes é mostrado pelos adultos nos veículos audiovisuais? Queiraça na cultura humana.
Sendo composta basicamente por rit- mos ou não, é evidente que a criança já vivencia a arte
mo, melodia e harmonia, a música tem o intuito produzida pelos adultos, presente em seu cotidiano. É
de estimular os movimentos internos e exter- óbvio que essa arte exerce vivas influências estéticas
nos do homem, pois possui uma multiplicidade e artísticas na criança. É óbvio, também, que a criança
com ela interage de diferentes maneiras (FERRAZ; FUde condutas diferentes.
Assim, a linguagem musical compre- SARI, 1999, p. 43).
São tipos de músicas as canções, as
ende as categorias de percepção e expressão
músicas
instrumentais, materiais sonoros, a
que implicam o conhecimento de elementos
musicais, tais como o silêncio, o ruído e o som, voz, o corpo, os materiais sonoros naturais, os
que, por sua vez, possui como características instrumentos de corda, de sopro, de percusa duração do timbre, a altura e a intensidade. são, de teclas, elétricos e digitais. Destacam-se
Cada um de seus aspectos correspon- como objetos da cultura musical as improvisade a um sentido humano, o ritmo estimula o ções musicais, as interpretações musicais e as
movimento corporal, a melodia a afetividade, a composições musicais utilizadas em diferentes
contextos.
harmonia contribui para a afirmação da ordem
A musicalização está relacionada a
mental do ser humano, sendo considerada de
uma motivação no ensinar, é um processo de
grande importância no processo educacional
construção do conhecimento, um recurso no
infantil, a música, consegue trabalhar a persoqual é possível trabalhar a autoestima, a sonalidade da criança, ela estimula a criança para
cialização e a multidisciplinaridade no ensino
que expresse seus sentimentos e emoções, os
aprendizagem respeitando as diversas fases
sons apresentam à vida e seres diferentes que de desenvolvimento da criança.
vivem no mundo, a natureza, a água, os pássaPor meio da musicalização o professor
ros, os animais e até mesmo o silêncio é uma estimula o gosto musical na criança, além de
forma de música.
contribuir para o desenvolvimento cognitivo/linEnquanto linguagem, a música atua no guístico, ao dar oportunidade para que a criandiálogo entre as dimensões do corpo, dos sen- ça experimente vários ritmos musicais (outidos, do afetivo, do cognitivo e das interações vindo, tocando, vendo), favorecendo os seus
sociais, o uso e atribuição de sentidos à pro- sentidos, trabalhando sua coordenação motora
dução musical revelam tanto as forças sociais e a atenção; contribui no sócio afetivo, uma vez
que atravessam a cultura, como seu papel na que, a criança interage com o outro, aceita a si
circunscrição de determinados lugares sociais mesmo com suas capacidades e limitações, faem que se constituem.
vorece o desenvolvimento da socialização, da
A criança constrói sua apreciação mu- participação e da cooperação e contribui no
sical pelos acessos e mediações culturais nos psicomotor da criança.

MÚSICA E MUSICALIZAÇÃO
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Pois, as atividades musicais favorecem
• Olfato – o sentido do olfato funciona
as habilidades motoras, estimulando os movicomo quimiorreceptores localizados
mentos corporais e o desenvolvimento do senno nariz e que captam as substânso rítmico, que são fatores importantes para o
cias voláteis dispersas no ar.
processo de aquisição da leitura e escrita.
A comunicação buco - nasal faz com
A musicalização tem como objetivo de- que os sentidos da gustação e do olfato guarsenvolver a escuta ativa e sensível nas crian- dem uma estreita relação, o que pode ser expeças desde a primeira infância, por este motivo rimentado cheirando e degustando um aroma.
estimular a observação em um ambiente silen• Visão – no nascimento a visão é o
cioso torna-se de grande importância para o
sentido menos desenvolvido, porém
desenvolvimento auditivo da criança, uma vez
o mais eficiente, os lactantes têm
que vivemos em meio a barulhos e ruídos prouma menor capacidade de focalizar
duzidos o tempo inteiro ao nosso redor.
imagens em diferentes distancias.
Sua capacidade e discriminação visual são bastante limitadas.
DESENVOLVIMENTO INTEGRAL DA
• Gustação – O sentido da gustação
CRIANÇA
encontra-se na língua, é o sentido
que comparado com os demais, é
A criança possui mesmo antes do nasconsiderado o mais fraco, já que a
cimento um potencial de desenvolvimento, o
língua tem que cumprir outras funqual é aprimorado na medida em que os fações como articular a fala e fazer
tores biológicos e ambientais são favoráveis,
parte da digestão dos alimentos.
os vínculos afetivos constituem uma bagagem
A gustação é o sentido responsável
de experiências que marcarão toda a vida da
criança, a relação mãe - pai - filho, durante os por distinguir quatro sabores: amargo, ácido,
primeiros anos de vida, deixa uma marca na doce e salgado.
• Audição – O sentido da audição tem
criança que o influenciará durante o resto de
seus receptores no ouvido, órgão
sua vida.
que também cumpre a importante
O desenvolvimento biológico, enfocafunção do controle de equilíbrio. Os
do no crescimento da criança e na estrutura e
bebês são capazes de escutar uma
funcionalidade dos órgãos e cérebro, foi enrigrande variedade de sons, porém
quecido com a contribuição das neurociências,
reage preferencialmente a estímulos
que estuda que nos primeiros anos de vida, os
auditivos que estão dentro da faixa
estímulos cognitivos e afetivos são essenciais
de frequência da voz humana.
para a formação de interconexões sinápticas e
Mas afinal se o presente trabalho tem
redes neurais.
Possuímos cinco sistemas sensoriais como o seu objetivo principal a Musicalização
com os quais relacionamos com nós mesmos na Educação Infantil, porque se faz necessáe com o mundo, são eles: tato, olfato, visão, rio o conhecimento dos sentidos sensoriais?
gustação e audição (DAVIS; OLIVEIRA, 1994): A musicalização é um excelente recurso de
• Tato – O sentido do tato tem seus estímulo para diversas áreas do cérebro, trareceptores na pele, na qual existem balham as múltiplas linguagens, além de fazer
células especializadas para a per- parte da cultura das crianças, a música transmite o conhecimento de forma prazerosa e por
cepção do frio, do calor e da dor.
O tato desempenha um papel impor- meio do brincar.
tante na formação dos vínculos afetivos, os carinhos da mãe acompanhados com palavras
de afeto, ampliam a formação dos autopistas
cerebrais.
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Especialistas afirmam que o bebê humano nasce com
uma predisposição para interagir. Ele dispõe de certas
estruturas orgânicas que o levam a privilegiar certos
estímulos na sua relação com o meio. Com isso, o bebê
responde, sobretudo, a estímulos associados a outros
seres humanos, como a face e as vozes. Assim é que,
desde cedo, o recém-nascido distingue a voz humana
do conjunto de sons presentes no ambiente e rapidamente orienta-se para os traços do rosto humano colocado à sua frente. Suas estruturas perceptuais, por
outro lado, são ativadas pelas ações dos adultos ao lhe
responderem, estabelecendo assim uma interdependência comportamental, desde o início, entre adulto e
bebê (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p.81).

Por isso ao cantar para o bebê, se faz
necessário à observação de seus movimentos,
gestos, choro e sorriso, quais são as sensações que estão sendo estimuladas e criadas.
A partir dos 18 meses os bebês podem começar a responder à música de um
modo coordenado, a capacidade da fala pode
se desenvolver mais rapidamente por meio do
canto e da imitação.
O movimento e a resposta à música
podem ajudar a desenvolver a memória e a
coordenação mãos/olhos, aprendem a distinguir sons altos e baixos, rápidos e lentos. Começam a tomar consciência de uma batida na
música e a reconhecer ritmos diferentes.
Começam a aprender as palavras de
canções simples e a desenvolver a coordenação necessária para tocar instrumentos simples, nomeadamente tambores e campainhas.
O bebê tem sua principal fonte de conhecimento no cotidiano, por meio do experimentar, assim quanto mais estímulos ele receber, maior será o seu desenvolvimento dos
sentidos, até os dois anos de idade, atividades
com sons se relacionam com gestos, é a fase
em que o bebê realiza gestos para produzir
sons e se expressa corporalmente na representação do que canta e ouve, é o desenvolvimento da motricidade em prática.

MUSICALIZAÇÃO NA ESCOLA
A música no ambiente escolar deve ser
trabalhada de forma criativa, com o objetivo de
estimular a criança a gostar da música e que
ela se torne um recurso pedagógico que auxilie
o trabalho do educador a desenvolver vários
aspectos do conhecimento da criança.
Por meio das atividades musicais como
os jogos musicais, roda de música, exploração
e criação de sons e objetos sonoros, observações no silêncio, escuta de obras e de vários
estilos musicais, entre outros, que a criança se
expressa, interage e aprende brincando.
As crianças gostam de músicas, cantar, ouvir, dançar, seguir o ritmo, a sensibilização musical deve ser feita de forma gradativa,
fazendo com que a criança reconheça a diversidade de sons como a sua voz ou balbucio,
sons da natureza, o canto, entre outros.
Em nossa cultura muitas são as músicas que encantaram nossa infância como um
transmissor de mensagens, são elas: cantigas
de ninar e algumas folclóricas, a música clássica e as músicas que ouvimos no nosso ambiente familiar.
As cantigas de ninar são canções
calmas utilizadas principalmente para fazer o
bebê adormecer, possui letras simples ligadas
ao universo infantil e manifestação do folclore
brasileiro, geralmente transmitidas oralmente,
porém, com a mídia e a tecnologia em alta,
pais e educadores utilizam de recursos como
CD e DVDs para cantar essas músicas.
As cantigas de ninar e de roda possuem letras repetitivas que favorecem por meio
da monotonia, a chegada do sono da criança,
e outras cantigas estimulam a brincadeira, por
ser de origem folclórica, algumas pessoas afirmam que as letras possuem em seu conteúdo mensagens fortes que transmitem medo ou
violência, é o caso das cantigas: “Boi da cara
preta”, “Nana neném que a Cuca vem pegar”
e” Atirei o pau no gato”, essa última ganhou
uma nova versão com o intuito de conscientizar
as crianças desde cedo a proteger e não maltratar os animais.
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As músicas clássicas como as de Mozart e Vivaldi, acalmam os bebês, e quando a
música é ouvida ainda no ventre da mãe, além
de relaxar, ela estreita os laços afetivos entre
mãe e filho, médicos e musicoterapeutas recomendam que as mães ainda na gestação ouçam músicas calmas e as músicas que agradam a elas, pois auxilia no gosto musical do
bebê:
Ainda no útero, os bebês conseguem ouvir música, respondendo-lhe com pontapés e outros movimentos. Enquanto recém-nascidas ou já como bebês mais velhos,
as crianças continuam a ser fortemente afetadas pela
música. Dependendo do humor da música, da situação,
e da altura do dia, podem responder emitindo sons suaves, agitando entusiasticamente os braços e pernas, ou
deixando-se adormecer. As crianças de dois, três anos,
constroem os seus palhares musicais e, com frequência, cantam fragmentos de canções conhecidas, bem
como canções de duas ou três notas que elas próprias
criaram. As crianças pré-escolares, que já se agüentam
mais firmemente em pé do que as de 3 ou 4 anos, podem mexer-se ao som da música e tocar instrumentos
musicais simples de uma forma deliberada e organizada (HOHMANN; WEIKART, 1997, p. 658).

A música clássica possui um impacto
muito grande no desempenho cognitivo, pelo
simples fato de escutá-la favorece o nível de
funcionamento intelectual, favorece o psiquismo e a experiência emocional e ajuda na aquisição da linguagem.
É no cotidiano da CEI, que muitas crianças têm a oportunidade de brincar com a música, pois a música é o próprio brincar, os bebês
brincam musicalmente com qualquer objeto
que tiver em mãos, descobrem que suas mãos
e o seu corpo produzem descobertas sonoras,
a disponibilidade de objetos ao alcance dos
bebês proporciona que o mesmo crie breves
composições nas brincadeiras que se repetem
em várias sonoridades, ex: objetos não estruturados (garrafas pets, potes, tampas, etc.), ao
bater um objeto no outro reproduz sons diferentes.

É o adulto ou as crianças mais velhas
que ensinam o bebê a brincar, interagindo e
atribuindo significado aos objetos e às ações,
introduzindo a criança no mundo da brincadeira, nessa perspectiva, os professores cumprem
um papel fundamental nas instituições quando
interagem com as crianças por meio de ações
lúdicas ou se comunicam por uma linguagem
simbólica, estando disponíveis para brincar.
À medida que cresce, o interesse das
crianças pela música se diferencia. Elas continuam suas pesquisas sobre os sons e sobre a
maneira de produzi-los, por meio das diferentes vivências sonoras possibilitadas pelo professor, que disponibiliza vários objetos e instrumentos e promove a audição de músicas e
canções, sejam elas cantadas pelos adultos e
por outras crianças, ou reproduzidas por aparelhos de som:
A criança se exprime naturalmente, tanto no ponto de
vista verbal, como plástico ou corporal, e sempre motivada pelo desejo da descoberta por suas fantasias. Ao
acompanhar o desenvolvimento expressivo da criança
percebe-se que ele resulta das elaborações de sensações, sentimentos e percepções vivenciadas intensamente. Por isso, quando ela desenha, pinta, dança e
canta, o faz com vivacidade e muita emoção. Considerar a expressividade da criança por este ângulo significa entendê-la como um processo de articulação interna
e de inter-relação com os outros e a ambiência. Com
efeito, é sempre em contínuo contato com as pessoas
e as coisas que a criança aprimora seus pensamentos,
suas descobertas e seu fazer arte. Não se trata, então,
de um processo isolado, mas de ações em reciprocidade, quando a criança internaliza os conhecimentos,
vinculando-os às suas experiências de vida pessoal e
cultural (FERRAZ; FUSARI, 1999, p. 55).

O professor deve ter consciência que
a duração de uma atividade varia de acordo
com a idade da criança, assim como respeitar
o tempo e a forma de expressão de cada um,
no qual surgirão ações repetidas sem sentido,
choros e balbucios, porém o mais importante
é que o bebê se sinta seguro e livre para se
expressar.
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Como cultura infantil, as brincadeiras e
cantigas de roda perpetuam até os dias atuais,
elas se destacam por seu conteúdo poético,
a movimentação, a expressividade, a liberdade
do brincar com o lúdico.
São de influências folclóricas, e tem
como característica que as crianças formem
uma roda de mãos dadas, na qual a dança se
faz presente como a arte de se movimentar expressivamente o corpo, seguindo movimentos
ritmados ao som da música.
Conforme o Referencial curricular nacional para a educação infantil:
A música, na educação infantil mantém forte ligação
com o brincar. Em algumas línguas, como no inglês (to
play) e no francês (jouer), por exemplo, usa-se o mesmo verbo para indicar tanto as ações de brincar quanto
as de tocar música. Em todas as culturas as crianças
brincam com a música. Jogos e brinquedos musicais
são transmitidos por tradição Fotos: Teca Alencar de
Brito 71 oral, persistindo nas sociedades urbanas nas
quais a força da cultura de massas é muito intensa, pois
são fonte de vivências e desenvolvimento expressivo
musical. Envolvendo o gesto, o movimento, o canto, a
dança e o faz-de-conta, esses jogos e brincadeiras são
expressão da infância. Brincar de roda, ciranda, pular
corda, amarelinha etc. são maneiras de estabelecer
contato consigo próprio e com o outro, de se sentir
único e, ao mesmo tempo, parte de um grupo, e de
trabalhar com as estruturas e formas musicais que se
apresentam em cada canção e em cada brinquedo. Os
jogos e brinquedos musicais da cultura infantil incluem
os acalantos (cantigas de ninar); as parlendas (os
brincos, as mnemônicas e as parlendas propriamente
ditas); as rondas (canções de roda); as adivinhas; os
contos; os romances etc. (RCNEI, vol.3, 1998, p.71).

Na educação infantil, o educador deve
fazer uma pesquisa com os pais e responsáveis da criança, pois afinal de contas quem
não possui lembranças da infância e do seu
brincar, assim como as cantigas de roda? Essa
busca por informação e conhecimento da comunidade, auxilia o educador a possibilitar que
a criança viva a sua própria cultura.

A criança se expressa naturalmente,
tanto no ponto de vista verbal, como plástico
ou corporal, motivada pelo desejo da descoberta e por suas fantasias, assim, o jogo pode
ser utilizado para introduzir conteúdos, verificar
aprendizagem e resgatar conteúdos anteriores,
favorecendo uma melhoria na relação interpessoal, havendo ainda um reforço nos valores de
respeito, reciprocidade e confiança.

Os jogos musicais são recursos que
chamam a atenção do aluno por tratar de situações muitas vezes vividas e conhecidas da cultura e convivência social do aluno, contribuem
no diálogo, permite a interação, a criatividade
e o improviso que são elementos importantes
para a aprendizagem.
Os jogos musicais motivam os alunos
a escutar, identificar e diferenciar sons de instrumentos, a compreender as fórmulas rítmicas
e é um motivador para que a criança sinta vontade de fazer música.
Os jogos musicais são constituídos de
três fases, respeitando o tempo e o desenvolvimento infantil, são elas:
• Jogos na qual a criança cria gestos
para produzir sons e ouvir música
expressando-se corporalmente. A
imitação é muito importante para
este desenvolvimento;
• Jogos em que a criança interpreta a
expressão, o sentimento e a definição de música;
• Jogos que auxiliem a compreensão
da estrutura e da organização da
musical.
Esses jogos principalmente com crianças menores na fase de alfabetização, devem
ser bem elaborados e instigantes, visando um
aprendizado com prazer.
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O processo de aquisição da linguagem também facilita a comparação com a expressão musical: da fase
de exploração vocal á etapa da reprodução, criação e
reconhecimento das primeiras letras, daí a grafia de palavras, depois as frases e, enfim, à leitura e à escrita,
existe um caminho que envolve a permanente reorganização de percepções, explorações, descobertas, construções de hipóteses, reflexões e sentidos que tornam
significativas todas as transformações e conquistas de
conhecimentos: a consciência em contínuo movimento.
Isso também ocorre com a música (BRITO 2003, p.43).

A garatuja das crianças sintoniza-se
com o modo como ela manuseia e explora os
objetos sonoros, com a exploração de sons vocais, sem que se importe com os resultados e
sem a obrigatoriedade do uso de regras gramaticais.
O educador tem um papel fundamental
na musicalização na educação infantil, cabe a
ele pesquisar situações didáticas voltadas para
a música, estimulando no educando a vontade
de conhecer, ouvir e despertar o fazer musical.
Em um planejamento voltado para música, o professor deve planejar as situações de
aprendizagens por meio de pesquisas e ideias
de interesse do aluno, conhecer sua cultura, a
comunidade, o gosto musical, com o objetivo
de estimular a curiosidade e a expressão do
aluno.
Nessa proposta de trabalho o ensino
de Arte auxilia o educador a motivar as crianças, como em uma confecção de instrumentos
sonoros com objetos recicláveis aproveitados
do cotidiano, confecção de brinquedos sonoros populares, uma apresentação de dança tradicional, entre outras atividades:
E por que construir instrumentos musicais com as crianças? Construir instrumentos musicais e/ou objetos sonoros é atividade que desperta a curiosidade e o interesse
das crianças. Além de contribuir para o entendimento
de questões elementares referentes à produção do som
e às suas qualidades, à acústica, ao mecanismo e ao
funcionamento dos instrumentos musicais, a construção de instrumentos estimula a pesquisa, a imaginação,
o planejamento, a organização, a criatividade, sendo,
por isso, ótimo meio para desenvolver a capacidade
de elaborar e executar projetos. É importante sugerir
ideias, apresentar modelos já prontos e também estimular a criação de novos instrumentos musicais (BRITO
2003, p.69).

A música bem trabalhada influência
positivamente no desenvolvimento da motricidade global da criança, das noções de direita
e esquerda, de espaço, de conhecimento do
corpo, de cima e de baixo, entre outros, pode
conecta-se com a história contada em uma
roda de historias e enriquecer esse momento
de interação e expressão da criança no desenrolar do conto.
Atualmente com os recursos tecnológicos em alta, o professor deve utilizar dessas
ferramentas para motivar o gosto musical na
criança, instrumentos musicais, recursos como
DVDs, CDs , apresentação e criação de teatro e a dança, estimulam expressões verbais e
corporais, muitas vezes vividas e apresentadas
para as crianças somente no ambiente escolar.
Conforme Brito (2003, p.29), não podemos deixar de lembrar a influência das transformações tecnológicas, que ampliaram os
meios para o fazer musical pela introdução de
instrumentos eletrônicos, sintetizadores, computadores etc.
No planejamento das aulas, o professor pode escolher os repertórios com as contribuições que as próprias crianças trazem, e
cultura popular é rica em produtos musicais
que devem ser trazidas para o ambiente escolar, ensinando os estudantes a perceber a
relação que existe entre o objeto e a cultura,
estando atento a eventos culturais que estejam
acontecendo na cidade e aproveitando para
criar uma aula mais rica com programações
e saídas de visitas a exposições culturais, promovendo dessa forma além do conhecimento,
a cidadania e a relação aos valores próprios da
formação e identidade cultural:
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Obviamente, respeitar o processo de desenvolvimento da expressão musical infantil não deve se confundir
com a ausência de intervenções educativas. Nesse sentido, o professor deve atuar – sempre – como animador,
estimulador, provedor de informações e vivências que
irão enriquecer e ampliar a experiência e o conhecimento das crianças, não apenas do ponto de vista musical,
mas integralmente, o que deve ser o objetivo prioritário
de toda proposta pedagógica, especialmente na etapa
da educação infantil. Entretanto, é importante considerar legítimo o modo como as crianças se relacionam
com os sons e silêncios, para que a construção do conhecimento ocorra em contextos significativos, que incluam criação, elaboração de hipóteses, descobertas,
questionamentos, etc. (BRITO, 2003, p. 45).

A música é utilizada como estímulo
no processo de estruturação e funcionamento
cerebral, envolvendo funções motoras, linguagem, aspectos emocionais e relações sociais:
A musicoterapia é diferente para diversas pessoas por
várias razões. Muitas dessas diferenças devem-se a natureza elusiva da própria musicoterapia. A musicoterapia é muito difícil de ser definida, em muitos aspectos
concorrem para isso! Como corpo de conhecimento e
de práticas, ela é um híbrido transdisciplinar de dois
campos principais, música e terapia, e ambos possuem
fronteiras pouco claras e são, eles próprios, difíceis de
definir: como fusão de música de terapia, ela é ao mesmo tempo uma arte, uma ciência é um processo interpessoal; como modalidade de tratamento, ela possui
uma diversidade incrível de aplicações, objetivos, métodos e orientações teóricas: como tradição universal, ela
é influenciada por diferenças culturais; como disciplina
e profissão ela possui dupla identidade e, como um
campo novo, ela ainda está em processo de formação
(BRUSCIA, 2000, p. 7).

Por fim o trabalho realizado na escola
com música auxilia o professor a observar e
avaliar pontos nos alunos muitas vezes escondidos em outras disciplinas, pois, a música auxilia que a criança se expresse ludicamente e
com prazer e liberdade de aprender e interagir
Recentemente foi comprovado em pescom o mundo.
quisas que crianças que fazem terapia com a
música, têm maior facilidade para o aprendizaMUSICOTERAPIA PARA CRIANÇAS
do da leitura e escrita, pois a música melhora a
comunicação e interação.
A musicoterapia infantil pode ser utilizaNa musicoterapia é trabalhado o víncuda em qualquer faixa etária, é uma abordagem lo mãe e filho por isso a importância da comuterapêutica que utiliza a música da cultura da nicação com o bebê ainda na gestação, pois
criança, além de instrumentos musicais e os são momentos únicos que transmitem tranqüilisons produzidos por ela mesma, como gritos, dade e segurança para o bebê. A criança tem a
tiques vocais, balbucios e outros.
sua própria personalidade, interesses e gostos,
A música é um recurso que ativa várias além de um perfil de habilidades que o tornam
áreas cerebrais e auditivas, a musicoterapia único entre os seus semelhantes.
tem como benefício reduzir a ansiedade muito
A construção da personalidade e aupresente em crianças nos tempos atuais, me- to-estima da criança ocorre por meio de um
lhora a concentração e a expressão criativa.
processo constante de interação com seus paA musicoterapia é indicada para crian- res, com os pais e demais pessoas próximas.
ças com pouca expressão verbal, que produ- A variedade de estímulos e a qualidade das
zem sons considerados como inadequados interações, especialmente com os familiares,
para os demais, durante a terapia é importan- promovem o desenvolvimento de uma criança
te que os pais ou responsáveis incentivam a feliz e inteligente.
musicoterapia em casa, buscando ouvir músicas de qualidade, variando o repertório e que
principalmente tragam mensagens, interagindo
com as crianças.
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Geralmente a musicoterapia é aplicada
porque existe algo no sistema neurológico que
não está funcionando corretamente, seja em
maior ou em menor grau, mas a terapia é importante para evitar o desencadear de outros
problemas, sejam eles psicológicos, sociais, fisiológicos, etc., muitas vezes um problema tem
solução na musicoterapia evitando problemas
futuros na criança.
É importante que o musicoterapeuta
respeite e analise cada personalidade musical
de seus pacientes, para selecionar a música e
terapia adequada com o objetivo de resultados
precisos e de qualidade. Na atualidade a tecnologia se faz presente em vários momentos
do cotidiano, isso não seria diferente ao falarmos sobre músicas, principalmente as voltadas
para os bebês.
Muitos são os artistas da antiguidade
que fizeram e ainda fazem sucessos com suas
obras que eram gravadas nos antigos discos,
fitas cassetes e hoje gravadas em DVDs ou de
fácil acesso para download na internet, o que
facilita o trabalho do musicoterapeuta na escolha do repertório para determinados pacientes.
Possuímos cinco sistemas sensoriais:
tato, olfato, visão, gustação e audição. Neste
tópico falaremos sobre a visão, não que os
demais não tenham sua importância, mas o
indivíduo com deficiência visual possui os outros quatro sistemas sensoriais mais desenvolvidos, sendo assim, estudaremos a relação da
musicoterapia em bebês que nasceram com
deficiência visual.
A deficiência visual (cegueira) pode
ocorrer desde o nascimento ou por conta e
causas orgânicas ou acidentais, é a alteração
das funções elementares da visão que prejudica total ou parcialmente a capacidade de
reconhecer forma, cor, tamanho, movimento,
podendo em alguns casos vir a afetar à perda
da audição ou outras deficiências.

O bebê que nasce com deficiência visual possui mais dificuldades para desenvolver
o equilíbrio corporal, coordenação e agilidade,
o que se torna ainda mais importante e fundamental o vínculo entre mãe - filho e bebê
- família, pois é principalmente no ambiente familiar que acontecerá a maior prática do seu
desenvolvimento, enfrentando dificuldades do
cotidiano, ultrapassando limites e tornando-o
capaz de produzir e realizar atividades naturais
de sobrevivência que qualquer ser humano
vive (higiene, alimentação, entre outros).
Para auxiliar os familiares, educadores
e o próprio bebê portador de deficiência visual,
a musicoterapia é um recurso riquíssimo, pois
estimula o potencial criativo, a ampliação da
capacidade comunicativa, estimula aspectos
biológicos, psicológicos e culturais, por se tratar de uma terapia expressiva.
A musicoterapia por meio do som, da
música, promove a expressão individual do
bebê e sucessivamente como conseqüência a
sua interação social, durante a terapia é importante que o profissional conheça a família, sua
história cultural e realize todo um planejamento para a técnica e repertório que serão utilizados com o bebê, os instrumentos musicais
como: chocalhos, sino, tambor, violão, xilofone,
pandeiro, entre outros, devem fazer parte da
terapia e estar ao alcance do bebê para que
o mesmo possa manipular, ouvir sons e até
mesmo determinar o que mais o agrada, desenvolvendo assim habilidades de atenção e
memória.
Na musicoterapia trabalha-se muito os
sentidos do tato, auditivo e olfato, pois são os
principais meios que a criança utilizará para explorar e reconhecer o ambiente, coisas e pessoas por toda a sua vida.

352

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A música faz parte da vida do ser humano e é por meio dela que expressamos nossos
sentimentos, com esse estudo foi entendido que o som pode ser compreendido pelos bebês
ainda na gestação da mãe, sendo de extrema importância o contato afetivo entre os dois, pois
a mesma tem um papel importante na transformação do indivíduo, seja no seu desenvolvimento
corporal, psicológico como no social.
As interpretações sensoriais são únicas para cada indivíduo e a música contribui para o
desenvolvimento desses sentidos, nas cantigas de ninar com o objetivo de acalmar e acalentar
o bebê, nas músicas mais agitadas que estimulam os movimentos corporais.
Com o estudo realizado neste trabalho, conheci o maravilhoso mundo da musicoterapia
e sua contribuição no auxílio de bebês com deficiência visual, apresenta como resultado positivo o desenvolvimento da memória, da atenção e da locomoção espacial, aspectos que serão
utilizados por toda a vida do paciente.
A música é uma linguagem infantil, que contribui de forma significativa na construção
do imaginário, além de favorecer no processo de ensino-aprendizagem, por isso a importância
de se escolher um repertório rico de sons e informações para cada fase de desenvolvimento da
criança, proporcionando uma forma prazerosa do conhecimento.
A música assim como a arte proporciona uma educação prazerosa e fundamental para o
desenvolvimento corporal e do pensamento crítico, fazendo que o indivíduo possa agir no mundo adquirindo uma capacidade crítica, estimulando a capacidade intelectual para criar e recriar
ideias e ações, seguindo sua própria decisão.
Conclui que é na escola que ocorre o resgate de músicas e brincadeiras da nossa cultura e que o professor tem um papel importante de transmitir esse conhecimento cultural e trabalhar por meio da musicalização o desenvolvimento e o auxílio para que as crianças possam se
desenvolver e se expressar de forma lúdica e prazerosa, seja por meio da música, da brincadeira
ou de um jogo musical.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO: A
IMPORTÂNCIA DE SE ALFABETIZAR
LETRANDO

RESUMO: Vivemos em uma sociedade letrada, no qual exige dos sujeitos a compreensão da
leitura e escrita para diversas interações sociais, por isso é fundamental que os professores
tenham práticas pedagógicas que conduzam o aluno a compreensão das funções sociais da
língua, partindo de situações reais e dinâmicas de forma que se aprenda mais do que apenas
os códigos linguísticos. O presente trabalho traz reflexões sobre o processo de alfabetização
e letramento, sobre o papel do professor alfabetizador e sobre os métodos usados na alfabetização. Pretendo dessa forma contribuir para uma formação mais ampla sobre esse assunto e
ressaltar a alfabetização como direito de todos é condição básica para exercício da cidadania.
A pesquisa será de caráter bibliográfico utilizando de sustentação teórica as autoras Mortatti
(2000) e Soares (2020).

Palavras-chave: Alfabetização; Letramento; Ensino e Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

V

ivemos em uma sociedade letrada, no qual exige dos sujeitos a compreensão da
leitura e escrita para diversas interações sociais, pois é a leitura que nos permite
ter acesso ao mundo das informações, do conhecimento, da cultura, nos permite
expressar opiniões, nos dá condições para agir com autonomia nas mais variadas situações no
nosso cotidiano.
O analfabetismo exclui uma parte da população brasileira de ter acesso a essas informações básicas no dia a dia. Por isso saber ler é fundamental para agir com autonomia, mas
é preciso ir além de apenas codificar e decodificar palavras, é preciso se apropriar dos usos
sociais da escrita, é importante que a pessoa saiba interpretar um texto, saiba expressar sua
opinião por meio da escrita, saiba ler uma informação da qual precisa em texto ou anúncio, são
habilidades que vão além do simples fato de saber ler ou escrever.
Saber ler além de dar condições ao indivíduo para agir com liberdade na sociedade,
permite compreendê-la e nela atuar enquanto cidadãos, permite também ter um posicionamento
crítico e reflexivo diante das situações em que se depara. Permite expandir horizontes e conhecer lugares novos sem sequer sair do lugar, proporciona momentos de prazer e relaxamento,
transforma nosso vocabulário em um vocabulário mais amplo e rico, são inúmeros os seus benefícios para a vida de cada indivíduo.
Mesmo com tantos benefícios ainda existe uma grande parcela da sociedade que são
considerados analfabetos que não se apropriaram da leitura e das vantagens que ela traz, e
também há os analfabetos funcionais, que são aqueles que, apesar de saberem ler e escrever,
não são capazes de compreender e interpretar um texto simples.
Portanto é imprescindível ter uma educação básica de qualidade que tem como base
o respeito, a equidade e a igualdade, uma educação que busque romper as desigualdades e
oferecer igualdade de acesso, igualdade de oportunidades. Um governo com a preocupação de
desenvolver políticas públicas eficientes para a educação que visem a erradicação do analfabetismo no Brasil.
A escola tem um papel fundamental, pois cabe a ela oportunizar aos seus educandos
uma educação que os prepare para a vida em sociedade, que lhes capacite com as habilidades
necessárias para as práticas sociais que estão ligadas à leitura e escrita, que lhe dê condições
para o exercer sua cidadania.
É preciso pensar em uma escola que prepare o aluno para agir em sociedade, que ele
consiga pedir e dar informações, que saiba ler e interpretar o mundo ao seu redor por meio da
leitura e da escrita.
Para tanto o professor alfabetizador tem um grande trabalho em suas mãos, além de
alfabetizar seus alunos, ou seja, ensiná-los a decodificar o sistema alfabético de escrita, precisa
capacitá-los com as habilidades necessárias para que estes se apropriem de fato dos usos sociais da leitura e da escrita.
O presente trabalho traz reflexões sobre como se dá o processo da alfabetização no
Brasil, qual o papel do professor no processo de alfabetização, o que é letramento, quando
surgiu o termo, qual a sua relação com a alfabetização, qual a importância do letramento nesse
processo?
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Por meio desse estudo e das hipóteses levantadas nesse trabalho, pretende-se levar
os professores alfabetizadores a uma reflexão de suas práticas pedagógicas, para que possam
repensar e rever seus conceitos de alfabetização, quebrar paradigmas do passado, romper com
uma educação mecânica que desconsidera o aluno como sujeito de sua própria aprendizagem.
Pretendo dessa forma contribuir para uma formação mais ampla sobre esse assunto e
ressaltar a alfabetização como direito de todos e condição básica para exercício da cidadania.
Para tanto, buscou-se como ponto de partida a trajetória da alfabetização no Brasil, os caminhos
percorridos por ela até os dias atuais, conceitos de alfabetização e letramento, quais são métodos utilizados durante o processo alfabetização, são eles necessários?
O trabalho apresentado a seguir divide-se em três partes fundamentais: uma primeira,
descrevendo a história dos métodos da alfabetização no Brasil, na segunda parte destaca-se
a o termo letramento, quando surgiu, qual seu significado e sua relevância para o processo de
alfabetização e na terceira parte destaca-se o papel do professor alfabetizador. A pesquisa será
de caráter bibliográfico utilizando de sustentação teórica as autoras Mortatti (2000) e Soares
(2020).
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PERCURSOS DA ALFABETIZAÇÃO NO
BRASIL
Nesta seção, pretende-se fazer uma
breve análise da história dos métodos da alfabetização no Brasil, para tanto buscou-se sustentação teórica na autora Mortatti (2000), por
meio de suas pesquisas é possível notar que
os caminhos percorridos pela alfabetização no
Brasil foram pautados por constantes mudanças conceituais e metodológicas.
Mortatti (2000) classificou essa trajetória da alfabetização no Brasil em quatro momentos fundamentais, que serão brevemente
relatados a seguir. O primeiro momento a metodização (1876), o segundo momento a institucionalização do método analítico (1890), o
terceiro momento alfabetização sob medida, a
disputa dos métodos misto x analíticos (1920)
e o quarto momento como a desmetodização
(1980).
Até o final do Império Brasileiro a educação era organizada de forma precária por
meio das aulas régias, as aulas eram feitas
em salas adaptadas e com alunos de todas as
“séries”. Mas a educação ganha um destaque
especial com a proclamação da República no
século XIX, pois passa a ser organizada e mantida pelo Estado.
A leitura e a escrita que antes era um
privilégio de poucos, passa a ser ensinada nas
escolas públicas a toda a população, os recursos usados pelos profissionais da educação
para alfabetização são chamados de métodos
de ensino da leitura e escrita, os métodos sintéticos e analíticos.
A aprendizagem da leitura dá-se por
meio do método sintético ensinando da parte
para o todo, seguindo uma ordem crescente
de dificuldade, tendo como objetivo que o aluno se alfabetize por meio da decodificação dos
sons que as letras têm, aprende-se letra por
letra e sílaba por sílaba e palavra por palavra,
divide-se em três tipos: alfabético ou soletrativo, fônico e silábico.
Na aprendizagem alfabética ou soletrativa, para ler uma palavra deve-se soletrar
cada letra que a compõe. No método fônico
a aprendizagem consiste na associação entre

grafemas e fonemas, decorando os sons das
letras do alfabeto para somente depois juntá-las compondo sílabas, depois palavras, frases
e texto.
Na aprendizagem silábica ensina-se a
decoração das sílabas, a partir das sílabas já
decoradas forma-se palavras, posteriormente
ensina-se frases e textos. Durante este período
o método João de Deus passa a ser divulgado, esse método diferentemente do que já era
ensinado propunha ensinar a leitura a partir da
palavra para depois ensinar os sons das letras,
resultando numa disputa entre aqueles que defendem o método sintético e aqueles que defendem o novo método João de Deus.
Segundo Mortatti (2000), nesse momento “funda uma nova tradição, de acordo
com o qual o ensino da leitura envolve necessariamente uma questão de método, apresentando-se o “método João de Deus” como fase
científica e definitiva no ensino da leitura e fator
de progresso social” (MORTATTI, 2000, p.25).
Ou seja, só é possível alfabetizar através um
de método.
Segundo Mortatti (2000) partir de 1890
surge um novo método para ensino da alfabetização, o método analítico, ao contrário dos
atuais métodos da época no método analítico
a aprendizagem da leitura percorre por um caminho inverso no qual aprende-se do todo para
as partes, o ensino dá-se por meio de histórias,
frases ou palavras, sendo o primeiro mais utilizando, parte do princípio de que através de um
reconhecimento do todo o aluno possa fazer
uma reflexão em análises menores da língua,
o método analítico também se divide em três
tipos: palavração, sentenciação e historieta.
Na aprendizagem por palavração ensina-se várias palavras com a mesma letra do alfabeto. Já no ensino por meio da sentenciação
ocorre através da apresentação de uma pequena frase geralmente constituída por palavras
com a mesma letra do alfabeto. E o método
de historieta o ensino acontece a partir de um
pequeno texto composto por sentenças feitas
com palavras compostas por sílabas referentes
a uma mesma letra do alfabeto.
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Esses métodos eram ensinados aos
alunos por meio das cartilhas, porém o uso do
método analítico era usado nas escolas públicas, pois era considerado o método mais adequado como ressalta MORTATTI (2000):
[...] durante a primeira gestão de Oscar Thompson na
Diretoria Geral da Instrução Pública (1909-1910), o método analítico para o ensino da leitura é oficialmente
indicado e passa a ser adotado em grupos escolares
da capital e do interior do Estado, com o objetivo de uniformizar esse ensino e consolidar o modelo considerado cientificamente verdadeiro (MORTATTI, 2000, p.85).

O uso do método analítico permaneceu até a reforma Sampaio Dória lei 1750, de
1920, com essa lei os professores passaram a
ter mais autonomia didática, a partir de então
os educadores podiam escolher qual método
usar com seus alunos, escolhiam o método ao
seu ver mais adequado para sua classe que
até então não era uma classe homogênea e
com alunos da mesma faixa etária.
Até os anos 80 houve uma alternância
entre esses dois métodos, alguns profissionais
defendiam o uso do método analítico, enquanto outros defendiam o uso do método sintético,
e outros ainda defendiam a ideia de mesclar os
dois métodos, afirmando ser assim um processo mais rápido e eficiente. Embora diferentes
entre si é possível observar que ambos tinham
como objetivo ensinar o sistema alfabético e
ortográfico de escrita.
Apesar de todo esforço do ensino público em alfabetizar a população brasileira o
analfabetismo no brasil ainda representava um
grande problema. Neste momento nasce um
movimento visando amenizar a defasagem do
ensino aprendizagem buscando soluções para
o problema, surge então os Testes ABC escrito
por Lourenço Filho, com o objetivo de verificar o nível de maturidade necessários para a
aprendizagem da leitura e escrita e dessa forma classificar os educandos em aptas ou não
para esta aprendizagem.

Com os Testes ABC as salas de aula
ficaram mais homogêneas, pois os alunos considerados aptos eram direcionados para uma
sala específica de alfabetização e aqueles que
segundo o teste não se encontravam prontos
para tal aprendizagem, eram direcionados as
salas de pré-alfabetização com o objetivo de
prepará-los para esse processo.
Todo esse movimento trouxe um questionamento em relação ao uso dos métodos,
segundo MORTATTI (2000):
[...] a importância do método é sistematicamente relativizada e considerada tradicional. Dessa posição resulta um ecletismo processual e conceitual, que passa a
permear as tematizações, normatizações e concretizações relativas à alfabetização, fundando-se uma nova
tradição: alfabetização sob medida (MORTATTI, 2000,
p.26).

Segundo a autora alfabetização sob
medida é caracterizada por uma alfabetização
que está subordinada a maturidade da criança,
entende-se que para que a criança possa de
fato aprender a ler e escrever ela deve estar
preparada para tal processo.
Portanto a aprendizagem da leitura e
da escrita estava diretamente ligada a maturidade psicológica da criança, sendo necessário
medir tal maturidade por meio de testes.
Pode-se dizer que até 1980 a alfabetização estava atrelada ao uso de métodos, porém os problemas relacionados a defasagem
da aprendizagem da leitura e escrita ainda
eram grandes, emergindo portanto um movimento de questionar o uso dos métodos para
alfabetizar.
Fazendo com que se procurassem novos caminhos, novas propostas afim de solucionar tais problemas, resultando num processo de desmetodização da alfabetização.
Neste cenário surgem o movimento no
Brasil uma educação voltada para pensamento
construtivista, tendo como principal referência
Emília Ferreiro e suas pesquisas sobre a psicogênese da língua escrita, tendo como ponto de
partida o processo de aprendizagem da criança, alterando a concepção de como a criança
aprende, removendo as questões do uso dos
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métodos para a alfabetização, pois não se trata
de um novo método, abandonando práticas tradicionais e questionando os usos das cartilhas
em sala de aula.
Essas contribuições foram de grande
valia para o aperfeiçoamento das práticas de
escrita e leitura no que se refere ao processo
ensino aprendizagem. Com o construtivismo
surge uma nova visão de alfabetização, destacando o conceito de letramento, visando a
necessidade de conceber práticas sociais de
leitura e escrita que vão além do simples domínio do sistema alfabético e ortográfico.
Ainda com todas essas mudanças,
modificações e implementações de métodos e
não métodos, os índices de analfabetismo no
nosso país continuam alarmantes.
São muitos os desafios para que este
quadro seja superado, a começar por uma
educação e qualidade, que aproxima a teoria
da prática, uma escola que prepara o sujeito
para agir com autonomia e liberdade no mundo letrado.
É fundamental oportunizar aos educandos uma aprendizagem que promova o aluno
como protagonista de seu aprendizado, que favoreça suas habilidades de analisar, de refletir,
de compreender todos os processos da sociedade na qual estão inseridos, que sejam atuantes em sociedade, que saibam agir com liberdade, que sejam letrados. Portanto entrelaçar
os caminhos da alfabetização e do letramento
podem ser um forte fator para que de fato isso
possa acontecer.

ALFABETIZAÇÃO & LETRAMENTO
Definir aqui os conceitos de alfabetização e letramento faz-se necessário, pois
ambos estabelecem uma estreita relação, se
complementam, mas não se fundem, são dependentes, mas cada um com suas próprias
características, são processos distintos, mas
simultâneos e interdependentes, compreendê-los é fundamental para que o professor possa trilhar a alfabetização pelos caminhos do
letramento, afim de que o educando se torne
alfabetizado e letrado ao mesmo tempo, contribuindo para que este faça uso da leitura e
escrita nos diversos âmbitos da sociedade.
A alfabetização no Brasil por muito tempo foi vista como um processo de codificação
de decodificação da língua, apenas a aprendizagem de código escrito, conhecer as letras,
formar sílabas e palavras, aprendia-se por meio
da repetição de sons fazendo uso das cartilhas
nas escolas utilizando os métodos sintéticos e
analíticos mencionados anteriormente.
Até a década de 40 considerava-se alfabetizado o indivíduo que sabia escrever seu
nome, a vida em sociedade não requer muito
mais que isso, “as pessoas aprendiam a desenhar o nome, apenas para poder votar ou assinar um contrato de trabalho” (SOARES, 2017,
p. 55).
A partir da década de 40 passou a ser
considerado alfabetizado aquele que sabia escrever um pequeno bilhete, aqui vemos uma
pequena preocupação com os usos sociais da
escrita.
Essa forma de ver a alfabetização começa a ser repensada conforme as práticas
sociais de leitura e escrita se tornam mais presentes do cotidiano das pessoas, para agir
com autonomia é preciso saber mais do que
apenas ler, é preciso se apropriar do uso social
da leitura, fazer seu uso nos diferentes contextos em sociedade.
Cada vez mais as interações com a
escrita foram ficando complexas, passando a
exigir mais dos sujeitos, mais do que simplesmente codificar e decodificar o sistema alfabético.
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Pois muitos aprender a ler e escrever,
mas não incorporam a prática da leitura e escrita no seu dia a dia, não leem livros, não sabem
responder a um simples questionário, sentem
dificuldades em escrever um texto, tem dificuldades em interpretar um texto.
Portanto a alfabetização passa a ser
questionada e repensada sob essas perspectivas, se distanciando do conceito do passado,
pois a forma como trabalhada até então não
preparava o indivíduo para o mundo letrado. É
preciso pensar em uma alfabetização que prepare o indivíduo para vida em sociedade.
Em meados dos anos 80 a vida social
e profissional são cada vez mais voltadas e dependentes do uso da língua escrita, evidenciando que apenas saber ler não é mais suficiente
para as atividades sociais, é preciso saber usar
com eficiência a leitura e a escrita, tanto no
mundo do trabalho, como as atividades do dia
a dia e nas interações sociais.
Nesse cenário surge no Brasil o conceito de letramento, não para substituir a alfabetização, mas se unindo a ela levantando um
questionamento de que a alfabetizar é muito
mais do que apenas ensinar os códigos de escrita, mas fazer uso efetivo e competente da
escrita, afim de que o indivíduo possa desenvolver as práticas do seu uso nos mais diversos contextos sociais.
O termo letramento tem sua origem do
termo “literacy” e está vinculado a compreensão e utilização da escrita em diversas situações, ou seja, ao uso competente da leitura e
da escrita nas práticas sociais, o que corresponde à interpretação e o domínio da língua e,
não apenas à decodificação dela, logo letrado
é aquele que sabe interpretar um texto e refletir
sobre ele, consegue se comunicar por meio de
um bilhete, faz uso da língua nas mais diversas
situações e interações na sociedade.
Segundo Magda Soares (2020) alfabetização e letramento embora distintos entre si
são processos indissociáveis e interdependentes:

[...] a alfabetização só tem sentido quando desenvolvida no contexto de práticas sociais de leitura e de escrita
e por meio dessas práticas, ou seja, em um contexto de
letramento e por meio de atividades de letramento; este
por sua vez, só pode desenvolver-se na dependência
da e por meio da aprendizagem do sistema de escrita
(SOARES, 2020, p. 64).

Ainda segundo Soares (2017) alfabetizado é:
[...] o indivíduo que sabe ler e escrever; já o indivíduo
letrado, o indivíduo que vive em estado de letramento, é
não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que
usa socialmente a leitura e a escrita, pratica a leitura e
a escrita, responde às demandas sociais de leitura e de
escrita (SOARES, 2017, p. 40).

Logo alfabetização e letramento não
devem andar por caminhos separados, devem
ser trabalhados juntos, lada a lado, afim de que
os educandos passem por alfabetização que
os prepara para a agir com autonomia em nossa sociedade, por isso, “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, 2017, p.47).

O PROFESSOR ALFABETIZADOR
É fundamental que o professor alfabetizador tenha claro os conceitos de alfabetização e letramento para que passa proporcionar
uma aprendizagem significativa que vá além
de apenas aprender a ler e escrever, mas que
envolvam as práticas sociais do letramento e o
modo como o professor conduz o seu trabalho
é crucial para que isso de fato aconteça ou não
(LAJOLO, 2010, p.15).
Para tanto o professor precisa romper
com o passado com os métodos arcaicos e
mecânicos, com os materiais que trazem textos
desconexos e sem significados para seus alunos, pois toda leitura requer uma reflexão, uma
leitura não acompanhada de reflexão não leva
ao entendimento da realidade, segundo Lajolo
(2010), “ou um texto dá sentido ao mundo, ou
ele não tem sentido nenhum” (LAJOLO, 2010,
p.15).
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Após o surgimento do termo letramento, o uso dos métodos passou a ser fortemente
questionados, quais métodos são mais eficazes para o processo de alfabetização, quais
devem ser deixados para trás. No entanto, uma
das mudanças trazidas com essa nova visão
de alfabetização trazida pelo letramento é justamente a maneira de ensinar, no qual o foco
é tirado do uso de qual método é o melhor e
passa a ser a forma com que o aluno aprende,
este passa a ser o centro de sua aprendizagem
(LAJOLO, 2010, p.15).
Os métodos passam a ficar cada vez
mais em desuso pelos professores alfabetizadores, estes passam a usar outras estratégias
para o ensino da alfabetização. Portanto o educador precisa assumir uma nova prática que
propicie ao educando a apropriação das habilidades e competências necessárias para o
letramento (LAJOLO, 2010, p.15).
O educador necessita estar sempre se
atualizando em busca de novos conhecimentos, estar atentos as mudanças, sempre buscar
novas ações que levem seus alunos a desenvolver as habilidades necessárias para ler e escrever com compreensão e interpretação, com
reflexão e ação, e dessa forma possa de fato
fazer o uso da leitura em seu dia a dia (LAJOLO, 2010, p.15).
Cabe ao professor conduzir o aluno
para que este seja sujeito de sua aprendizagem, para tanto é preciso explorar os conhecimentos e experiências da classe, levando em
conta as particularidades de cada um e assim
buscar um vocabulário que traga significado
para sua classe, partindo de seus interesses,
apresentando o universo leitor aos seus alunos
de forma atrativa e prazerosa, garantindo que
as práticas escolares levem o aluno a refletir
enquanto aprende e a descobrir os prazeres da
leitura (LAJOLO, 2010, p.15).

Uma estratégia que o professor pode
usar a seu favor é a contação de história pois
por meio dela o professor pode apresentar
para seus alunos diversos gêneros textuais,
ajudando-os a adquirir um conhecimento sobre a linguagem que se escreve e sobre os
usos dos diferentes gêneros textuais (LAJOLO,
2010, p.15).
É no convívio com a leitura que a criança adquire experiências, se desenvolve, aprende, passando a experimentar, comparar, criar
descobrir, perguntar, trocar informações, formular e reformular hipóteses, constrói o seu
próprio conhecimento sobre o mundo. Considerando que a leitura é muito importante para
o desenvolvimento da linguagem na criança,
seja ela de qualquer idade, pois por meio da
leitura há uma extensão do vocabulário dando
condições para o aluno adquirir os subsídios
de como escrever. Esse processo é gradativo,
apresentando diversos textos e histórias que
vai contribuir para a formação do leitor competente (LAJOLO, 2010, p.15).
Portanto o professor, precisa preparar
atividades, separar momentos intencionais que
proporcionem experiências favoráveis para a
prática de leitura, que levem os educandos a
interagir com o universo leitor que os leve a refletir sobre o mundo a sua volta e instigue sua
curiosidade despertando assim a vontade de
ler (LAJOLO, 2010, p.15).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A prática docente deve estar pautada em uma concepção voltada para a alfabetizar
letrando, pois os seus benefícios são inúmeros, a alfabetização consiste em se apropriar do sistema alfabético de escrita e o letramento amplia esse processo fazendo com que o educando
enquanto aprende a ler e escrever se aproprie de forma funcional da leitura e escrita, fazendo
uso social da leitura em inúmeros contextos.
Portanto o processo de alfabetização e letramento dá condições para que o indivíduo
tenha o domínio de sua língua materna, e é nesse domínio que ele estará preparado para as
mais diversas situações, para o exercício pleno de sua cidadania, para se reconhecer enquanto
sujeito de direitos, pertencente a sua cultura, agente transformador e atuante em sua sociedade.
Portanto o professor alfabetizador tem um desafio em suas mãos, pois tem a responsabilidade de levar uma educação de qualidade para seus alunos, pois a criança não é mais
vista como um ser passivo, ela é reconhecida como um ser pensante e portanto não pode ser
limitado a decorar palavras que não fazem sentido para ela, por isso a necessidade de pensar
em uma prática que os leve a pensar e refletir sobre sua aprendizagem, que busque entender os
significados e possibilidades que um texto traz.
Para tanto é necessário um processo de formação continuada por parte dos professores,
as escolas precisam oferecer mais cursos e formações e o governo estabelecer políticas públicas que visem buscar melhores resultados no âmbito da alfabetização nacional. O professor
precisa romper com concepções antiquadas e rever as práticas pedagógicas que norteiam seu
trabalho, mudanças são necessárias para caminharmos em direção de uma alfabetização que
forme leitores e escritores competentes.
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EMPREENDEDORISMO SCHUMPETERIANO
COMO FATOR DE ESTRATÉGIA PARA
INOVAÇÃO EMPRESARIAL

RESUMO: O empreendedorismo tem caráter de suma importância devido ao seu papel na sociedade, uma vez que, por meio de oportunidades contribui para a expansão da economia e, para
a atividade empreendedora, está vinculada ao crescimento. Porém, o empreendedorismo, em
si, não se dá sem que exista uma organização e pessoas envolvidas. O sucesso depende de
pessoas que, por meio da aplicação de seus conhecimentos, competências e talentos, provocam, mobilizam e processam com os recursos ou estruturas existentes, produzindo resultados.
Tais resultados necessitam ser bem conduzidos para atender às demandas de seu mercado
e, assim, garantir crescimento e prosperidade. Assim, embora não se tenha uma exata definição de empreendedorismo, não se pode negar o seu poder econômico e sua contribuição
ao inspirar indivíduos criativos na busca de oportunidades e disposição para assumir riscos e
incertezas. Indivíduos criativos, que aproveitam oportunidades, realizam novas combinações,
enfim, que inovam ao romper o equilíbrio do fluxo circular. A metodologia, caracterizada por
uma abordagem qualitativa, contempla a pesquisa exploratória e o levantamento bibliográfico
sobre o assunto.

Palavras-chave: Empreendedorismo; Inovação; Criatividade; Risco; Incerteza.
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INTRODUÇÃO

A

expressão empreendedorismo parece ter sido originada da expressão entrepreneurship, da língua inglesa, porém, composta da palavra francesa entrepreneur e
do sufixo inglês ship, que, segundo Dolabela (2002, p.47) “era usada no século
12 para designar aquele que incentivava brigas” e que no final do século 18 passou para a conotação de pessoas que criavam e conduziam projetos e empreendimento. Há sobre o empreendedorismo e o empreendedor, estudos que aponta fatores de comportamento sociológicos,
característicos de empreendedores, bem como fatores ambientais e econômicos como determinantes em ações empreendedoras.
O tema ressalta, muitas vezes, a sua importância no crescimento econômico, à análise
brilhante do desenvolvimento econômico, feita pelo economista Joseph Alois Schumpeter (1883
– 1950), sobre indivíduos com visão, dispostos a arriscar na incerteza e os investidores em
novos produtos. Ambos representam o motor que reúne o capital humano e físico das organizações, estimulando, dessa maneira, o crescimento econômico.
Dolabela (2002) um dos teóricos da área explica que existem muitas definições do termo
empreendedor, principalmente porque são propostas por pesquisadores de diferentes campos,
que utilizam os princípios de suas próprias áreas de interesse para criar um conceito. Duas
correntes são consideradas principais: dos economistas, que associaram o empreendedor à
inovação, e dos comportamentalistas, que enfatizam aspectos atitudinais, como a criatividade e
a inovação.
No Brasil, as iniciativas nesse campo datam da década de 80. Entende-se que os estudos e pesquisas, ou até mesmo o incentivo ao empreendedorismo, estão apenas começando.
Citado por Dolabela (2002, p.53), Timmons do Babson College em Wellesley ressalta: “estamos
diante de uma revolução silenciosa, assim como a revolução industrial foi para o século XX”.
Vários são os projetos governamentais para incentivar a cultura empreendedora com o intuito de
acelerar o seu crescimento.
Também as universidades, cada vez mais, procuram disseminar a cultura empreendedora por considerar uma trilha, quase que obrigatória, da graduação.
Para tanto, o objetivo geral visa compreender as implicações sobre o processo da
inovação na visão de Schumpeter (1982) em função do papel exercido pelo empreendedor no
desenvolvimento das empresas. Em função do importante papel exercido pela figura do empreendedor, faz-se necessário um entendimento sobre os aspectos que contribuem para a questão
do crescimento da organização e que sirvam para sustentar instrumentos que auxiliem no entendimento a respeito desse processo.
E, como objetivo específico, apresentar a contextualização sobre conceitos relacionados
ao empreendedorismo schumpeteriano, relativo ao empreendimento, suas origens, seu sistema
de atividades e o universo de atuação.
Dessa forma, este artigo possui características que justificam sua importância tanto para
o contexto acadêmico quanto para o contexto empresarial. No contexto empresarial pode-se
citar os conceitos relativos ao empreendedor, na concepção schumpeteriana, o inovador, e sua
relevância como estratégia de negócios frente às mudanças ambientais, uma vez que o empreendedorismo, por seu conceito, se dá pelo papel que tem na sociedade, e por meio de oportunidades contribui para a expansão da economia e, para a atividade empreendedora, que se
mostra vinculada ao crescimento.
Porém, o empreendedorismo, em si, não se dá sem que exista uma organização e pessoas envolvidas por esta. Em função do caráter exploratório, o artigo se deu por levantamento
de material bibliográfico, sobre o assunto. Para isso, trataremos a seguir sobre alguns conceitos
relevantes do empreendedorismo, no Brasil e no mundo de acordo com os autores.
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EMPREENDEDORISMO
Nesta seção, será discutida a formação
do conceito sobre a prática empreendedora
pelos diversos autores economistas e comportamentalista e a criação de novos negócios.
Na segunda seção, será tratado sobre a história do empreendedorismo, detalhando como
é considerado no Brasil e no mundo por uma
visão diferenciada, esclarecendo a importância
da evolução no processo de criação de negócios.
Filion (1999) esclarece sobre as teorias
propostas pelos diversos autores, discute uma
construção conceitual no campo em que os
autores acreditaram que deveriam ser incluídos
critérios de desempenho, por existirem mudanças constantes no cenário empresarial, justificando o fato que os empreendedores aprendam a partir do que fazem.
Porém, numa observação mais detalhada pode-se acrescentar que a intensificação
do estudo sobre o empreendedorismo no Brasil
iniciou em 1990, pois segundo relata Dornelas
(2001), antes disso não se falava em empreendedorismo, por não haver a necessidade de
se discutir sobre criação de novas empresas,
sendo um assunto relativamente recente, e que
o conhecimento e os conceitos estão em evolução contínua.
Pode-se perceber que as diversas áreas participantes do tema conduzem a diversas
interpretações, as quais buscam interpretá-las
de acordo com seus fundamentos. Os estudos
e pesquisas realizadas pelos pensadores do
empreendedorismo têm o intuito de formalizar
e esclarecer o assunto. De modo geral existe a
provocação de Dewes et al. (2004) enfocando
que, apesar de significativas as pesquisas sobre o assunto, o que existe é um conjunto de
conceitos que norteiam a pesquisa, e que isso
poderá, futuramente, contribuir para a construção de uma teoria universal.
Como exemplo pode-se citar McClelland (1962), Schumpeter (1984), Drucker
(2002), Dolabela (2002) e Dornelas (2003)
dentre outros, que apresentam critérios sobre

o empreendedorismo. No entanto, embora não
exista um consenso quanto à definição para o
termo, cabe ressaltar alguns critérios propostos por pesquisadores desse campo, que utilizam os princípios de suas próprias áreas de
interesse para construir tais conceitos.
Citando Schumpeter (1982), conceitua
o empreendedorismo como a realização de
novas combinações, sendo que cinco tipos de
inovações podem ser identificados: introdução
de um novo bem ou de uma nova qualidade de
bem; introdução de um novo método de produção ou comercialização de um bem; abertura
de novos mercados; conquista de novas fontes
de oferta de matérias-primas ou de bens semi-faturados; e estabelecimentos de uma nova organização de qualquer indústria, abrangendo,
assim, as coisas novas e as novas maneiras
de se fazer.
Para o autor qualquer pessoa que realizar qualquer tipo de inovação apresentada
anteriormente é um empreendedor. A partir do
momento em que não se inova não se realiza o
ato empreendedor. Cabe lembrar que as ideias
de Schumpeter foram aproveitadas por David
McClelland (1972) no início da década de 60
na formulação da perspectiva psicológica do
empreendedorismo e por Drucker (2002) na
perspectiva da gestão do empreendedorismo.
Como resultado disso deu-se um conjunto de pesquisas de conceitos sobre o comportamento empreendedor. Assim, houve um
grande interesse no campo do conhecimento
científico da Psicologia; pesquisas estas realizadas por cientistas comportamentalistas ou
behavioristas. que dedicaram principalmente
ao estudo da pessoa do empreendedor, suas
ações e atitudes. Cabe lembrar que o Behaviorismo é um termo relacionado às variáveis
condicionantes do comportamento, segundo
Bernardi (2003).
Uma das principais ideias de McClelland (1972) no enfoque comportamental
revela que um povo estimulado por determinadas influências desenvolve uma grande necessidade de realização pessoal, como força motivadora do comportamento empreendedor, ou
seja, cabe a sociedade fomentar nas pessoas
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a vontade de vencer, pois os seres humanos
tendem a repetir modelos, assim maior será a
motivação por empreender, assumindo os riscos para se beneficiar dos lucros (DOLABELA,
2002).
O comportamentalista também buscou
explicar o crescimento econômico de países
e civilizações por métodos das ciências comportamentais, o que abriu espaço para novas
pesquisas globais sobre a importância do nível
de empreendedorismo de uma sociedade num
país.
O autor afirma que a necessidade individual por realizações reflete as “expectativas
normativas de uma sociedade”, e que o empreendedorismo é uma qualidade pessoal. Para
tanto, Dolabela (2002) esclarece que, apesar
das pesquisas na área não foi possível estabelecer cientificamente um perfil psicológico do
empreendedor.
Buscando o sentido, Filion (2004) debruçou sobre o tema para entender o ser humano empreendedor. Sustenta que o empreendedorismo é um fenômeno cultural e social
proveniente de fatores e atitudes comportamentais que variam de um lugar para outro, dependendo de situações como o ambiente em que
se encontra. Ainda, Dolabela (2002) considera
que o empreendedorismo é a formação de um
empreendimento, somado às características
ambientais, de acordo com os diversos ramos
de atividade.
Melhor explicando, nessa perspectiva é
preciso levar em conta os ambientes da empresa, desde seu projeto e estruturação, projetados no plano de negócios bem como reconhecer o seu bom desempenho: pela capacidade
de identificar e antecipar-se às mudanças externas, pelas características de seus consumidores, pelos seus competidores, fornecedores
e o governo. Enfim, as características citadas
pelo autor referem-se a um ambiente favorável
ao empreendedorismo, como também à vontade das pessoas em implementar negócios,
às instituições de apoio local, facilidades para
financiamento e outros fatores que favoreçam o
desenvolvimento de ideias e projetos.

Porém, conforme cita Dornelas (2001),
na compreensão de Dolabela (2002), fazem
parte desse processo organizacional pessoas
diferenciadas que, motivadas pelo que fazem,
querem ser reconhecidas por suas atribuições,
referenciadas por criar valor à sociedade, inovando, como observado anteriormente pelo
comportamentalista. Vale lembrar que somente
a motivação não é pré-requisito para o empreendedorismo, pois essas pessoas devem ser
capacitadas para assumir novos mercados e
as mudanças são propícias, visto que Dornelas
(2001) afirma que a economia e os meios de
produção e serviços também se sofisticaram,
e que existe hoje a necessidade de formalizar
conhecimentos, que eram apenas obtidos empiricamente, no passado.
As organizações veem-se diante da necessidade de desenvolvimento de competências para suplantar esses novos desafios como
pôde ser observado por Bernardi (2003), quando cita que anteriormente os métodos clássicos de gerir as organizações eram considerados como vantagem competitiva e que hoje se
tornaram obsoletos.
A necessidade de mudança e a turbulência do ambiente resultam em um cenário
econômico mundial que pode contribuir para o
desemprego, como tratado por Oliveira (1995)
quando cita que: [...] durante os anos 80, a ‘década perdida’, um número assustadoramente
grande de pessoas perdeu o emprego e teve
de “se virar” para sobreviver por meio de subempregos, ‘bicos’, trabalhos temporários, negócios próprios, atividades informais.
Para melhor esclarecer, na década de
80 houve a crise das elites econômicas, ou
seja, as grandes indústrias brasileiras foram
abaladas pela abertura da economia e pela globalização, houve um ajuste doloroso, milhares
de pessoas foram dispensadas, muitas unidades foram abaladas pela abertura da economia
e pela globalização, houve um ajuste doloroso,
milhares de pessoas foram dispensadas, muitas unidades foram fechadas.
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A partir da segunda metade dos anos
80 o Brasil presenciou um importante crescimento das taxas de fundação de novos negócios, principalmente a terceirização das atividades não essenciais nas grandes e médias
empresas, o que afetou a qualidade e quantidade do emprego (SACHS, 2003). Essas elites orgânicas se viram obrigadas a se posicionarem diante das pequenas empresas como
solução, pois nessa época, os pequenos empreendimentos passaram a exercer papel de
“safenas” da crise, o que evitou o colapso do
mercado (SOLOMON, 1986).
A evolução e as mudanças, às vezes,
podem levar a processos inevitáveis de transição, diante de desafios, oportunidades e ameaças que, obrigatoriamente, demandam por
mudanças de atitudes que podem romper com
padrões anteriores reconhecidos e aceitos. Antes de apresentar as teorias, faz-se necessário
analisar as transformações num certo espaço
de tempo, em consequência das invenções
que revolucionaram o estilo de vida das pessoas; algo inédito a considerar são as inovações.
E, por traz dessas inovações existem pessoas
ou grupos de pessoas com diversas características especiais que, persistentes, exploram
oportunidades, arriscam algo diferente, para
um sonho tornar-se real, ou seja, pessoas que
empreendem.

UMA BREVE HISTÓRIA DO
EMPREENDEDORISMO
Cantillon (1680-1734), importante escritor e economista irlandês do século XVII, citado por Oliveira (1995) é também considerado
um dos criadores do termo empreendedorismo
é um dos primeiros a diferenciar o empreendedor – aquele que assumia riscos – do capitalista – aquele que fornecia o capital.
Vale explicar que, na época, com a
abertura econômica do mundo, a mudança do
regime rural e corporativo para uma economia
mercantilista favoreceu as trocas, o que fez
surgir a lei do comércio e, consequentemente,
um especialista nas transações entre a oferta
e a demanda. Esse especialista preocupava-

-se mais com o risco do mercado que com o
processo de compra e venda (HUBERMAN,
1986).
Oliveira (1995) ressalta que Cantillon
empregou o termo para designar alguém que
assumia riscos de contratar empregados ou
comprar o produto do trabalho, sem a certeza
de recolocá-lo ou vendê-lo. O termo empreendedor também foi utilizado, por volta de 1800,
por Jean Baptiste Say (1767-1832), economista francês, diante das mudanças, com o intuito
de distinguir o indivíduo que consegue transferir recursos econômicos de um setor com
baixa produtividade, para um setor com produtividade elevada com maiores rendimentos
(DRUCKER, 2002).
Com este termo pôs-se a descrever e
a referir-se à função desempenhada pelos empreendedores que arranjavam e administravam
os itens de produção: terra, capital e trabalho,
enfrentando os riscos associados à atividade. Farah (2001) explica que, embora a sua
preocupação fosse à área da economia, Say
dedicou-se aos estudos da criação de novos
empreendimentos, desenvolvimento e gerenciamento de negócios.
Cantillon (1680-1734 apud Oliveira
1995) e Jean Baptiste Say (1767-1832 apud
Drucker, 2002) determinaram sua atenção para
o papel do empresário, ao analisar as dificuldades na sua administração e a criação de novas
empresas. Os economistas foram os primeiros
na constatação da importância da função do
empreendedor no processo, pois aquela função do empreendedor demandava uma atenção às variações do mercado, uma percepção
por oportunidades e a assunção dos riscos.
Say (1964) referenciou o empreendedor
como responsável por reunir todos os fatores
de produção e descobrir no valor dos produtos
a reorganização de todo capital empregado, o
valor dos salários, o juro, o aluguel, bem como
os lucros que lhe pertencem, ou seja, uma definição do empreendedorismo bem mais centrada nos negócios (DRUCKER, 2002).
O destaque aqui dado à informação
anteriormente citada não definiu o perfil de
quem seria o empreendedor, Say (1964) ape371
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nas limitou-se a dizer que os empreendedores
organizam os fatores de produção de maneira a satisfazer as necessidades ilimitadas das
pessoas (TROSTER & MOCHÓN, 2004).
Drucker (2002) descreve que na Alemanha, já por volta de 1870, Georg Siemens
se preocupava com os empreendedores, e
fundou o Deutsche Bank com o objetivo de
localizar empreendedores, financiá-los e até
forçar a adoção de uma administração mais
organizada. O autor enfatiza que na história
dos Estados Unidos, nessa época, os bancos
eram voltados para os empreendedores, como
a exemplo de J. P. Morgan, banqueiro empreendedor em Nova York que desempenhou um
papel semelhante.
Mais tarde, por volta de 1900, o economista e professor da Universidade de Harvard,
Joseph A. Schumpeter deu um novo significado ao termo empreendedor, colocando o termo
e o papel desempenhado pelos empreendedores na sociedade como centros das atenções
no século 20, retratando-os como algo que provocava o desequilíbrio e desorganiza a ordem
vigente, sendo responsáveis pela transformação e pelo desenvolvimento econômico. Para
o autor, o empreendedor seria o ator central
no processo de mudança pela introdução das
inovações (SCHUMPETER, 1982).
Conforme destaca Schumpeter (1982)
o empreendedor é alguém que faz novas combinações de elementos, é o ator principal na
inovação e no processo produtivo, favorecendo
novos processos ou até mesmo novos produtos, identificando novas posições no mercado,
ou criando novos tipos de organizações e desorganizou, em outras palavras, deixando velhos processos para trás e criando novos.
Para melhor explicar, a influência do
empreendedor na economia, Schumpeter, inferiu o empreendedor como elemento de alavancagem da economia, tinha uma função de
grande importância: a destruição criativa, em
que velhas indústrias são continuamente substituídas por novas. Desse modo, tem-se a visão do empreendedor como aquele que, considerando como base às inovações, conforme
descritas anteriormente, cria condições para

materializá-las no mercado, conduzindo essas
oportunidades a empreendimentos que poderão vir a ser sucesso.
No entanto, cabe salientar que sua
abordagem é econômica e que buscou um
maior entendimento da dinâmica do capitalismo, dos seus ciclos econômicos de crescimento e recessão. Teve sua atenção voltada para
as inovações ocorridas no processo produtivo,
que causaram e causam rupturas no fluxo circular de produção, constituindo-se em agentes
desequilibradores. Seu fascínio pelo empreendedor criou um estereótipo, considerando-o
como herói do capitalismo moderno.
Schumpeter (1982) considera o empreendedor de suma importância por provocar impacto na economia, quebrando antigos
padrões e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade em todos os sentidos. Essa
reflexão e a busca por novas opções de desenvolvimento puseram em cena a sua obra,
que tem como foco a gênese do capitalismo,
o significado do papel do empreendedor e a
importância da inovação, como fator de desenvolvimento. Já no final do século XIX e início
do século XX, frequentemente os empreendedores eram confundidos com os gerentes e/ou
administradores, sendo analisados apenas do
ponto de vista econômico, a exemplo daqueles
que planejavam, dirigiam e exerciam controle
nas organizações, mas a serviço apenas do
capitalista (DORNELAS, 2001).
Ao fazer a distinção entre administrador e empreendedor pode-se enfatizar que, enquanto o primeiro tem como objetivo as ações
e realidade existentes na organização e a atuação de forma eficiente e eficaz sobre seus
deveres para com a mesma, o empreendedor
busca a materialização de novas oportunidades, quer pela criação de uma nova empresa,
ou uma ação inovadora em uma empresa em
existência.
Essa concepção sobre a existência de
pessoas dentro de uma organização foi denominada, de acordo com Pinchot (2004), como
Intrapreneur, ou seja, um empreendedor interno
indica aqueles que transformam ideias em realidade, mesmo sem deixar a organização em
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que atuam. Refere-se à existência de pessoas dentro de uma organização, qualquer posto
hierárquico ou funcional. O autor ressalta que,
muitas das maiores realizações empresariais
foram conduzidas por intrapreneurs.
Propõe que as organizações incentivam o surgimento como uma maneira de motivar e alavancar seus negócios, e explica que
nem sempre isso é fácil de fazer. Apesar da dificuldade das organizações em apoiar intraempreendedores por receio que possa tornar-se
anárquica, atualmente existem empresas que
incentivam seus empregados a serem empreendedores – fazem programas de recompensa
e remuneração a seus funcionários que atuam
de modo empreendedor ou inovador. Atuar
de modo inovador, em um mercado que exige cada vez mais competitividade, passa a ser
pré-requisito para indivíduos e organizações.
Vale lembrar que o vocábulo entrepreneur é francês, de origem latina e que foi incorporado à língua inglesa pela própria falta de
uma consonância que se adequasse ao idioma
e que, segundo Oliveira (1995), apresenta, no
português “empreendedor”, o melhor vocábulo estrangeiro em nossos textos, ou seja, uma
combinação perfeita com o termo entrepreneur
e seu significado.
Dolabela (2002) destaca que embora
sabendo que os economistas foram os primeiros a perceberem a importância dos empreendedores nos processos, estes raramente
integram os modelos clássicos de desenvolvimento econômico, que estão fortemente estruturados, em funções matemáticas, e abordagens quantitativas inadequadas, para explicar
o comportamento dos empreendedores no desenvolvimento organizacional.
Ressalta-se aqui a teoria neoclássica. O período neoclássico iniciou na década
de 1870 até as primeiras décadas do século
XX e apesar de as questões microeconômicas serem consideradas o centro de estudos
econômicos, houve destaque da teoria de desenvolvimento econômico apresentada por
Schumpeter (1982).

Tal teoria explica que as pessoas têm
livre acesso às informações necessárias para a
tomada de decisão. Sendo assim, com conhecimento perfeito e sem custo de transação, a
alocação de recursos é eficiente, não havendo
motivos da colaboração de um empreendedor,
pois um “matemático” realizaria mecanicamente as mudanças no ambiente externo, sobre o
qual não teria nenhuma influência (CORRÊA,
2000).
Caso se procure pelo papel empreendedor nas teorias econômicas convencionais,
o que chamará a atenção será exatamente a
relativa ausência desse personagem, que permaneceu por muito tempo negligenciado. Se é
figura que ocupa lugar destacado nos debates
sobre política econômica ou desenvolvimento,
sua função nos modelos e teorias microeconômicas é, quando muito, secundária.
Não deixa de ser curioso que a
razão desse descaso com a figura do empreendedor possa ser encontrada nas próprias
características da teoria neoclássica da firma.
Nela, a empresa deve decidir sobre quantidades e preços de insumos e produtos, de modo
a maximizar seu retorno, tomando por base um
conjunto conhecido de funções de produção
que relacionam de modo determinado os insumos e produtos. O que a firma faz é executar
uma série de cálculos, reagindo às mudanças
externas do ambiente econômico, de modo a
assegurar-se de que continuará maximizando seu resultado, conforme ressalta Corrêa
(2000).
Já o neoclássico Knight (1972) tentou
fazer distinção entre risco e incerteza, a propósito da atitude de um empreendedor. Segundo
o autor, riscos significam as atitudes recorrentes, passíveis de se estabelecerem modelos de
ocorrência de eventos, mesmo não existindo
dados mensuráveis ou possibilidades de estabelecerem dados probabilísticos.
A incerteza ocorre quando não existe
precedência ou sequer possibilidade de estabelecerem dados probabilísticos. Conceitua o
empreendedor pela capacidade de previsão
em lidar com os riscos e as incertezas. Essa
imprecisão provém do fato de que a incerte373
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za faz parte das características do mundo em
que se vive, conjuntamente com os agentes de
mercado, assim, toda e qualquer ação humana
envolve alguma incerteza.
Esse autor considera ainda, que ao
adotar estratégias de atuação que levam as
empresas à maximização dos lucros, os empresários envolvem-se em riscos e incertezas.
Identifica, assim, como atributo do empreendedor, a superior capacidade de prever acontecimentos em relação às atitudes tomadas na implementação das suas estratégias de atuação.

EMPREENDEDORISMO NO MUNDO
Existe grande interesse em todo o mundo pelo empreendedorismo. Dornelas (2001)
comenta que no ano de 1998, a Organization
for Economic Co-operation Development (OECD)-Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico- publicou um informe
Fostering the Entrepreneurship: A Thematic Review com o objetivo de compreender o estágio
de desenvolvimento do empreendedorismo e
quais políticas seriam mais prósperas naqueles países da OECD.
O autor ressalta também que, a Comissão Europeia apresentou um relatório para seu
conselho de Ministros, “Fostering Entrepreneurship: Priorities for the Future”, cuja proposta
era simplificar a abertura de novas empresas,
facilitar acesso ao crédito e motivar o espírito
empreendedor da comunidade. Para focar melhor o tema, Cruz (2003) cita um estudo que
é realizado anualmente pela London Business
School e pelo Babson College, desde o ano de
1999, do qual o Brasil participa desde 2000,
ano em que foi implementado o GEM Brasil
pelo IBQP (Instituto Brasileiro de Qualidade e
Produtividade).
O GEM1 (Global Entrepreneurship Monitor) é um projeto de pesquisa que tem a finalidade de aprofundar o conhecimento sobre
questões relacionadas ao empreendedorismo;
tais como: as diferenças entre os países em
termos de capacidade empreendedora; a contribuição do empreendedorismo para o crescimento econômico e tecnológico; relações entre

riquezas de oportunidades empreendedoras e
a capacidade dos indivíduos em explorar novas oportunidades e o potencial dos governos
para promover o empreendedorismo.
Nesse estudo o GEM (Global Entrepreneurship Monitor) analisa o nível de atividade
empreendedora em diversos países. Seu principal indicador quantitativo é a Taxa de Atividade Empreendedora Total (TAE) (SOUZA &
GUIMARÃES, 2005). A TAE 2 indica a proporção de empreendedores na população adulta;
é formado como a relação entre o número de
habitantes que começam um novo negócio ou
expandem e o total da população de adultos.
Conclui-se que o Brasil ocupa a 7ª posição entre 30 países analisados com a maior taxa de
empreendedorismo.
Pelas pesquisas GEM, o Brasil tem ostentado altas taxas de atividade empreendedora, o que o faz estar entre os países que
possuem mais empreendedores no universo
pesquisado. Vale ressaltar que as pesquisas
elaboradas nesses países se ajustam à situação brasileira na qual se destacam o ensino e
a participação da mulher na economia (CRUZ,
2003).
A GEM endossa que países onde as
políticas são mais efetivas, como os Estados
Unidos, de cada 12 pessoas é criada uma
empresa e que as perspectivas de crescimento econômico são maiores do que em países
como a Finlândia, que é de 67 pessoas para
cada 10. Segundo essa instituição, as pesquisas evidenciaram que para que ocorra a
atividade empreendedora em um país faz-se
necessária a existência de um conjunto de valores sociais e culturais que encorajem e motivem a criação de novos negócios.
No que tange às pesquisas em empreendedorismo, Filion (1999b) destaca, conforme pode ser visto anteriormente, alguns temas
que são desenvolvidos por pesquisadores em
diversas universidades canadenses, como: a
criação e desenvolvimento de empresas; capital de risco e financiamento das pequenas
e médias empresas; empresas de alta tecnologia; estratégias de crescimento e parcerias
estratégicas; redes; políticas governamentais
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e criação de empresas; sistemas de apoio ao
empreendedorismo; incubadoras de empresas; empreendedorismo e pequenas e médias
empresas nos países em desenvolvimento.
Vale lembrar que se definem as incubadoras de empresas como um empreendimento que visa abrigar empresas desde o seu
início, oferecendo a elas espaço físico, infraestrutura, recursos humanos e serviços especializados, seu propósito é estimular o surgimento
de negócios resultante de projetos tecnológicos desenvolvidos nos centros de pesquisa
universitários ou não (AIUB & ALLEGRETTI,
1998).

EMPREENDEDORISMO NO BRASIL
O fechamento prematuro das empresas
no país é uma das preocupações da sociedade. A pesquisa do Serviço de Apoio às Micro
e Pequenas Empresas – SEBRAE e a Fundação Universitária de Brasília – FUBRA (2004)
apuraram, em pesquisa de campo realizada no
ano de 2004, a taxa de mortalidade empresarial no Brasil, para as empresas constituídas e
registradas nas juntas comerciais dos Estados
nos anos 2000, 2001 e 2002, revelando que
49,4% encerraram as atividades com até 02
(dois) anos de existência, 56,4% com até 03
(três) anos e 59,9% não sobrevivem além dos
04 (quatro) anos.
Segundo essa pesquisa o que impulsiona a mortalidade das empresas é a falta de
capital de giro, falta de clientes, falta de conhecimentos gerenciais e a recessão econômica.
Analisando os números, a preocupação da instituição está nos impactos dos indicadores socioeconômicos das regiões e do país. Para melhor explicar, segundo pesquisa do SEBRAE,
tem-se grande impacto na economia com a
dispensa de mão de obra, perda de poupança
e distribuição de renda.
Porém, o total das empresas extintas
não representa perda total, pois uma parcela
dos recursos investidos é recuperada pelo dinamismo na criação de novas empresas todo
ano, que chega a alcançar em torno de 470 mil
empresas instaladas gerando assim novos em-

pregos. Algum tempo atrás, na década de 80,
era aventura um jovem recém-formado a iniciar
sua própria empresa, pois nesse período havia
várias outras oportunidades nas grandes corporações, repartições públicas e outros, oferecendo salários, status e possibilidade de crescimento dentro da própria organização.
Até o ensino de Administração, citado
por Dornelas (2001, p.22) “[...] era voltado a
este foco: formar profissionais para administrar
grandes empresas e não para criar empresas”.
Para isso, apenas criar empresas não é suficiente, é preciso que estas sejam bem administradas para que sobrevivam no mercado.
Nessa época, começou-se a perceber uma
mudança do cenário econômico do Brasil, marcado pelo aumento da opção do auto emprego
e surgimento de empreendedores involuntários
que, segundo Dornelas (2003), são também
representados pelos recém-formados e por
trabalhadores demitidos das corporações e
órgãos públicos em virtude de reestruturação,
fechamento, privatizações e outros.
As iniciativas em apoio ao empreendedorismo aparecem pulverizadas pelo país e diversificadas numa variedade, por meio de programas e projetos com a finalidade de apoiar,
estimular e desenvolver também aquele que
se lança sozinho ou na companhia de sócios,
com missão de conquistar um nicho de mercado identificado e a descoberto. Como exemplo,
pode-se citar a 3M, que iniciou como um grupo
de investidores e hoje é uma das maiores empresas do mundo.
Algumas instituições que marcaram o
movimento no Brasil foram o SEBRAE (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas
Empresas) e a SOFTEX (Sociedade Brasileira
para Exportação de Software), empresas estas
privadas com apoio do governo, que por meio
de programas específicos, intensificaram o empreendedorismo nacional. A Softex foi fundada
em 1993 é uma entidade instrumento de apoio
à produção e comércio de software brasileiro
promovendo excelência da tecnologia nacional.
Essas organizações são jovens, com fundação
posterior a 1990.
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A sociedade Softex tem trabalhado
também para difundir a importância de Planos
de Negócios, diversificar as fontes de investimentos e incentivar a cultura empreendedora
no setor (CRUZ, 2003). Vale lembrar um pouco
da história dos pequenos e grandes empreendimentos. As pequenas organizações, segundo Filion (2004), iniciaram no Brasil em meados do século XVIII.
Também pessoas que não eram ricas,
como os latifundiários ou os donos de grandes
minas, mas que não faziam parte da classe dos
trabalhadores pobres desempenhavam seu papel, desde o humilde carpinteiro trabalhando
sozinho, como autônomo. Segundo Furtado
(1988), uma das figuras que mais se destacou
no Brasil no século XIX, no campo do empreendedorismo, foi o Visconde de Mauá, ou Barão
de Mauá. Industrial, banqueiro, político e diplomata, é um símbolo dos capitalistas empreendedores brasileiros deste século. Iniciou seus
negócios em 1846 com uma pequena fábrica
de navios em Niterói (RJ).
Em um ano, inaugurou a maior indústria do país e, com mais de mil operários produziu navios, caldeiras para máquinas a vapor,
engenhos de açúcar, guindastes, prensas, armas e tubos para encanamentos de água. Foi
pioneiro no campo dos serviços públicos: organiza companhias de navegação a vapor no
Rio Grande do Sul e no Amazonas; em 1852
implantou a primeira ferrovia brasileira, entre
Petrópolis e Rio de Janeiro, e uma companhia
de gás para a iluminação pública do Rio de
Janeiro, em 1854.
Dois anos depois inaugurou o trecho
inicial da União e Indústria, a primeira rodovia
pavimentada do país, entre Petrópolis e Juiz de
Fora. Em sociedade com capitalistas ingleses
e cafeicultores paulistas, participa da construção da Recife and São Francisco Railway Company; da ferrovia Dom Pedro II (atual Central
do Brasil) e da São Paulo Railway (hoje Santos-Jundiaí). Iniciou a construção do canal do
mangue no Rio de Janeiro e foi responsável
pela instalação dos primeiros cabos telegráficos submarinos, ligando o Brasil à Europa.

No final da década de 1850, o visconde funda o Banco Mauá, MacGregor & Cia.,
com filiais em várias capitais brasileiras e em
Londres, Nova York, Buenos Aires e Montevidéu. Liberal, abolicionista e contrário à Guerra do Paraguai, torna-se persona non grata no
Império. Suas fábricas passam a ser alvo de
sabotagens criminosas e seus negócios são
abalados pela legislação que sobretaxar as
importações. Em 1875, o Banco Mauá vai à
falência. O visconde vende a maioria de suas
empresas a capitalistas estrangeiros.
Impulso à industrialização – em 1844
foi criada a tarifa Alves Branco, que aumenta as
taxas aduaneiras sobre três mil artigos manufaturados importados. Seu objetivo era melhorar
a balança comercial brasileira, que acaba impulsionando a substituição de importações e a
instalação de inúmeras fábricas no país.
Com o fim do tráfico negreiro, os capitais empregados no comércio de escravos
também impulsionaram a industrialização. Furtado (1988) ressalta que, com a vinda de Dom
João VI para o Brasil, transferindo a sede do
reino português e abrindo os nossos portos às
nações amigas, houve o favorecimento da expansão do comércio, pois até então, segundo
o autor, desde que Portugal fora vice-reino da
Espanha, não entrará muitos estrangeiro na colônia.
Como já mencionado, a abertura dos
portos trouxe o fortalecimento do comércio de
bens de capital e consumo, favorecendo o desenvolvimento de novos negócios, pois, com
os portos fechados, todo sistema era efetuado pela corte Portuguesa, bloqueando o desenvolvimento. Em sequência Solomon (1986)
descreve que, logo após a chamada “Grande
Depressão”, gerada pela queda da bolsa de
Nova York em 1929, a economia rural começou a liberar investimentos para as empresas
urbanas.
Com a Primeira Guerra Mundial, no
século XX a nascente indústria nacional foi se
impondo aos pequenos empreendimentos. O
primeiro pós-guerra intensifica ainda mais o
processo de urbanização no Brasil, com a migração do exterior e do meio rural, criaram em376
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preendimentos, principalmente os profissionais
artesãos, operários e liberais.
Da mesma forma, o autor relata que na
era de Getúlio Vargas iniciaram-se os grandes
empreendimentos e os grandes projetos nas
áreas básicas de matérias-primas, a exemplo
da Siderúrgica de Volta Redonda, da Fábrica
Nacional de Motores e da Petrobrás. Em 1955
ocorreu a eleição de Juscelino Kubitschek, e
seu governo caracterizou-se por uma política
de substituição de importações e de investimentos externos de produção industrial, favorecendo a expansão e proteção dos bens de
consumo duráveis.
Também com a substituição das importações e novos investimentos internos, o fluxo da economia das grandes empresas expandiu-se em consequência do aparecimento de
novos produtos e de novos processos. Ainda
Solomon (1986) explica que, a partir dos governos militares pós-64, o governo voltou-se aos
grandes conglomerados econômicos, beneficiando as grandes organizações. Registram-se
nesse período, também, algumas ações voltadas para os pequenos empreendimentos, sendo que uma delas foi a criação, em 1972, do
CEBRAE -Centro Brasileiro de Apoio à Pequena e Média Empresa 6. Esse Centro foi vinculado ao Governo Federal e em 1991 passou a
denominar-se SEBRAE – Serviço Brasileiro de
Apoio à Pequena e Média Empresa desligou-se
do setor público para se tornar na atual organização civil sem fins lucrativos atuando como
prestadora de serviços sociais, autônoma.
O SEBRAE consolidou-se como uma
entidade composta por representantes da iniciativa privada e do setor público sintonizando
ações para estimular e promover empresas de
pequeno porte com as políticas nacionais de
desenvolvimento econômico e social do País.

CONCEITOS SOBRE O
EMPREENDEDOR
O SEBRAE criou um conceito do empreendedor destacando-o como o indivíduo
que possui ou busca desenvolver uma atitude de inquietação, ousadia, e proatividade no
envolvimento com o mundo, condicionada por
características pessoais, pela cultura e pelo
ambiente, que favorece a interferência criativa
e realizadora, buscando no envolvimento, ganhos econômicos e sociais.
Assim, espera-se que um empreendedor seja regido pela motivação de maximizar
lucros, pela lógica de mercado, pela minimização de custos, maximização da taxa de crescimento; para tanto, cria uma empresa com fins
lucrativos, na qual sua recompensa é o sucesso.
Além disso, as condições do macro
ambiente exercem grande influência na sociedade, apresentando-se altamente instáveis,
com grandes mudanças, dinâmicas e situações inesperadas. Diante de novas situações,
e de forma constante, é preciso ser criativo. O
ser criativo está diretamente ligado à inovação
e/ou ideias brilhantes.
A criatividade é uma imediata resposta
à obtenção de um resultado positivo, é a capacidade de produzir algo essencialmente novo,
para que cada situação não seja repetitiva e
aconteça no momento exato, correspondendo
às expectativas. Os empreendedores criam
valor à sociedade pelo capital intelectual, dinamizando a economia pela inovação, sempre
usando a criatividade em busca de soluções
para melhorar a vida das pessoas. Observa-se,
assim, que o empreendedor é aquele indivíduo
capaz de aproveitar as chances das mudanças
tecnológicas e introduzir processos inovadores
nos mercados, é o mesmo que idealizar uma
empresa, criar imagens, criar produtos e mercados.
Os empreendedores são destacados
pela sua capacidade de idealizar e conduzir o
processo criativo de novas unidades de produção. De várias maneiras, fazem combinações
de inovações tecnológicas com o aumento da
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produção e diminuição dos custos com apresentação da qualidade. Dessa maneira são
responsáveis pelo desenvolvimento empresarial ou criação de novas unidades empresariais
que, consequentemente, levam à geração de
novos empregos, justificando a contribuição
deste para o crescimento econômico.
Embora existam diferentes enfoques
sobre o empreendedorismo, o termo empreendedor, que se pretendeu abordar foi o da abordagem econômica de Schumpeter (1984) e
não a dos comportamentalistas. O economista
descreve o empreendedor e o seu papel como
inovador no processo de renovação constante
da economia capitalista, ou seja, é o agente do
processo de destruição criativa, e é o impulso
fundamental que aciona e mantém o andamento do motor capitalista.
Diversos são os autores que analisam o empreendedor e seu papel no desenvolvimento econômico e social de um país, ou
mesmo de uma região. A definição do empreendedor, bem como do papel que desempenha nesse contexto, acompanha as constantes mudanças observadas. Em Barreto (1998)
constam definições que caracterizam a palavra
“empreender”, como derivada de imprehendere, do latim, e incorporada à língua portuguesa
no século XV. A expressão “empreendedor”,
segundo o Dicionário Etimológico da Língua
Portuguesa, de 1986 teria surgido na língua
portuguesa no século seguinte.
Mesmo sabendo que existe a dificuldade, Filion (2004) caracteriza o empreendedor como um indivíduo de grande criatividade,
com capacidade de estabelecer e que atinge
objetivos, o que mantém alto nível de consciência do ambiente em que vive. Um empreendedor que continua a aprender a respeito de
possíveis oportunidades de negócios e a tomar
decisões moderadamente arriscadas que objetivam a inovação continuará a desempenhar
um papel empreendedor.
Dentro do contexto, além dos aspectos apresentados, o autor destaca o empreendedor pela criatividade e capacidade de aproveitar as oportunidades de forma consciente,
correndo riscos moderados. É interessante res-

saltar o que Mintzberg et al. (2000) destacam
sobre o papel do empreendedor na economia
neoclássica: o empreendedor tem papel proeminente na teoria econômica neoclássica.
Entretanto, era limitado a decidir quais
quantidades produzir e a que preços. A dinâmica do mercado competitivo cuidava do resto.
A ascensão das grandes empresas forçou os
economistas a modificar a teoria econômica,
dando origem à teoria do oligopólio (a qual
formou a base da escola de posicionamento).
Mas, mesmo assim, o empreendedor ainda tinha pouco a fazer além de calcular preços e
quantidades (MINTZBERG et al 2000, p.100).
Esta definição enfatiza o empreendedor
como o criador de riqueza por meio de acontecimentos que propiciam situações a qual combina determinados recursos em favorecimento
da sociedade. Mintzberg et al. (2000) esclarecem que outros economistas, como Karl Marx,
tinham essa visão estreita do empreendedor,
uma grande falha da Economia. Marx considerava que os empreendedores eram agentes de
mudanças econômicas e tecnológicas e criticava fortemente seu impacto sobre a sociedade em geral. Ainda segundo interpretação de
Mintzberg et al. (2000), quem colocou o empreendedor em proeminência no pensamento
econômico foi Schumpeter.
Assim, Schumpeter (1984) desenvolveu
as ideias sobre o papel central da capacidade
empreendedora; ideias estas que chegaram
ao debate público na década de 1930, focadas nesse processo. Este introduziu sua noção
denominada destruição criativa, significando
ser um mecanismo que permite ao mercado a
manutenção da constante mudança, eliminando elementos não necessários, caracterizando
a essencialidade do capitalismo (FOSTER &
KAPLAN, 2002).
Chiavenato (2004) ressalta ainda que:
os empreendedores são heróis populares do
mundo dos negócios. Fornecem empregos, introduzem inovações e incentivam o crescimento econômico. Não são simplesmente provedores de mercadorias ou de serviços, mas fontes
de energia que assumem riscos inerentes em
uma economia em mudança, transformação e
crescimento.
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Continuamente milhares de pessoas
com esse perfil – desde jovens adolescentes
a cidadãos mais idosos e de todas as classes
sociais – inauguram novos negócios por conta
própria e agregam a liderança dinâmica que
conduz ao desenvolvimento econômico e ao
progresso das nações (CHIAVENATO, 2004,
p.4).
Trata-se de uma definição um tanto
surpreendente, pois leva à ideia de que a figura
do empreendedor não se restringe apenas ao
âmbito dos negócios, ou seja, está igualmente
presente nas artes, na guerra, na ciência, em
outros campos de atividade humana.
Estão entre as atribuições do empreendedor a adaptação da estrutura organizacional às mudanças ocorridas ou que ocorrem no
macroambiente ou no microambiente, assim
como a distribuição de recursos, nas diversas
atividades desenvolvidas.
A contribuição dos empreendedores é
fundamental para o desenvolvimento econômico e geração de riqueza de um país ou região,
seja como formadores de empresas, gerando
empregos ou atuantes das grandes corporações contribuindo com o seu desenvolvimento
e permanência das mesmas do mercado.
Empreendedores podem ser jovens
que concluíram há pouco seus estudos; pessoas com conhecimento mais expressivo que repensaram sua carreira; mulheres iniciando no
mercado de trabalho; aposentados experientes
que não querem optar pelo lazer; desempregados que buscam alternativas, que se lançam
no mercado formal ou informal; herdeiros que
buscam uma opção diferente daquela da empresa familiar e todos que vislumbram no seu
negócio uma opção digna e importante de desempenhar seu trabalho.
Segundo Dornelas (2001) a era dos
negócios baseados no conhecimento têm trazido surpresas para grandes conglomerados,
acostumados a agir sempre da mesma forma, tratando os clientes da mesma maneira,
achando que o sucesso do passado garantirá o sucesso no presente e, pior ainda, no futuro. Empresas pequenas, notadamente mais
ágeis, conseguem se estruturar em pouco tem-

po, inovar não só nos produtos e serviços que
oferecem, mas principalmente no seu modelo
de negócio – talvez a principal inovação que
o mundo dos negócios vem experimentando
nas últimas décadas (DORNELAS, 2001, p.6).
O ambiente competitivo requer mudanças rápidas.
É necessário que as empresas se adequem à necessidade de promover novas competências para suplantar os desafios que surgem a cada momento. O foco das empresas,
que trabalhavam no processo de produção em
massa, havia sido por muito tempo, exclusivamente o custo. É interessante notar que as empresas pequenas veem possibilidade de serem
mais ágeis por sua própria estrutura interna,
que são capazes de agir rapidamente, adaptando-se e inovando ao mesmo tempo.
A complexidade do mercado atual tem
convidado um número cada vez maior de indivíduos a criar, de forma consciente, reconhecendo seus próprios recursos internos, em vez
de apoiar um velho hábito anterior. Entende-se
que por meio de ações inovadoras estes desenvolvem suas empresas, permitindo o fluxo
circular da economia.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base no apoio bibliográfico, examinando as diferentes correntes do pensamento
da economia, sobre o papel do empreendedor, é possível visualizar várias maneiras de se tratar
daquele que é responsável pelo rompimento do fluxo circular, ou seja, o empreendedor inovador
por meio da “destruição criativa” tratada por Schumpeter (1982), significando que pode criar
novas empresas no mercado ou estabelecer estratégias para a sua sobrevivência no mercado
instável.
Cabe ressaltar que esses empreendedores têm características que o fazem inovar por
meio da criatividade, reconhecendo os ambientes de incerteza. Para tanto, o reconhecimento
das oportunidades do mercado está relacionado à sua reação diante das necessidades de demanda, suas características, estabelecendo novos processos que rompem o equilíbrio desse
mercado, por meio de novas ideias.
Criam um negócio, promovido pela combinação de novos elementos, baseados em estratégias direcionadas para atendimento do mercado. São inovadores no conceito schumpeteriano, pois exercem um papel como inovador no processo de renovação da economia capitalista,
sendo assim, ele é o agente do processo de destruição criativa.

380

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

REFERÊNCIAS

AIUB, George Wilson; ALLEGRETTI,
Rogério Della Fávera. Planejamento:
orientação estratégica para análise
de viabilidade e estruturação de
incubadoras de empresa. Porto Alegre:
SEBRAE, 1998. ASINELLI, 2006.
Disponível em http://www.anprotec.org.
br.
BARRETO, Luiz Pondé. Educação
para o empreendedorismo. Núcleo
para Estudos do empreendedorismo,
Universidade Católica de Salvador –
Salvador, 1998.
BERNARDES, Cyro, MARCONDES,
Reynaldo Cavalheiro. Criando empresas
para o sucesso – empreendedorismo na
prática. São Paulo: Saraiva, 2003.
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual
de empreendedorismo e gestão:
fundamentos, estratégias e dinâmicas.,
São Paulo: Atlas, 2003.
CHIAVENATO, Idalberto.
Empreendedorismo: dando asas ao
espírito empreendedor. São Paulo:
Saraiva, 2004.
CORRÊA, David P. O papel do
empreendedor no crescimento da firma:
dois estudos de caso. Florianópolis,
2000, f.158. Dissertação (Mestrado em

Economia) Universidade Federal de Santa
Catarina, Florianópolis, 2000.
CRUZ, Rosane. O empreendedor no
processo de inovação de pequenas
empresas de software do Rio Grande
do Sul. In EGEPE - Encontro de Estudos
sobre Empreendedorismo e Gestão de
Pequenas Empresas, 3, 2003. Brasília.
Anais. UEM/UEL/UNB, 2003. p.496-508.
DOLABELA, Fernando. Oficina do
empreendedor. São Paulo: Cultura Editores
Associados, 2002.
DORNELAS, José Carlos Assis.
Empreendedorismo: transformando ideias
em negócios. Rio de Janeiro: Campus,
2001.
______. Empreendedorismo corporativo.
Rio de Janeiro: Campus, 2003.
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito
empreendedor. São Paulo: Pioneira
Thomson, 2002.
FARAH, Osvaldo Elias. Empreendedorismo
Estratégico. In: CAVALCANTI, Marly
(Org.). Gestão Estratégica de Negócios:
Evolução, Cenários, Diagnóstico e Ação.
São Paulo: Pioneira Thompson Learning,
2001.
FILION, Louis J. Diferenças entre sistemas
gerenciais de empreendedores e
operadores de pequenos negócios. RAE
– Revista de Administração de Empresas,
São Paulo.v. 39, n. 4, p.6-20, Out/Dez,
1999.
______. Empreendedorismo:
Empreendedores e proprietários-gerentes
de pequenos negócios. RAE – Revista de
Administração de Empresas. São Paulo. v.
34, Abril/Junho, 1999b. ______. Seminário
Internacional Empreendedorismo e
Educação. Centro de Convenções do
Campus Senac, SP. 24 set 2004.
HUBERMAN, Leo. História da Riqueza do
Homem. Tradução de Waltensir Dutra. 21.
ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 1986.
KNIGHT, Frank H. Risco, incerteza e
lucro. Trad. Hunfredo Cantuária. Rio de
Janeiro:Expressão e Cultura, 1972.
McCLELLAND, David. A sociedade
381

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

competitiva: realização e progresso
social. Rio de Janeiro: Expressão e
Cultura, 1972.
______. Business drive and National
Achievement. Harvard Business Review.
Jul/Ago. p.99, 1962 In. DOLABELA,
Fernando. Oficina do empreendedor.
São Paulo: Cultura Editores Associados,
2002.
MINTZBERG, Henry; AHLSTRAND, Bruce
; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia.
Porto Alegre: Bookman Companhia
Editora, 2000.
OLIVEIRA, Marco A(org). Valeu! Passos
na trajetória de um empreendedor. São
Paulo: Nobel, 1995.
PINCHOT, Gifford.
Intraempreendedorismo na prática: um
guia de inovação nos negócios. trad.
Marcia de Andrade Nascentes da Silva.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
SACHS, Ignacy. Inclusão social pelo
trabalho: desenvolvimento humano,
trabalho decente e o futuro dos
empreendedores de pequeno porte. Rio
de Janeiro: Editora Garamond: SEBRAE
Nacional, 2003.
SAY, Jean-Baptiste, A treatise on Political
Economy: or, The Production, Distribution
and Consumption of Wealth Kelley,
New York, 1964. In. DRUCKER, Peter F.
Inovação e espírito empreendedor. São
Paulo: Pioneira Thomson, 2002.
SCHUMPETER, A Joseph. Capitalismo,
socialismo e democracia. Trad. Sérgio
Góes de Paula. Rio de Janeiro: Zahar
Editores, 1984.
______. Teoria do desenvolvimento
econômico. São Paulo: Abril Cultural,
1982.
______. A Theoretical Historical and
Statistical Analysis of the Capitalist
Process. v. 2. Nova York e Londres:
McGraw-Hill Book Co., Inc., 1939. Edição
revisada publicada em 1964.In. FOSTER,
Richard N, KAPLAN Sarah. Porque as
empresas feitas para durar não são bem
sucedidas. Tradução de Adriana Rieche.

Rio de Janeiro: Campus, 2002.
SOLOMON, Steven. A grande
importância da pequena empresa. A
pequena empresa nos Estados Unidos,
no Brasil e no Mundo. Rio de Janeiro:
Nórdica, 1986.
SOUZA, Eda Castro Lucas de;
GUIMARÃES, Tomás de Aquino (org).
Empreendedorismo além do plano de
negócios. São Paulo: Atlas, 2005.
TROSTER, Roberto Luis & MOCHÓN,
Francisco. Introdução à economia. São
Paulo:Pearson Makron Books. 2004.

382

Revista Revista
Educar FCE
- 35ªFCE
Edição
- Outubro/2020
Educar
- 35ª
Edição - Outubro/2020

ELANE SANTANA TEIXEIRA
PARDINHO

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Anhanguera
(2015); Especialista em Artes e musicalidade pela Faculdade
FACAB (2019); Professora de Educação infantil e Ensino
Fundamental 1, Professora da Prefeitura de São Paulo na
EMEI Cidade Ademar III.

383

35ª Edição
- Outubro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 35ª- Edição
- Outubro/2020

CANTIGAS DE RODA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: As cantigas podem acontecer nos primeiros momentos de vida dos bebês e por isso
devem ser vivenciadas e inseridas no dia a dia das crianças em outro contexto, como por
exemplo no ambiente escolar. Este momento é de grande importância para que as crianças
tenham maior sensibilidade ao ambiente de convívio, tornando-se um ouvinte, observador e
um interlocutor na forma de interagir com os demais a sua volta. Esses momentos nos acompanham de uma forma legítima no decorrer das nossas, levando em consideração as diversas
cantigas e formas que as mesmas são cantadas no nosso país, trazendo uma riqueza cultural
desde a nossa infância e que carregamos por toda a nossa vida introduzida nas nossas memórias. As cantigas entram como brincadeiras propostas na escola e a mesma tem o objetivo de
despertar na criança a sua imaginação, estimular a interação, o interesse pela música, ampliar
seu repertório de forma em geral, entre outros. Nosso papel como mediador é fazer com que
essa experiência aconteça de forma significativa e auxilie no desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Cantigas; Interação; Riqueza Cultural.

384

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

INTRODUÇÃO

A

s cantigas são acalantos é um aleitamento literário e afetivo para a criança”. Para
o autor:

Há muitos estudos que demonstram como o ouvido começa a funcionar desde o sexto mês da
vida pré-natal (ou um pouco antes segundo outros) se estiver estimulado por qualquer som, com consequências
benéficas sobre o desenvolvimento da inteligência musical (TAFURI (2000, p. 56).

Complementando, Parreiras (2012, p.159) nos diz que “[...] o feto toma contato com o
som que há na vida uterina: o ritmo do coração da mãe e do futuro bebê”. Mas por que se deve
tratar disso ao falar sobre cantigas de roda? Justamente porque a musicalização precisa ser
estimulada durante a vida do indivíduo.
A Educação Infantil acaba sendo referência para o trabalho com a música dentro da infância, ao se pensar no desenvolvimento de habilidades e potencialidades através do corpo, o
tempo e o espaço. As cantigas de roda e de acalanto são estratégias e ferramentas pedagógicas
para realizar o trabalho com esses eixos curriculares com os alunos dessa faixa etária.
Assim, os Referenciais Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (Brasil, 1998,
p.45) define Música como:
[...] a música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio da organização e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio. A
música está presente em todas as culturas, nas mais diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas etc. Faz parte da educação desde há muito tempo, sendo que, já na Grécia
antiga, era considerada como fundamental para a formação dos futuros cidadãos, ao lado da matemática e da
filosofia. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem caráter significativo à linguagem musical. É uma das formas importantes
de expressão humana, o que por si só justifica sua presença no contexto da educação, de um modo geral, e na
educação infantil, particularmente (BRASIL, 1998, p. 45).

Mediante a essa definição dada pelos documentos curriculares nacionais, na Educação
Infantil, as cantigas vão além do simples ato de cantar. Elas acabam sendo suporte para a formação de hábitos, atitudes e comportamentos. Exemplificando: cantar antes de lavar as mãos,
ida ao refeitório, sinalizar rituais de passagem de tempo, comemorações cívicas, dentre outro.
Por isso, mediante a diminuição dessa prática, essa pesquisa constata os benefícios de
resgatar as cantigas de roda como ferramenta de aprendizagem e bagagem folclórica.
Na primeira seção, será abordada o histórico do surgimento das cantigas de roda no
cotidiano popular e como uma das formas de comunicação e construção do conhecimento.
Na segunda, a abordagem será mais centrada no trabalho da Música nas etapas da
Educação Infantil como ferramenta de construção de conhecimento e desenvolvimento integral
da criança nas fases de aquisição da aprendizagem.
Na terceira, as Cantigas de Roda serão mostradas dentro do currículo da Educação
Infantil, indicando para quais situações de aprendizagem os profissionais podem explorar ainda
mais as estimulações da aprendizagem, como os brinquedos sonoros.
Abordar e resgatar todas as práticas e teorias sobre as cantigas de roda sob a ótica
de Câmara Cascudo e demais autores citados, abordando o histórico do surgimento das cantigas de roda as suas influências culturais, praticando-as na Educação Infantil como apreciação
da Arte e ferramenta de aprendizagem é um dos objetivos da pesquisa, detalhando todas essas
ramificações sobre cantigas de roda, oportunizando como docentes e especialistas resgatar o
uso das mesmas, vivenciando a infância e potencializando a aprendizagem.
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HISTÓRICO DO SURGIMENTO DAS
CANTIGAS DE RODA
Segundo os Referenciais da Educação
Infantil, a música tem poder de influência direta
no desenvolvimento humano, desde seu surgimento ela serve para inúmeras funções, desde
a linguagem oral, determinação de comportamentos, rituais, ideais entre outros. Na Educação Infantil ela serve como suporte para a execução de tarefas e objetivos determinados em
relação à linguagem, propriamente dita.
Os Referenciais Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil definem claramente o
papel da música em nosso cotidiano, dizendo
que:
A música está presente em diversas situações da vida
humana. Existe música para adormecer, música para
dançar, para chorar os mortos, para conclamar o povo
a lutar, o que remonta à sua função ritualística. Presente
na vida diária de alguns povos, ainda hoje é tocada e
dançada por todos, seguindo costumes que respeitam
as festividades e os momentos próprios a cada manifestação musical. Nesses contextos, as crianças entram
em contato com a cultura musical desde muito cedo
e assim começam a aprender suas tradições musicais
(BRASIL, 1998, p. 46).

Para que possamos entender essa
presença marcante da música no cotidiano da
Educação Infantil e além dos muros escolares,
precisa-se saber a origem das cantigas no folclore brasileiro.
Conforme PARREIRAS (2012, pp.
160-161), o folclore brasileiro foi estudado e
analisado por estudiosos como Silvio Romero
(1851 – 1914) e o mais famoso de todos, Câmara Cascudo (1898 – 1986), tendo influência
direta na difusão da literatura e canções infantis que conhecemos atualmente.
Monteiro Lobato também foi um dos
precursores de relevância do nosso folclore
através das publicações literárias, valorizando
as personagens mais conhecidas como o Saci-Pererê, Curupira, Cuca e Caipora; as histórias
em forma de crendices, lendas, fábulas entre
outros; e a linguagem oral, divulgando a coloquialidade e informalidade nas falas das personagens e do narrador em suas obras.

A autora nos fornece mais detalhes sobre as cantigas ao dizer que elas eram usadas
como ninar, roda e de conhecimento. Parreiras
(2012) nos diz que as cantigas têm origem nas
tradições e são passadas de boca a boca, que
são conhecidas como cirandas ou brincadeiras.
Essa tradição foi trazida e incorporada
às nossas matrizes culturais e históricas: a indígena, a europeia e a africana. Tantos os índios,
quanto africanos e europeus realizavam estes
rituais de canto e dança no formato de roda.
As cantigas que conhecemos atualmente estão
tão incorporadas à nossa cultura, que conforme a localização, a cantiga muda, não seguindo um padrão.
Para Parreiras (2012) os conteúdos
das cantigas de roda ou ninar tinham sempre
um objetivo e um tema pertinente à transmissão de algum conhecimento ou educação, temas assustadores, sádicos ou politicamente
corretos. Por meio delas podemos conhecer os
costumes, cotidianos e tradições de um local e
das pessoas que ali estão contidas no contexto, sendo de extrema importância cultural.
Cascudo (2001, p.140), nos acrescenta que:
O folclore inclui nos objetos e fórmulas populares uma
quarta dimensão sensível ao seu ambiente, porém não
há como identificar os compositores das cantigas de
roda, já que elas não têm autoria identificada e são continuamente modificadas, adaptando-se à realidade do
grupo de pessoas que as cantam. Contudo é preciso
notar que em vários pontos do país, as crianças já se
apropriaram de toadas para as suas rodas, cantando-as, porém, com um caráter próprio (CASCUDO, 2001,
p.140).

Portanto, as cantigas de roda já têm
por característica histórica e social fazerem
parte da cultura local como forma mais explícita da ludicidade, deixando com que as peculiaridades de cada pessoa que a ouve e participe
coloque seu tom e suas interpretações mais
diversas.
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Por ser um portador transmissor de culAS CARACTERÍSTICAS DAS CANTIGAS
tura, acaba se tornando de fácil compreensão
DE RODA NO CONTEXTO SÓCIOpara todos que participam dessa brincadeira,
CULTURAL
Com características próprias, as cantigas de roda têm como marcante são as letras.
Por serem de simples memorização, cheias de
rimas e repetições, trocadilhos e diversão. Usa-se o alfabeto, os animais, plantas, dos adultos,
crianças e várias coisas do cotidiano (CASCUDO, 2001).
As crianças abraçam esse contexto
e contagiam-se umas as outras, aprendendo
cada vez mais uns com os outros, trazendo
mesmo as crianças tímidas para participar.
Conforme CASCUDO (2001), o mergulho que
se faz ao brincar com essas canções traz movimento, alegria e vontade de realizar cada vez
mais essa prática.
Pedagogicamente, essa prática favorece muito a aprendizagem por ser completa em
todos os quesitos: trabalha memória, raciocínio, exercita o corpo e o gosto por novos tipos
de música e as relações sociais se contemplam.
Brincar na rua com cantigas de roda
já não fazem mais parte da realidade contemporânea, justamente por termos um cotidiano
em que a virtualidade com uso das tecnologias não permite tanto contato entre as crianças para brincarem juntas fora da escola. As
brincadeiras de roda estão mais inseridas no
contexto escolar, proporcionado na hora do
intervalo e nos momentos dedicados a essa
prática. Cada vez mais raramente estamos vendo essas práticas de brincar fora do ambiente
escolar, mesmo ainda tendo locais que preservem e priorizem o brincar:
Essas melodias passam de geração em geração, entoadas pelos adultos, ajudam a entreter, embalar e fazer
adormecer as crianças. Hoje em dia, elas não são tão
presentes na realidade infantil [...] as cantigas geralmente eram usadas para o entretenimento e aprendizado das crianças de todas as idades como em colégios,
parques, ruas, etc. (CASCUDO, 2001, p. 102).

através do uso da imaginação e realidade, a
alegria e facilidade perduram e acabamos por
transmiti-las de geração a geração, tornando
bagagem histórica.
Cascudo (2001) nos chama a atenção
em sua obra para que não percamos essas
práticas e déssemos importância para as manifestações culturais, cultivando o folclore não
apenas em datas específicas, mas constantemente. O autor argumenta que:

O folclore estuda a solução popular na vida em sociedade. Brincando com estas canções, ou mergulhando
no tempo e nos recordando das cantigas de roda vivenciadas na infância, percebemos que algo precioso
se processa. Trata-se de um movimento de entrega, de
alegria e de vontade de brincar e cantar cada vez mais
(CASCUDO, 2001, p. 240).

Portanto, o contexto histórico social
das cantigas de roda nos remete a refletir sobre
como o folclore faz parte intrinsecamente das
nossas vidas, revivendo-as em circunstâncias
diferenciadas do que era há anos atrás em que
se brincava na rua. Hoje, a escola virou ponto
de cultura e partida para a realização dessas
práticas que, até então não era exclusivamente
escolar e sim, das brincadeiras de rua. Veja
como as cantigas de roda são nossa bagagem
cultural e folclórica, fazendo com que o repertório de todas as ações pedagógicas seja enriquecido.

AS CANTIGAS COMO BAGAGEM
FOLCLÓRICA
As cantigas de roda são criações artesanais e comunitárias, com padrões aceitos
por todos, sofrendo variações conforme a localidade ou situação cotidiana, surgindo assim
as versões. É potencializador de comunicação,
socialização e ludicidade. Câmara Cascudo
(2001) define que a cantiga de roda é diferenciada das canções eruditas e seu aperfeiçoamento não tem como objetivo ser comercial,
mas sim, uma forma autêntica de produção espontânea, sendo artesanal e comunitária.
387

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Caracterizada por ser transmitida de
geração a geração, acaba por trazer elementos da humanidade para seu presente, fazendo
com que a criança adquira esse repertório e
conhecimento herdado de seus ancestrais.
Conforme Alencar (2010), as cantigas
são manifestações folclóricas, com características musicais, poéticas, lúdicas e podem ser
relacionadas com o processo de aquisição do
conhecimento. Afinal, sabemos que o significado da palavra “folclore” é saber do povo. A autora, em relação ao processo educativo no uso
das cantigas de roda, ainda acrescenta que:
O educador ou educadora deve buscar dentro de si
as marcas e lembranças da infância, tentando recuperar jogos, brinquedos e canções brinquedos e canções
presentes em seu brincar. As cantigas de roda integram
o conjunto das canções anônimas que fazem parte da
cultura espontânea, decorrente da experiência de vida
de qualquer coletividade humana e se dão numa sequência natural e harmônica com o desenvolvimento
humano (ALENCAR, 2010, p.111).

Como tudo que aprendemos e transmitimos uns para os outros se torna uma bagagem folclórica, as cantigas de roda estimulam
o melhor de nós como seres humanos em qualquer fase da vida: se é na infância, estamos
abertos à aprendizagem; se como adultos, nos
remete ao resgate da memória infantil e de nossas heranças sociais. Por isso, as cantigas de
roda são bagagens folclóricas.

AS CANTIGAS COMO LINGUAGEM E
APRECIAÇÃO DA ARTE

Percebe-se ainda uma grande dificuldade em instituições escolares relacionam a
atividade musical com a aprendizagem. Vimos
que a ludicidade pode ser uma ponte facilitadora de aprendizagem a partir do momento em
que o educador questionar e pensar a respeito dessa prática, resgatando a ludicidade e os
momentos lúdicos perdidos em sua trajetória
como docente e ser humano (FEIJÓ, 2002).
Antes de qualquer ação educativa pedagógica, devemos trazer na prática docente
o ensino da apreciação como Arte das áreas
do conhecimento. Ouvir e cantar músicas pelo
simples prazer de gostar, alimentar a alma e
estimular a mente.
Pois no decorrer dos dias, a escola
pode ser o único espaço onde as crianças
tenham acesso a música, muitas famílias não
têm tempo ou não valorizam esses momentos
em suas casas junto as crianças, por isso não
podemos perder a oportunidade de oferecer as
mesmas o contato com as artes na escola.
Ainda nos Referenciais Curriculares,
constata-se essa defasagem quando o olhar
do educador faz da música apenas um produto
a ser reproduzido e não criado pelas crianças,
com atividades voltadas à criação e elaboração
musical. Entender a música como linguagem e
forma de conhecimento faz toda a diferença na
práxis e na aquisição do conhecimento.
A apreciação da música como Arte é
um dos objetivos em que se deve trabalhar
com os alunos desde a Educação Infantil, e
não apenas cantar por cantar. Integrar projetos
didáticos com o intuito de apreciação são possíveis de serem realizados sem obstáculos por
parte dos docentes. Os Referenciais Curriculares (1998, p. 49) orientam que:

Uma das definições mais de acordo
com a apreciação da Arte na Educação está
nos Referenciais Curriculares Nacionais (1998, Deve ser considerado o aspecto da integração do trabalho musical às outras áreas, já que, por um lado, a
p. 35) onde diz que:
Nessa perspectiva, a arte na escola tem uma função importante a cumprir. Ela situa o fazer artístico dos alunos
como fato humanizador, cultural e histórico, no qual as
características da arte podem ser percebidas nos pontos de interação entre o fazer artístico dos alunos e o
fazer dos artistas de todos os tempos, que sempre inauguram formas de tornar presente o inexistente. Não se
trata de copiar a realidade ou a obra de arte, mas sim
de gerar e construir sentidos (BRASIL, 1998, p. 35).

música mantém contato estreito e direto com as demais
linguagens expressivas (movimento, expressão cênica,
artes visuais etc.), e, por outro, torna possível a realização de projetos integrados. É preciso cuidar, no entanto, para que não se deixe de lado o exercício das questões especificamente musicais (BRASIL, 1998, p. 49).
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Outra percepção no trabalho com música com os educandos menores é ter sensibilidade na escolha do repertório, usando letras
fáceis de serem compreendidas, aprendidas e
memorizadas. Obras do cancioneiro popular
são excelentes recursos para tal prática. Isso
também nos faz entender que não precisamos
ficar apenas nas cantigas que fazem parte do
contexto infantil, podemos ensiná-las a apreciar
outras músicas que são inseridas no cotidiano
“adulto”, sempre de forma lúdica e com uma
letra fácil para que as crianças interajam.
Devemos também ser apreciadores
das artes e variar o nosso repertório para que
sejamos agentes mediadores de cultura para
as crianças:
O canto desempenha um papel de grande importância
na educação musical infantil, pois integra melodia, ritmo
e — frequentemente — harmonia, sendo excelente meio
para o desenvolvimento da audição. Quando cantam,
as crianças imitam o que ouvem e assim desenvolvem
condições necessárias à elaboração do repertório de
informações que posteriormente lhes permitirá criar e
se comunicar por intermédio dessa linguagem. É importante apresentar às crianças canções do cancioneiro
popular infantil, da música popular brasileira, entre outras que possam ser cantadas sem esforço vocal, cuidando, também, para que os textos sejam adequados à
sua compreensão. Letras muito complexas, que exigem
muita atenção das crianças para a interpretação, acabam por comprometer a realização musical. O mesmo
acontece quando se associa o cantar ao excesso de
gestos marcados pelo professor, que fazem com que as
crianças parem de cantar para realizá-los, contrariando
sua tendência natural de integrar a expressão musical e
corporal (BRASIL, 1998, p. 59).

Confeccionar instrumentos musicais
não convencionais abre um leque de novas experimentações em que a musicalização como
apreciação vai incorporando a rotina das crianças a partir da conscientização inicial dos educadores. De acordo com Brito (2003), o trabalho consiste em:
Algumas canções, pelos temas que enfocam, podem
servir ao desenvolvimento de outras atividades, musicais ou não. Às vezes, é a canção que nos remete a
outros conteúdos, ao passo que outras vezes ocorre o
contrário: algum projeto que vem sendo desenvolvido
pelo grupo pode estimular a introdução de determinada
canção (BRITO, 2003, p.119).

Portanto, realizar um trabalho baseado
na musicalização faz com que todos os que
participam dessa ação se desenvolvam nas
potencialidades nos níveis cognitivo, afetivo
e psicomotor, realizando uma formação mais
completa e adquiram sensibilidade de apreciação artística.

OBRAS IMPORTANTES NO TRABALHO
COM CANTIGAS

O cancioneiro popular do folclore brasileiro possui um repertório riquíssimo para a realização deste trabalho. Porém, vemos o quanto não é pesquisado e nem faz parte da rotina
dos docentes usá-las em constância.
Os Referenciais Curriculares não se
aprofundam na reflexão sobre as obras por
querer atender o território nacional, fazendo
com que as sugestões das obras sejam canções vindas das famílias, vizinhos, amigos e
conhecidos para realizar, inicialmente, como
brincadeira, e depois sistematizar através de
Manipulação de brinquedos e instru- projetos.
mentos musicais dá maior vivência na composição de novos ritmos e sons por parte dos
educandos. A experimentação e exploração
faz com que os alunos tenham cada vez mais
vontade de descobrir como determinada música foi feita, juntamente com o cantor, as melodias vão adentrando e os conhecimentos vão
surgindo. Nessas horas, as cantigas de roda
e brinquedos musicais são recursos potentes
para essa prática.
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As obras mais usadas nas práticas geralmente são segundo os Referenciais Curriculares (1998):
a) ARCA DE NOÉ
b) ACALANTOS BRASILEIROS
c) ADIVINHAS
d) CANTIGAS DE RODA
e) OS SALTIMBANCOS
f)
BRINCADEIRAS DE RODA, ESTÓRIAS DE NINAR
g) CASTELO RÁ-TIM-BUM; MEU PÉ,
MEU QUERIDO PÉ
h) PALAVRA CANTADA
Além dessas, existem várias outras que
fazem parte do nosso repertório, a imensidão
cultural do nosso país, não tem como ser contemplada em todos os referenciais devido a influência de todas as outras culturas no nosso
Brasil:
Canções populares, que estão diretamente relacionadas com a brincadeira de roda. Essas brincadeiras
são feitas, formando grupos de crianças, geralmente
de mãos dadas, que cantam as letras da canção que
tem suas próprias características, geralmente ligadas à
cultura daquele local. Também são conhecidas como
cirandas, e representam os costumes, as crenças, o
cotidiano das pessoas, a fauna, a flora, culinária, dentre outros aspectos de um lugar. As cantigas possuem
uma letra fácil de memorizar, sendo formada por rimas
e repetições que prendem a atenção das crianças, de
modo que estimula a imaginação e a memória da criança (GASPAR, 2010).

Infelizmente não temos tanto acesso a
cantigas que fazem parte da cultura indígena,
quilombolas e europeias no cotidiano escolar,
algo que precisamos inserir no nosso contexto,
afinal se abordamos este tem com o intuito de
repertoriar as crianças, não podemos esquecer
as nossas origens e vivenciar significativamente sobre as suas culturas e estes momentos
cantados.
Pois a partir da música é que conhecemos personagens, histórias e muitas vezes é o
que nos traz o primeiro contato com a arte em
si, se apropriando genuinamente do que é cantado, no tornando não só ouvintes, mas muitas
vezes personagens que surgem no contexto da
música.

Ao inserirmos as cantigas ou as rodas
nas escolas fazemos isso de forma muito lúdica, pois entendemos que a ludicidade como
um eixo importante no processo de aprendizagem infantil. Nem todas as crianças participam
de tudo quando oferecemos, e quando envolve
música e dança, percebemos uma certa estranheza no início, portanto cabe ao educador
ter o olhar atento e sensível para aos poucos
tentar com que as crianças participem destes
momentos de interação espontaneamente.
É através destas brincadeiras/músicas
que as crianças criam suas experiências culturais, musicais, experimentando e conhecendo
o seu próprio corpo e exercitando a sua memória, experiências essas que oportuniza a possibilidade o desenvolvimento da criatividade.
Nas cantigas descobrimos animais,
plantas, objetos, comidas, danças, gestos, personagens e diversos outros recursos permeados que fazem parte da nossa cultura, estes
elementos inseridos no contexto musical, faz
com que as crianças muitas vezes imaginem
coisas que não fazem parte do seu cotidiano,
como alguns animais que vivem áreas rurais,
plantas que nunca viram, alimentos que nunca
tiveram contato, entre tantas outras situações
que podem ficar apenas no seu imaginário.
A partir destas vivências e de uma escuta atenta, o educador pode ver uma oportunidade de promover contato com algo que não
faz parte do dia a dia das crianças como promover passeios ao zoológico, aérea rural que
tenha animais, experimentar a culinária com
alimentos que foram cantados na roda, brincar com brinquedos que fazem parte de um
passado, que hoje as crianças não têm acesso
como o pião, barquinho de papel, experimentar
o contato com plantas, flores, conhecer personagens do folclore brasileiro, entre tantos recursos citados nas nossas cirandas ou cantigas
de roda.

390

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Nesta brincadeira cantada também podemos vivenciar encenações teatrais já que
muitas delas contam histórias muito interessantes e fáceis para que as crianças reproduzam,
estimulando as mesmas a perderem a timidez
se expressando através da fala, do corpo e da
dramatização, estabelecendo um contato significativo com o imaginário e o mundo real.
Atrelado ao teatro também temos a
dança, experiência com o próprio corpo e a
apresentação do mesmo frente a outras pessoas, também é um momento de aprendizagem e
uma válida oportunidade para perder a timidez.
O contato com as artes no contexto escolar
deve ser valorizado, pois é são nestes que as
crianças se descobrem capazes de se mostrarem para o mundo, se reconhecerem como
integrantes de uma sociedade como criadores
e reprodutores da nossa cultura.
Percebemos que a música, ou as cantigas que é o tema abordado aqui favorece a outras tantas práticas e podemos utilizá-las como
ponto de partida para outras tantas vivências e
não apenas resumi-las a um momento de entretenimento para os pequenos.

Essa mediação exige dos educadores
uma formação continuada, além de cursos que
são ministrados nas escolas, ou diretorias de
ensino, as experiências como visita a museus,
teatro, shows e outros eventos culturais, são de
grande valia na formação deste educador, sem
contar da bagagem vivida e o contado direto
ou indireto que temos ao longo das nossas vidas.
Outro movimento que pode ser realizado nas unidades escolares são as parcerias
extraescolares, muitas escolas têm familiares
que entendem e vivem da sua arte, pessoas
que possivelmente aceitariam o convite para
que se apresentasse na unidade escolar, em
eventos coletivos e assim fazer com que as
crianças tivessem o contato direto com que foi
apresentado.
Convidar as famílias para interagir e
compartilhar do seu repertório e brincadeiras
musicais das suas infâncias, também seria um
movimento interessante e significativo, além do
contato com os mesmos, que é algo que a escola almeja, eles farão parte desse aprendizado junto com os familiares, objetivo esse que
muitas vezes constam no PPP da unidade e
A MEDIAÇÃO NO CONTEXTO MUSI- que achamos muita dificuldade de cumpri-lo.

CAL
Entende-se que os professores não
precisam ser formados em música para ser um
mediador de música na escola, mas que busque ampliar o seu próprio repertório afim de
contribuir com o aprendizado das crianças.
O papel da escola é oportunizar aos
pequenos o aprimoramento no olhar, escuta e
a apreciação das artes como um todo, orientar,
direcionar, estimulá-los desde a primeira infância com as artes de modo geral, ou seja, direcionar os sentidos dos pequenos afim que se
tornem ao longo do tempo sensíveis ao que o
rodeia:
A linguagem musical deve estar presente nas atividades [...] de expressão física, através de exercícios ginástico, rítmicos, jogos, brinquedos e rodas cantadas em
que desenvolve na criança a linguagem corporal numa
organização temporal, espacial e energética. A criança
comunica-se através do corpo e, cantando, ela é ela
mesma, ela é seu próprio instrumento (ROSA, 1990, p.
22-23).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Como considerações finais entendemos como muito significativo para as crianças os
momentos de roda na escola, pois as marcam para o resto das suas vidas. Muitos de nós lembramos das vivências das nossas infâncias essas músicas e das rodas que fazíamos em casa,
na rua com os amigos de infância, ou na escola com os colegas da turma no momento do recreio.
Sendo assim por vezes, precisamos fazer um exercício de resgate da nossa memória
e buscar momentos marcantes da nossa infância e entender que o que vivemos no passado
impacta até os dias de hoje a nossas vidas, seja ela no campo pessoal, profissional, cognitivo,
entre outros.
A escola deve ser um grande disseminador dessas experiências marcantes em geral,
pois é a partir da nossa infância que desenvolvemos gostos pelo que apreciamos até hoje,
portanto, oportunizar possibilidades variadas de experiências ricas como as rodas devem ser
vivenciadas quase de diariamente pelas unidades escolares.
A música se naturalizando de forma muito espontânea na vida das crianças e também
de forma natural as mesmas vão se sensibilizando com o contexto que a música traz, e isso
envolve não só as crianças em si, mas toda a família, sendo a criança um grande propagador
de aprendizagem no seu convívio diário.
Entendemos este universo das cantigas de roda como algo potente, afim de desenvolver
muitas habilidades e a ampliação de repertório de vocabulário, musical, estimula a imaginação
e favorece a interação que é um dos principais objetivos quando pensamos no desenvolvimento
crianças pequenas de modo geral.
Entender a música como ferramenta de aprendizagem é necessário para a formação da
criança. Sendo assim precisamos inseri-las como prática diária estas rodas e momentos musicais, pois o aprendizado acontece de forma lúdica e prazerosa e também auxilia o professor na
sua prática pedagógica.
Para que não tem o hábito, de início causa um certo estranhamento, devemos ver como
um desafio a ser concluído e tentar aos poucos inserir estas vivências e na medida do possível,
ampliar o nosso próprio repertório musical e cultura.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho acadêmico tem como temática o lúdico na Educação Infantil e
mostra que é possível o professor usar a ludicidade como ferramenta pedagógica, já que as
crianças preferencialmente gostam de brincar e jogar, basta utilizar os meios adequados para
a faixa etária de forma espontânea e brincante. As atividades lúdicas funcionam como um elemento motivador e facilitador do ensino e aprendizagem para as crianças, contribuindo para
o desenvolvimento motor, psicológico, intelectual, afetivo e social. Por essa razão tem como
objetivo geral apresentar à criança que através dos jogos e brincadeiras, possam desenvolver
conhecimento, habilidades e independência com mais eficiências. Essa pesquisa é qualitativa
e está fundamentada na revisão de literatura que utilizou-se de alguns teóricos que abordaram o tema como: Vygotsky, Piaget, Kishimoto, Antunes, Winnicott. Tomou-se conhecimento
por meio dos estudos sobre a evolução infantil no espaço escolar com a contribuição de atos
lúdicos. Utilizando jogos, brincadeiras e atividades, as crianças aprendem a desenvolver um
contato maior com as pessoas e as demais ações e sentimentos que os cercam.

Palavras-chave: Educação; Infantil; Desenvolvimento; Atividades Lúdicas.

395

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

INTRODUÇÃO

D

e acordo com os estudos e pesquisas, o mundo lúdico é de extrema importância
para o crescimento da criança, no que baseia o seu desempenho motor, cognitivo, sensorial e, sobretudo, intelectual. Com base nesses sentidos, a criança evolui
suas habilidades durante as etapas de desenvolvimento, podendo mesmo crescer com uma
formação completa.
Neste período, a criança que tem como base a Educação Infantil, requer mais atenção, e
assim os educadores conseguem obter uma maior qualidade de desempenho em sala, podendo a criança crescer com maior habilidade e autonomia. O lúdico contribui neste desenvolver,
para que a criança cresça de forma sadia, sabendo lidar com variados obstáculos que venham
ocorrer durante as etapas de aprendizado, ela estará mais desinibida.
O ambiente escolar é de muita importância, para que a criança possa tentar assumir
sua autossuficiência, é através desse ambiente que ela consegue compreender as diferenças e
semelhanças de cada indivíduo e que as brincadeiras e os jogos requerem atenção, entusiasmo
e compreensão.
Pode-se conhecer as crianças através das brincadeiras e dos jogos, colocando limites,
regras e tempo. Tornando-os capazes e responsáveis para exercerem seus papéis como cidadãos autônomos, que é muito importante para o desenvolvimento humano. Quando a criança
está se divertindo e brincando, está interagindo com outras crianças e com o mundo, usando a
imaginação, com isso vai fazendo algumas descobertas de forma mais criativa e treinando funções sociais e sua concentração.
Nesses momentos lúdicos, a criança consegue manifestar todos seus sentimentos que
estão porventura trancados, como raiva, rancor, receio, hostilidade, inércia. A cada ano diversas
instituições de ensino desenvolvem projetos, os quais seu principal objetivo é a inserção da
criança neste âmbito lúdico, sendo elas com base na sua idade e grau de dificuldade. Esse processo lúdico contribui imensuravelmente para a inclusão do indivíduo no âmbito cultural, social,
profissional, nas fases da adolescência e da vida. Pergunta-se: Qual a importância dos Jogos e
Brincadeiras na Educação Infantil?
Para se chegar ao fim proposto, o objetivo geral é apresentar que a criança através dos
jogos e brincadeiras possam desenvolver conhecimento, habilidades e independência com mais
eficiências, os objetivos específicos são promover jogos que venham contribuir para a socialização e a aprendizagem da criança; ressaltar a importância das brincadeiras no desenvolvimento
cognitivo da criança; destacar a contribuição e respeitabilidade dos jogos e brincadeira com
regras.
De acordo com os estudos, foram constatadas informações valiosas referentes à evolução da criança no ambiente escolar. Além dos processos e fases do desenvolvimento infantil,
foi enfatizado que os jogos possuem grande mérito no desenvolvimento escolar. Utilizando de
alguns teóricos que abordam o tema desenvolvimento infantil e utilização dos jogos como: VYGOTSKY (1984), PIAGET (1978), KISHIMOTO (2009), CELSO ANTUNES (2003), WINNICOTT
(1982).
A divisão deste artigo terá três partes, sendo a primeira, a promoção de jogos que
venham contribuir para a socialização e a aprendizagem da criança; a segunda, a importância
das brincadeiras no desenvolvimento cognitivo da criança; e a terceira, a contribuição e respeitabilidade dos jogos e brincadeira com regras.
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A SOCIALIZAÇÃO INFANTIL ATRAVÉS
DOS JOGOS
Utilizando jogos, brincadeiras e atividades, as crianças aprendem a desenvolver um
contato maior com as pessoas e as demais
ações e sentimentos que os cercam.
A importância do lúdico está relacionada diretamente com a construção do conhecimento por meio de sua percepção de mundo,
social, cultural e dentro do ambiente familiar.
Para Kishimoto (2010, p. 27), “Ao brincar a
criança vai além do mundo real, quando brinca, a criança toma certa distância da vida cotidiana e entra no mundo imaginário”.

Desde que mantidas as condições para a expressão
do jogo, ou seja, a ação intencional da criança para
brincar, o educador está potencializando as situações
de aprendizagem. Utilizar o jogo na educação infantil
significa transportar para o campo do ensino aprendizagem condições para maximizar a construção do conhecimento, introduzindo as propriedades do lúdico, do
prazer, da capacidade de iniciação e ação ativa e motivadora (KISHIMOTO, 2010, p. 41).

Os recursos lúdicos não são simplesmente um entretenimento para que o aluno não
incomode o professor ou que preencha apenas
o tempo com uma atividade sem finalidade definida, não é simples assim.

O jogo pode ser trabalhado de várias
formas, desde individual, em grupos com números diferentes de participantes, mesmo
havendo uma disputa, há uma cumplicidade
também, pois o jogo desperta a confiança. Os
jogos propõem desafios que a criança precisa
otimizar, estratégias para vencer ou chegar no
final. Esse incitamento pode ser direcionado
também para outras atividades posteriores na
fase do letramento e alfabetização por exemplo, onde a criança já se acostumou a buscar
meios de vencer obstáculos, de solucionar problemas:

É uma prática que tem que ser respeitada e bem pensada pelo docente, pois a criança está em formação e as brincadeiras vão auxiliá-lo na aprendizagem escolar. A diferença é
que com jogos e brincadeiras a criança sentirá
mais prazer em frequentar a escola e a resposta tende a ser positiva quanto à aprendizagem:

Ao permitir a ação intencional (afetividade), a construção de representações mentais (cognição), a manipulação de objetos e o desempenho de ações sensório-motoras (físico) e as trocas e interações, o jogo contempla
várias formas de representação da criança ou suas múltiplas inteligências, contribuindo para a aprendizagem e
o desenvolvimento infantil (KISHIMOTO, 2010, p. 39).

A criança adquire experiência brincando. A brincadeira
é uma parcela importante da sua vida. As experiências
tanto externas como internas podem ser férteis para o
adulto, mas para a criança essa riqueza encontra- se
principalmente na brincadeira e na fantasia (WINNICOTT,1982, p. 163).

A criança também aprende com as interações que acontecem espontaneamente em
sala de aula, esse amadurecimento será cognitivo, social e afetivo. É uma forte ferramenta
educativa se bem trabalhada, já que normalmente as crianças gostam de participar:

Para Piaget (1978, p. 34), o jogo é a
construção do conhecimento, principalmente,
no período sensório-motor (0 a 2 anos) e pré-operatório (2 a 7 anos). Agindo sobre os objetos, as crianças, desde pequenas, estruturam
seus espaços e o seu tempo, desenvolvem a
noção de casualidade, chegando à representação e, finalmente à lógica. Na fase pré-operatória que compreende a Educação Infantil, o
grande salto evolucional é a fala, favorecendo
enormemente a socialização entre os colegas
da escola. Entre quatro a sete anos possui um
vocabulário restrito (Piaget, 1978), já na fase
das descobertas quando quer respostas rápidas, fica por volta dos cinco anos:
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Segundo Kishimoto (2009), brincando
as crianças aprendem a interagir com os companheiros, respeitar às regras do jogo e os direitos dos outros, a assumir responsabilidades,
a dar oportunidades aos demais, enfim, a viver
em sociedade.
Contribuir com todos os colegas de
sala, ter solidariedade, espírito de grupo, ser
corporativo, são intenções básicas de regras
dos jogos. Há uma disciplina interna a ser seguida pelo grupo que todos têm conhecimento
Há uma dinamicidade na Educação In- ao participar:
fantil que tem que ser bem aproveitada didaticamente. A criança passa a fazer suas des- Ao brincar, a criança é capaz de impor-se a condições
cobertas e a construir o seu comportamento/ externas, em vez de a elas ficar sujeita. Há uma inverconhecimento a partir do momento em que ela são do controle social: enquanto brincam, são as criandeixa de ser um mero expectador e passa a fa- ças que dão as ordens [...]. Provocar a oportunidade
zer parte de forma ativa ao lado de um adulto: de inversões tem implicações importantes como moA intuição articulada é, portanto, suscetível de atingir
um nível de equilíbrio mais estável e mais móvel ao
mesmo tempo do que a ação senso-motora sozinha,
residindo a o grande progresso do pensamento próprio
deste estágio sobre a inteligência que precede a linguagem. Comparada à lógica, a intuição, do ponto de
vista do equilíbrio, é menos estável, dada a ausência de
reversibilidade; mas, em relação aos atos pré-verbais,
representa uma autêntica conquista (PIAGET, 1978,
p.36).

A troca e a comunicação entre os indivíduos são a
consequência mais evidente do aparecimento da linguagem. Sem dúvida, essas relações interindividuais
existem em germe desde a segunda metade do primeiro ano, graças a imitação, cujos progressos estão em
íntima conexão com o desenvolvimento senso-motor
(PIAGET, 1978, p.25).

tor do desenvolvimento. No plano emocional, brincar
permite à criança libertar as tensões originadas pelas
restrições impostas pelo meio ambiente; brincar fornece a oportunidade de resolver as frustrações, e é por
isso altamente terapêutico. Ao brincar com os outros, a
criança aprende a partilhar, a dar, a tomar, a cooperar
pela reversibilidade das relações sociais (KISHIMOTO,
2009, p.13).

É necessário que a criança comece na
escola desde cedo, para que tenha um melhor
desenvolvimento. Esta evolução se dará a partir do processo de aprendizagem em sala de
aula, e os jogos e brincadeiras possibilitam à
criança tornar-se um ser mais independente,
com uma melhor comunicação, expressão, desencadeando assim, novos horizontes na sua
fase adulta.

Assim os jogos e as brincadeiras fazem
com que as crianças respeitem o seu colega
de sala de aula, seus pais e as pessoas ao
seu redor, proporcionando conscientização de
cidadania, respeitando o próximo. Todas essas
ideias bem estruturadas vêm enriquecer e dar
dinamismo ao ato de jogar e brincar, assim o
processo de escolarização pode tornar-se mais
acessível e competente para os pequenos:

De acordo com Winnicott (1982, p. 47),
“Pode-se pensar que essa cultura lúdica irá
construir uma bagagem cultural para a criança
e se incorporar de modo dinâmico à cultura, à
capacidade de criação do futuro adulto”.

As crianças evoluem por intermédio de suas próprias
brincadeiras e das invenções de brincadeiras feitas por
outras crianças e por adultos [...]. A brincadeira é a
prova evidente e constante da capacidade criadora,
que quer dizer vivência [...]. A brincadeira fornece uma
organização para a iniciação de relações emocionais e
assim propicia o desenvolvimento de contatos sociais
(WINNICOTT, 1982, p. 163).
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A infância é uma fase memorável que
todo ser humano passa e atravessá-la da melhor maneira possível no ambiente escolar, é
uma virtude nos momentos atuais. O docente dedicar o tempo pedagógico para ter uma
orientação voltada ao lúdico, é sinal que há
maturidade profissional e o beneficiado será o
aluno.

O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS
No processo da Educação Infantil, o
lúdico tornou-se parte muito importante nas
atividades educativas das crianças. Esta fase
proporciona um maior desenvolvimento, garantido que a mesma cresça com mais liberdade,
busque com mais clareza suas escolhas, desenvolva suas habilidades com mais eficiência,
adquira independência, torne-se proativa e verdadeira:

A criação de uma situação imaginária não é algo fortuito na vida da criança; pelo contrário, é a primeira
manifestação da emancipação da criança em relação
às restrições situacionais. O primeiro paradoxo contido
no brinquedo é que a criança opera com um significado
alienado numa situação real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o caminho do menor esforço
– ela faz o que mais gosta de fazer, porque o brinquedo
está unido ao prazer – e ao mesmo tempo, aprende
a seguir os caminhos mais difíceis, subordinando-se à
regras e, por conseguinte renunciando ao que ela quer,
uma vez que a sujeição a regras e a renúncia à ação impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo
(VYGOTSKY, 1998, p. 130).

Nesse processo descobertas, a criança precisa de estímulos porque é o momento em que desenvolve suas habilidades, seus
conhecimentos, a conhecer o novo, ou seja,
atribui para lidar com ferramentas e situações
novas do seu cotidiano. Esses elementos vão
A educação lúdica contribui e influencia na formação favorecer no âmbito afetivo, cognitivo e motor:
da criança, possibilitando um crescimento sadio, um
enriquecimento permanente, integrando-se ao mais
alto espírito democrático enquanto investe em uma produção séria do conhecimento. A sua prática exige a
participação franca, criativa, livre, crítica, promovendo
a interação social e tendo em vista o forte compromisso de transformação e modificação do meio (ALMEIDA,
1995, p.111).

Nesta etapa da Educação Infantil, a
criança entra no mundo imaginário e pode tornar o ambiente escolar mais agradável e educativo. Assim, o ato de brincar, os jogos e as
brincadeiras refletem positivamente no desenvolvimento da criança, tornando um ser alegre
e realizado, garantindo-lhe um melhor desempenho em suas atividades educacionais, em
suas escolhas e em suas atitudes, ações essas
que as mesmas levarão por toda a vida, são
momentos que marcam, pois são brincantes e
afetuosos:

É fundamental tomar consciência de que a atividade
lúdica infantil fornece informações elementares a respeito da criança: suas emoções e forma como interage
com seus colegas, seu desempenho físico-motor, seu
estágio de desenvolvimento, seu nível linguístico, sua
formação moral (FRIEDMANN 1996, p. 14).

Um dos objetivos fundamentais são
as atividades elaboradas que contribuem para
o progresso de seu desenvolvimento motor e
não motor, que o ato de brincar em sala de
aula favorece as crianças e elas possam se
aproximar uma das outras:
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Posso destacar: atividades lúdicas possibilitam fomentar a “resiliência”, pois permitem e possibilitam a formação do autoconceito positivo; desenvolvimento integral
da criança, já que através destas atividades a criança
se desenvolve afetivamente, convive socialmente e opera mentalmente. Brinquedo e o jogo são produtos de
cultura e seus usos permitem a inserção da Brincar é
uma necessidade básica assim como é a criança na
sociedade. Brincar ajuda a criança no sua nutrição, a
saúde, a habitação e a educação; desenvolvimento físico, afetivo, intelectual e social, pois, através das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias,
estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão
oral e corporal, reforça habilidades sociais, reduz a
agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu
próprio conhecimento. Brincando a criança desenvolve
potencialidades; ela compara, analisa, nomeia, mede,
associa, calcula, classifica, compõe, conceitua e cria
(NEGRINE, 1994, p. 41).

As atividades lúdicas proporcionam
para a criança uma maior segurança, um desenvolvimento mais completo e amplo, seus
objetivos tornam-se mais efetivos, a mesma
busca interagir com os outros indivíduos de
forma mais precisa e segura, aprende com o
outro, torna-se independente, essas atitudes
fazem as crianças crescerem intelectualmente:
O ato de brincar é mais que a simples satisfação de
desejos. O brincar é o fazer em si, um fazer que requer tempo e espaço próprio, um fazer que se constitui
de experiências culturais, que é universal e próprio da
saúde, porque facilita o crescimento, conduz aos relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de comunicação consigo mesmo (a criança) e com os outros
(WINNICOTT, 1982, p. 63).

Se as crianças aprendem e se socializam participando
do mundo, é preciso que as propostas pedagógicas
sejam congruentes com os valores expressos pelas famílias e pelas comunidades. A presença do entorno na
educação infantil se faz através da participação ativa
dos pais em assembleias, reuniões, visitas e conversas
diárias, murais, agendas (MULLER E CARVALHO, 2009,
p.184).

Saber compreender, saber educar, interagir, buscar trabalhar o imaginário da criança,
para que ela possa transparecer a sua subjetividade, deixando de lado o que lhes impedem
de interagir com o próximo. Kishimoto (2013,
p. 56), relata sobre o pensamento de Vygotsky: “A imaginação é um processo psicológico
novo para a criança; representa uma forma especificamente humana de atividades consciente que não está presente na consciência das
crianças muito pequenas e está ausente nos
animais. Ela surge primeira em forma de jogo,
que é a imaginação em ação” (KISHIMOTO,
2013, p. 56).
Os professores da Educação Infantil
precisam buscar constantemente novas ideias,
novas formas de ensinar as crianças que estão
em desenvolvimento, a imaginação, e os jogos
e as brincadeiras são ferramentas de grande
importância para evoluir essa interação entre
aluno e professor.
Em síntese, nessa abordagem, o sujeito produtor de
conhecimento não é um mero receptáculo que absorve
e contempla o real nem o portador de verdades oriundas de um plano ideal; pelo contrário, é um sujeito ativo
que em sua relação com o mundo, com seu objeto de
estudo, reconstrói (no seu pensamento) este mundo. O
conhecimento envolve sempre um fazer, um atuar do
homem (REGO, 2002 p. 98).

O aprendizado lúdico é mais divertido,
menos desgastante, a criança mostra sua criatividade, sua forma de interagir com o próximo,
buscando de forma mais gratificante o aprendizado. Uma criança arredia, nesta ferramenta moderna, se sobressai, pois a coletividade
está presente, todos aprendem de forma única
Os alunos ficam mais sociáveis uns
e eficaz:
com os outros, há uma construção positiva no
conhecimento, aluno e professor andará em
conjunto, cada qual com sua necessidade.
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JOGOS E BRINCADEIRAS COM
REGRAS

A fase da Educação Infantil é uma etapa de extrema importância para o crescimento
da criança, pois é neste período que a criança
irá desenvolver sua personalidade, seu caráter,
suas qualidades e defeitos. É quando vai construir seus conhecimentos e assimilar novos
conceitos, o jogo pode ser um facilitador e um
motivador desse ensino:

Os jogos realizados na Educação Infantil com bastante clareza proporcionam um
efeito em sala de aula muito importante, no
qual as crianças podem se desenvolver em
diversos aspectos, tanto no físico quanto na
linguagem, portanto os profissionais da educação têm como meta em um ambiente escolar, O ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir
trabalhar as novas realidades, que para obter um aspecto significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da criança, já que ela se modimuitos resultados valiosos:
Desde muito cedo o jogo na vida da criança é de fundamental importância, pois quando ela brinca, explora
e manuseia tudo aquilo que está a sua volta, através
de esforços físicos se mentais e sem se sentir coagida pelo adulto, começa a ter sentimentos de liberdade,
portanto, real valor e atenção as atividades vivenciadas
naquele instante (CARVALHO,1992, p.14).

fica de ato puramente transmissor a ato transformador
em ludicidade, denotando-se, portanto em jogo (CARVALHO, 1992, p.14).

É nesta fase que o indivíduo irá copiar
as características, sejam elas positivas e negativas das pessoas que convivem ao seu redor. A figura do professor é uma das principais,
pois é através deste indivíduo que a criança irá
O professor proporciona ao aluno óti- aprender a conviver coletivamente:
mas oportunidades de desenvolvimento, promovendo um melhor rendimento escolar, fami- Nessa fase a criança desenvolve seus sentidos, seus
liar e social, desta forma, ele contribui para que movimentos, seus músculos, sua percepção e seu cérea criança participe de atividade que estimule bro, olhando, pegando, ouvindo, apalpando e mexendo
o processo de aprendizagem, e as situações em tudo o que encontra a seu redor, ela se diverte e
lúdicas e imaginárias, a fim de que a criança conquista novas realidades. Nesta fase, o jogo se dá
para ela como pura assimilação do real no contato dicresça de forma madura e estimulante:
O professor é mediador entre as crianças e os objetos
de conhecimento, organizando e propiciando espaços
e situações de aprendizagens que articulem os recursos e capacidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas de cada criança aos seus conhecimentos prévios e aos conteúdos referentes aos diferentes campos
de conhecimento humano. Na instituição de educação
infantil o professor constitui-se, portanto, no parceiro
mais experiente, por excelência, cuja função é propiciar
e garantir um ambiente rico, prazeroso, saudável e não
discriminatório de experiências educativas e sociais variadas (BRASIL, 1998, p. 30).

reto com o seu “eu”, mas essa assimilação se constitui
como uma maneira de manifestar seu desenvolvimento
(ALMEIDA, 1995, p. 98).

Com a modernidade, os pais, muitas
vezes, convivem pouco com seus filhos, a responsabilidade de trabalhar, acaba por afastar
os filhos de seus pais, e a responsabilidade de
educar diversas vezes é transferida para creches e escolas infantis:
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A educação infantil pode representar na vida de uma
criança uma experiência rica que trará sempre lembranças agradáveis, como também pode ser geradora de
muitos problemas, Por esta razão, a necessidade de
acolher bem a criança no ingresso à escola. Ela chega
à escola com medos, angústias, inseguranças, pois é
um ambiente novo. Enfim, todo um processo novo de
adaptação que terá que ter um ambiente acolhedor e
prazeroso para que, aos poucos, vá superando esses
sentimentos. Também para a escola, professores e 19
pais é um período de adaptação. Nesse sentido, os
vínculos afetivos entre família e escola precisam ser
construídos para que a criança sinta que a família tem
uma relação de confiança em relação aos seus novos
cuidadores (LADWIG, GOI; SOUZA, 2013, p.12).

As regras têm valor por ser simbólico
apenas, seu caráter é lúdico. São experiências
no campo da sugestão, a crianças ensaiam
funções, papéis nunca vividos, pois é comum
no mundo dos adultos apenas. Projetam-se
comportamentos que podem ser estipulados
previamente e estabelecer significados. São
acordos instituídos entre as partes.
Todos conhecemos o grande papel que nos jogos da
criança desempenha a imitação, com muita frequência
estes jogos são apenas um eco do que as crianças
viram e escutaram aos adultos, não obstante estes
elementos da sua experiência anterior nunca se reproduzem no jogo de forma absolutamente igual e como
acontecem na realidade. O jogo da criança não é uma
recordação simples do vivido, mas sim a transformação
criadora das impressões para a formação de uma nova
realidade que responda às exigências e inclinações da
própria criança (VYGOTSKY, 1999, p.12).

Então como a escola faz parte da vida
de muitas crianças desde cedo, é preciso dar
um bom direcionamento. O trabalho com a ludicidade traz esse prazer às crianças, pois pode
unir vários elementos positivos, como bom desenvolvimento motor, emocional, intelectual,
psicológico, entre outro. O professor deve apenas estudar para fazer um trabalho produtivo
Dessa forma, o professor pode trabacom seus alunos:
lhar atividades lúdicas como o jogo de maneira
divertida e produtiva, o entrosamento entre os
Jogos pedagógicos têm um valor imprescindível e são
absolutamente necessários, pois auxiliam na incorpo- colegas de sala de aula e professor tendem a
ração de sistemas abstratos e formais. Lembraremos, aumentar e se tornar consolidado com atitudes
no entanto, que até mesmo uma aula expositiva auxi- assim, pois ganha-se a admiração das crianliada por recursos que atraiam a atenção dos alunos é ças:
um jogo pedagógico. Da mesma forma, uma pesquisa,
uma entrevista, uma experiência, uma leitura, um debate, um trabalho em grupo, poderá tornar-se um jogo
se conseguir despertar o interesse e a motivação nos
alunos (ALMEIDA, 2003, p.121).

Os jogos são responsáveis por boa
parte desses conteúdos devido à sua espontaneidade frente aos jogadores, pois as ações
induzem a raciocinar com rapidez, planejar e
representar, tudo ao mesmo tempo.
No desenvolvimento a imitação e o ensino desempenham um papel de primeira importância. Põe em evidência as qualidades especificamente humanas do cérebro e conduzem a criança a atingir novos níveis de
desenvolvimento. A criança fará amanhã sozinha aquilo
que hoje é capaz de fazer em cooperação. Por conseguinte, o único tipo correto de pedagogia é aquele que
segue em avanço relativamente ao desenvolvimento e
o guia; devem ter por objetivo não as funções maduras,
mas as funções em vias de maturação (VYGOTSKY,
1979, p.138).

O jogo somente tem validade se usado na hora certa
e essa hora é determinada pelo seu caráter desafiador, pelo interesse do aluno e pelo objetivo proposto.
Jamais deve ser introduzido antes que o aluno revele
maturidade para superar seu desafio e nunca quando o
aluno revelar cansaço pela atividade ou tédio por seus
resultados (ANTUNES 1998, p. 40).

A função do jogo como ferramenta lúdica é cumprir o papel pedagógico de modo
mais atraente e estimulante para os alunos da
Educação Infantil, sem jamais esquecer o compromisso educacional, seja ela regrado ou livre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante de todos os conhecimentos abrangidos neste estudo, pode-se concluir que as
atividades lúdicas podem estabelecer relações lógicas, socialização, incorporação de novas percepções no domínio infantil. O ato lúdico na Educação Infantil tem por motivação desenvolver na
criança o sazonamento intelectual, psicológico, motor, afetivo e social. Para o professor é uma
excelente ferramenta educacional, pois a criança nessa fase aprecia o faz de conta, adora ouvir
história e se envolver com elas, fazer parte do universo imaginário e dar-lhe vida.
Levando-se em consideração os aspectos lúdicos, a brincadeira é uma grande fantasia
que a criança cria e recria da maneira que achar conveniente. O professor sabendo direcionar a
metodologia de ensino que favoreça suas aulas, terá bons resultados educacionais, pois a brincadeira funcionará como um facilitador de aprendizagem. Mais uma razão para estudar qual o
tipo de atividade deverá trabalhar, já que se deve respeitar a faixa etária da criança e seu centro
de interesses.
Levando-se em conta o que foi apontado sobre ludicidade no ambiente escolar, as regras dos jogos serão assumidas de forma desmuniciada de apreensão por parte das crianças
que vão entendendo a convivência social por analogia com as normas para se jogar. Há de
se despertar para solidariedade, cooperação, partilha entre os companheiros de escola. Existe
uma convenção explícita ou não entre os membros do grupo, muito importante para se manter
o corporativismo infantil. É um modo das crianças aprenderem a se respeitarem mutuamente e,
consequentemente, as pessoas de sua convivência.
Por todos esses aspectos, os jogos e as brincadeira devem ser atos espontâneos por
parte dos alunos, jamais forçá-los em determinadas atividades, porque isso viria a desmerecer
todo trabalho docente e inibiria qualquer iniciativa criadora por parte dos alunos. Esses procedimentos didáticos podem dar dinamismo, como também incentivo aos alunos a permanecerem
frequentes e gostarem da escola.
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ARTE E CULTURA AFRICANA NO
BRASIL

RESUMO: O presente artigo apresenta como metodologia uma pesquisa bibliográfica dentro
de temas da cultura africana e cultura afro-brasileira. A cultura africana no Brasil tem origem
desde a época de colonização, nos quais os negros trouxeram muitas culturas e artes e mantiveram até a contemporaneidade. O samba, a capoeira, a religião com origens africanas, predominam no Brasil, no qual muitos desconhecem as origens africanas. A cultura africana tem
diversas influências de outras culturas, apresentando diferentes características em cada parte
do país. Dentro da educação, a partir da Lei Federal nº 10.639/2003, que tornou obrigatório
o ensino da História e da cultura africana e Afro-Brasileira na escola, tirando a visão de um
passado remoto, reinterpretando um novo olhar para cultura afro-brasileira.

Palavras-chave: Afro-descendência; Arte Africana. Cultura Afro-brasileira.
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INTRODUÇÃO

A

rte e cultura no Brasil teve forte influência pela herança da identidade africana
com traços religiosos, danças, rituais, alimentos, entre outros que reintegram a
cultura brasileira na construção da civilização, criando o Brasil afrodescendente
de sua própria História e práticas culturais, desde a resistência à escravidão, até a criação de
instituições que subsistem até hoje.
O trabalho apresenta como problema de pesquisa, diante dos contextos, como reconhecer e valorizar a cultura e arte africana no Brasil? O objetivo do trabalho é analisar o contexto
histórico africano no Brasil e a herança cultural e artística africana deixada no Brasil. A justificativa do trabalho é devido a falta de reconhecimento por grande parte da população brasileira com
a cultura e arte africana, sem o conhecimento histórico em sua formação da identidade cultural,
sobre lutas e realizações até os tempos atuais.
Atualmente, muitos procuram a valorização dessas culturas e o resgate da memória
dos antepassados africanos, pois o contato com os europeus não teve possibilidade. Apesar
de estarmos no século XXI o racismo ainda é palco de grandes discussões praticado, mesmo
tendo várias informações, por isso é uma temática importante a ser trabalhada. Esta será uma
pesquisa teórica, que baseada em livros, artigos e documentos da internet.
O objetivo deste artigo é compreender como o racismo tem sido tratado pelos documentos oficiais na educação infantil. Acreditamos que o preconceito deve ser prioridade desde
os primeiros anos da Educação Infantil. Sempre foi falado, questionado e explicado, que ter
preconceito é errado. Esse assunto é abordado em filmes, novelas, desenhos, nas escolas e
etc. Existe a Lei 10.639, sobre História e Cultura Afro – Brasileira, mas mesmo com essa lei não
conseguimos ver resultados. Acreditamos que seja necessário trabalhar discussão do racismo
infantil na infância, pois se a criança não for preparada desde cedo, dificilmente abandonará com
os preconceitos provavelmente presentes em seu meio sociedade e tenderá a repetir os padrões
de discriminação que aprender.
Um ponto a ser trabalhado é como os docentes elaboram e aplicam as aulas sobre a
História e Cultura Afro-Brasileira. Temos também como objetivo, conscientizar as pessoas sobre,
valorizar e respeitar as pessoas negras, a sua descendência africana e sua cultura e história. E
também conhecer um pouco mais sobre a História e Cultura Afro-Brasileira, pois a situação que
os negros encontraram no Brasil foi de repressão, opressão e trabalho escravo, ambiente favorável para desenvolver no povo um ar de inferioridade. Eles viviam em péssimas qualidade de
vida, sendo alimentados por sobra de seus superiores. Entre diversas situações desagradáveis
que os negros sofreram, ainda hoje a escravidão deixou marcas profundas em nossa sociedade,
nas quais conseguimos destacar com mais evidencia o racismo.
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TRAÇOS AFRODESCENDENTES

subestimada e de deixar de ser considerada
como efeito biossocial do que se admita ter
sido uma co-colonização africana desta parte
da América, ao lado da europeia, da ibérica,
ou da especificamente portuguesa, sendo quase rival dessa colonização, tais os seus lastros
biológicos e culturais, lançados desde o século XVI, para que sobre eles se desenvolvesse,
como vem se desenvolvendo, um novo tipo de
sociedade nacional e um novo tipo de cultura
nacional: a sociedade e da cultura brasileira.

O Brasil é constantemente mencionado como país de maior população afrodescendente fora do continente africano, ao mesmo
tempo carente de informações sobre a História do lado importante da sua formação e especialmente sobre as lutas e realizações dos
herdeiros das tradições culturais africanas até
os tempos atuais, pois ocorreu formulações racistas e boa parte dos afro-brasileiros ainda é
acossada pelo incômodo do mito da inferioriConforme Lopes (2008) embora a
dade africana diante da suposta superioridade
opressão fosse regra, a ordem escravista eneuropeia (LOPES, 2008).
controu oposição por parte dos cativos e a forDe acordo com Mielzynska (2014) de- ma mais frequente de demonstrá-las se consvido a história que foi ensinada desde criança, tituíram em fugas, revoltas, aquilombamentos,
é comum as pessoas lembrarem da história do sabotagens, entre outros recursos, como conafricano, do negro ou do chamado afrodescen- trole de senhores que não se exercia apenas
dente na época da escravidão, porém, a identi- pela força, a resistência escrava se deu tamdade do negro e afrodescendente é muito ante- bém pelo emprego de estratégias pacíficas,
rior a isso, com uma cultura que foi autônoma, expressas em pequenos atos de desobediênantes de ser subjugada pelos colonizadores cia, manipulação pessoal e afirmação culturais,
bem como em atitudes dissimuladas:
europeus nos séculos: XVIII e XIX.
Conforme Paula Júnior, Sanches e Adão
(2014) desde que os colonizadores europeus
chegaram ao continente africano e tornaram a
escravidão um negócio rentável, o mundo foi
amplamente transformado, pois nos países nos
quais os escravos foram levados, mesmo que
de modo involuntário carregaram consigo um
conjunto vastíssimo de culturas.
O negro no Brasil se destacou em atividades que não precisavam da inserção em
grupos sociais distintos, ganhando força nas
atividades artísticas e esportivas, tendo a liberdade de desempenhar as suas funções e inspiração sem dependência direta da sociedade
organizada, ou seja, sem o crivo da elite branca (MIELZYNSKA, 2014).
Segundo Freyre (2005) o que existe de
antropológica e sociologicamente válido é uma
presença africana no que, no Brasil de hoje, é
tanto sociedade como cultura, cultura no seu
sentido antropossociológico, impossível de ser

Produto e resultado de todo um processo histórico que
teve como agentes seus ancestrais do outro lado do
Atlântico, o Brasil afrodescendente é também agente de
sua própria História e de suas práticas culturais desde
a resistência à escravidão até a criação de instituições
que, embora surgidas em contextos absolutamente
desfavoráveis, subsistem até hoje, umas se fortalecendo cada vez mais, outras se desdobrando em novas e
múltiplas facetas (LOPES, 2008, p.38).

Dessa forma, Lopes (2008) relata que
o tráfico de escravos africanos para o Brasil
ocorreu do século 15 até meados do século
19, quando caiu na ilegalidade, incluindo a
chegada gradativa de homens e mulheres provenientes da costa ocidental da África, do atual
Senegal até a Angola, e também da contracosta, especialmente no período do século 17, em
que os angolanos estiveram sob o domínio da
Holanda, no qual ocorre uma sucessão de fatos, os quais envolvem questões internas europeias e africanas, além do produto de dominação dos europeus sobre africanos, constituindo
a africanidade brasileira.
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A partir desse momento, os africanos
traficados para o Brasil são, em sua maioria,
bantos e desses bantos, houve predomínio dos
classificados como “bantos do centro”, de grupos como congo, quimbundo, cuango, casai,
lunda-quioco e bemba, além de grupos vindos
de Moçambique para o Brasil como ronga, tonga, xope, senga, angúni, macua e ajaua, entre
outros (LOPES, 2008).
As origens da cultura afro-brasileira remontam à chegada dos primeiros negros ao
Brasil, oriundos de três núcleos principais do
continente africano: os bantus, os iorubás e
os gegês (PAULA JÚNIOR; SANCHES; ADÃO,
2014, p. 71).
Conforme Mielzynska (2014), reunindo
todas as informações, é possível afirmar que a
produção artística do negro e afrodescendente
no Brasil ficou circunscrita em ambientes que
privilegiaram aquilo que se dominou como popular, colocando o valor da arte do negro como
um destaque de autonomia em relação às elites socioculturais. Assim, ocorreu uma adaptação do negro africano ao Brasil por suas raízes
culturais, nascendo novos costumes e crenças
que integram hoje o que se chama de cultura
brasileira ou afro-brasileira.

CULTURA AFRICANA NO BRASIL
A cultura afro-brasileira formou-se a
partir de duas matrizes principais: a das civilizações congo-angolana e da região do Golfo
da Guiné, especialmente do antigo Daomé e
da atual Nigéria, no qual os escravos vieram
para atender as necessidades específicas,
como do açúcar no Nordeste e do ouro, no
Sudeste, mas os bantos foram presença majoritária e constante em todos os momentos da
época escravista, disseminando as bases de
sua cultura, se manifestando em formas de conhecimento, religiosidade, arte e lazer (LOPES,
2008).

De acordo com Freyre (2005) as culturas negras da África, juntamente com os negros antropologicamente negros, isto é, quer
como indivíduos biológicos ou mais do que
isto, como pessoas sociais ou socioculturais,
que passaram desde o século XVI, a fazer sentir sua presença na formação de um tipo miscigenado de homem paranacional e de uma
configuração pré-nacional de cultura, colocando presença de tal modo ativa, dinâmica, influente, africanizante, que fez dos negros vindos da África para o Brasil, embora escravos,
co-colonizadores, desta parte da América, ao
lado dos europeus, máximos como fundadores
de nova cultura, em face de ameríndios aqui
menos culturalmente desenvolvidos do que
aqueles negros africanos, desde o século XVI
tão presentes no Brasil.
Mielzynska (2014) considera que para
o africano, cultivar a arte e os costumes de sua
terra seria motivo de agrupamento, autoestima
e até altivez, valores altamente combatido pelos escravistas para que a massa escravizada
pudesse se tornar em um rebanho, assim, buscava-se então, com motivos pretensamente religiosos, cristianizar os escravos e ocidentalizar
sua cultura.
A função religiosa aparece na maioria das realizações artísticas africanas, com a
maioria das peças escultóricas africanas sendo fetiches, ídolos ou representações de antepassados, todos com a função religiosa. Os
fetiches, por exemplo, a peça só adquire valor
espiritual quando submetida a rituais religiosos, em outras palavras, sem os ritos, as peças
eram simplesmente estátuas sem valor espiritual, podendo ser vendida para turistas, com
fins decorativos ou até mesmo lúdicos (MIELZYNSKA, 2014).
De acordo com Freyre (2005) note-se,
por exemplo, a muita africanização que vem
fazendo do catolicismo, no Brasil, um culto repleto de símbolos, ritos, característicos que,
sendo oficialmente os romanos, juntam à sua
origem europeia influências recebidas de crenças e de práticas religiosas do mais puro sabor
africano, se fazem promessas por meio de ex-votos que se constituíram, no Brasil, em uma
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A cultura africana aparece também no
Maracatu, conforme Freyre (2005) o maracatu
é uma dança aparentemente recreativa e até
carnavalesca que, nos seus significados mais
íntimos, representa toda uma complexa infiltração africana na religiosidade brasileira, nos
quais essas infiltrações se encontram, pelo
chamados sincretismos, em não poucos dos
cultos de santos que caracterizam o catolicisAssim, as estátuas africanas não traz mo praticado no Brasil.
uma preocupação de representação naturalisConforme Lopes (2008) dos bantos
ta ou realista de pessoas, animais ou outras
figuras, pelo contrário, distorcem as figuras e vieram vários tipos de samba em suas formas
as produzem de maneira estilizada com objeti- originais, como danças dramáticas e em corvo de ressaltar certos aspectos (MIELZYNSKA, tejo, evoluindo dos cucumbis, congadas e maracatus até a escola de samba, a capoeira e
2014):
o maculelê, alimentos como pirão, angu e o
A grande maioria das peças de arte africana é figura- quibebe.
arte rústica de escultura em madeira e em barro, na sua maior parte muito mais africana do
que europeia no seu modo de ser brasileira,
como também promessas que envolvem, na
sua sacralização de cores, significados simbólicos que serão, vários deles, mais africanos
nas suas implicações do que europeus, ou do
que ortodoxamente cristãos.

tiva, ou seja, busca representar figuras (pessoas, animais, etc.). Porém, faz isso de maneira não naturalista,
ou seja, procedendo de uma série de “distorções” nas
formas escultóricas, as quais tinham o objetivo de ressaltar certos aspectos culturais, simbólicos ou mesmo
ritualísticos (MIELZYNSKA, 2014, p. 73).

Segundo Paula Júnior, Sanches e Adão
(2014) existe um conceito de remanescentes
de quilombo ou quilombolas que diz a respeito
àqueles que se opuseram aos movimentos sociais, políticos e culturais, predominantes nos
Segundo Mielzynska (2014) a arte que lugares nos quais se localizavam:
representa a maior parcela da arte afro-brasileira é aquela ligada à religiosidade, o Candom- Quilombola é o nome dado aos moradores dos quilombos. Porém, a partir de 1988, com a nova Constituiblé, por exemplo, é uma religião animista (são
ção, os quilombolas foram chamados, no texto jurídico,
aquelas que creem na existência de alma) pra- “remanescentes de quilombos”, que, de certa maneira,
ticada pelos lorubás, seus descendentes, por parece dizer que estamos nos referindo aos que sobraadeptos ligados à religião por identificação das ram, aqueles dos quais restaram algumas lembranças,
suas divindades e ritos, com as raízes da África os remanescentes de outro tempo. Mas essa não era
Negra, em especial, a região do Golfo da Gui- um definição compatível com o que se verificava nos
quilombos (PAULA JÚNIOR; SANCHES; ADÃO, 2014,
né, povoada pelos lorubás:
p. 14).

Principalmente, o candomblé faz chegar às mesas comuns e hoje apreciada culinária da Bahia. Os cortejos
carnavalescos dos afoxés também chegaram ao Carnaval atual, originando a forma de música popular conhecida pelo nome comercial de “axé”, nome de profundo
significado religioso e que, como outros, também faz
parte da linguagem popular geral (LOPES, 2008, p. 55).

Dessa forma, conforme Paula Júnior,
Sanches e Adão (2014) os quilombolas não se
reconhece com o restante da sociedade e se
identificam entre si, são grupos de brasileiros
e brasileiras organizados à sua maneira e continuam a sobreviver em defesa contra aquilo
que os oprimisse, não são isolados, mas preConforme Lopes (2008) dos oestes-a- servam uma autonomia:
fricanos, o Brasil recebeu as primeiras concepções filosóficas e doutrinárias, bem como as Para que tenhamos uma ideia da importância dos quipráticas que vieram se tornar a espinha dorsal lombolas para o Brasil, só no Estado da Bahia o governo
da maioria dos cultos e religiões populares pra- federal registrou, até outubro de 2006, 159 comunidades quilombolas. Nos demais estados, as comunidades
ticados no país, com várias modalidades de quilombolas estão assim divididas: Maranhão, 527; Micandomblé e umbanda.
nas Gerais, aproximadamente, 400; Pará, 240; Pernambuco, cerca de 120; Rio Grande do Sul, 130; Rio de
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Janeiro, 14; e em São Paulo, pelo menos 35. Ao todo,
estima-se a existência de mais de 2000 comunidades
quilombolas espalhadas pelo Brasil (PAULA JÚNIOR;
SANCHES; ADÃO, 2014, p. 15).

De acordo com Paula Júnior, Sanches e
Adão (2014) a cultura Afro-brasileira e Africana
representa um referencial como auxílio aos educadores para trabalhar com a temática africana,
em atendimento às diretrizes da Lei Federal nº
10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino
da História e da cultura africana e Afro-Brasileira
na escola.

Ciconello (2005), o racismo não é uma teoria
científica, mas um conjunto de opiniões pré concebidas que valorizam as diferenças biológicas
entre os seres humanos, atribuindo superioridade a alguns de acordo com a matriz racial.

Acreditamos que a falta de desigualdade social no século XXI, tem fortes raízes no racismo. Fazendo com que a maioria da população negra, seja inferior. Pois a sociedade acaba
os excluindo do seu meio, deixando-o sem trabalhos e até mesmo sem moradia, assim sendo
prejudicados no ensino. Esses tipos de pessoas
acabam influenciando as outras, passando de
Conforme Paula Júnior, Sanches e Adão geração em geração.
(2014) a África não pode ser vista somente pelo
seu passado remoto, como se estivesse engesA questão da etnia vem sendo discutida
sada no tempo, tampouco sua cultura milenar no mundo todo, inclusive no Brasil, que é um
pode ser condenada a esse olhar estagnado, país mestiço, no qual ocorre a mistura, especialainda muito frequente no ocidente, em especial mente, de negros, brancos e índios. Por mais
no Brasil, assim, os africanos estão reinterpre- que se diga que todas as pessoas são iguais, intando sua maneira de estar no mundo, manten- dependente da cor de sua pele, o racismo condo-se alertas e atentos à sua condição e a con- tinua existindo. Músicas, brincadeiras, piadas e
dição do outro.
outras formas são usadas para discriminar os
Racismo é uma discriminação de raças
humanas. É a maneira de pensar e agir sobre
raças diferentes, ou seja, pessoas que pensam
ser superiores por serem brancas. Conforme
LOPES ( 2007, p. 18), o racismo, desde os tempos antigos, é basicamente uma rejeição daquela pessoa que é diferente de nós. Segundo o
historiador Heródoto, os antigos egípcios evitavam a companhia de pessoas de rosto claro e
cabelos ruivos, como alguns gregos, por considerá-las maléficas; os persas por sua vez, consideravam-se absolutamente superiores ao resto
da humanidade.
É difícil dizer como e quando o racismo teve início, o que sabemos é que possuem
diversos relatos de restrições a determinados tipos de pessoas por conta de sua raça. Todos
sabemos que no mundo há grandes diferenças
entre pessoas e que, por estupidez e ignorância, cria-se o preconceito, que gera muitos conflitos e desentendimentos, afetando muita gente.
Para falar de racismo consequentemente, temos que falar de preconceito, no qual,
surgem vários outros preconceitos, mas o foco
desse trabalho é falar sobre a raça Negra, e
o preconceito na educação infantil. Conforme

negros. Até mesmo a violência se faz presente,
sem nenhum motivo lógico.
Pensamos que as pessoas tenham esse
preconceito, por conta da história dos negros
escravizados serem ainda muito forte, e as pessoas veem como um ponto de superioridade,
assim menosprezando ou até mesmo ridicularizando o negro. Conforme afirma Kabengele Munanga, em entrevista para UOL em 2007:
[...] o racismo no Brasil mantém os negros em péssimas
condições socioeconômicas e dificulta seu acesso à
educação de boa qualidade e ao mercado de trabalho,
entre outros prejuízos. A consequência disso é que as
crianças, já maltratadas pelo baixo poder aquisitivo dos
pais, também sofrem ao entrar no ensino público. O sistema foi construído com base na realidade da minoria
abastecida, ou seja, da classe média brasileira. Assim,
além de serem excluídas das escolas particulares, não
recebem, nas unidades públicas, tratamento adequado
ao seu desenvolvimento intelectual e emocional (UOL,
2007).
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Acreditamos que a escola tenha um papel muito importante, pois prepara a formação
das identidades sociais do aluno, sendo assim,
a escola precisa compreender como o preconceito, o racismo, operam de maneira frequente
em nossa sociedade. A escola é um espaço sociocultural nos quais convivem os conflitos e as
contradições, o racismo, a discriminação racial
e de gênero, que fazem parte da cultura.

educador, independente do seu pertencimento
étnico-racial, crença religiosa ou posição política.

De acordo com Neves (2003), a escola
brasileira precisa permitir que a escola seja um
instrumento de crescimento cultural, de descoberta de experiências étnicas – raciais. Mas infelizmente não é o que acontece na maior parte
das instituições educacionais, o que a sociedaNo ambiente escolar a relação entre de nos passa é que o negro apresenta caractecrianças brancas e negras em uma sala de aula rísticas inferiores e que são menos capazes que
pode acontecer de modo complicado, ou seja, os homens brancos.
propiciando que a criança negra assuma em alguns momentos um certo afastamento das ouPara que essa realidade mude é preciso
tras, por medo de ser ridicularizada ou rejeitada ter respeito às diversas culturas. Tem que haver
pelo grupo social. As crianças negras têm uma qualificação e capacitação de nossos mestres,
certa dificuldade de autoaceitação tornando trazendo novas maneiras e conhecimentos, enuma provável implicação de sua identidade com volvendo tais visões para a sociedade fazendo
as contribuições negativas de seu grupo social. com que a desigualdade o preconceito, o racismo e a discriminação sejam arrancados do
Conforme, Neves (2003), a ausência nosso meio social.
do indivíduo negro na escola, priva as crianças
negras de conhecerem a sua história, que vai
A EDUCAÇÃO E O RACISMO
muito além da escravidão, portanto, a escola
necessita urgentemente reformular conteúdos e
Um dos grandes desafios do educador
problematizar a questão do negro no contexto é administrar as diferenças em sala de aula, pois
escolar. Dando a conhecer a diversidade cultu- nos ambientes educacionais há diversidade de
ral da criança negra, criando possibilidades de comportamentos, visões de mundo, culturas e creconhecimento de sua cultura
dos. Na escola e consequentemente na educação
a presença de múltiplas culturas, não é invenção
Conforme a Lei n° 10.639, de 09 de escolar, e sim a convivência da realidade de uma
janeiro de 2003 torna-se obrigatório, nos currí- sociedade. Visto que a escola está comprometida
culos dos níveis fundamental e médio em es- com a sociedade, e tem como princípio ensinar o
tabelecimentos oficiais e particulares do país, respeito ao “outro”. O professor também deve –
a inclusão da temática “História e Cultura Afro- se colocar no lugar do aluno, no caso aquele que
-Brasileira”. A Lei 10.639 teve uma contribuição sofre com a diferença, sentir que o mesmo tem
fundamental de extrema importância na relação aflições e entender os seus anseios, na hora de
entre a formação e a atuação do docente. Co- abordar sobre o assunto.
locando o tema na agenda nacional e fazendo
Explicar sobre o racismo, não é um astodos reconhecerem que é preciso realizar algo sunto fácil de ser abordado em uma sala de aula,
para diminuir a desigualdade na educação de porém é necessário, o assunto deve ser abordaricos e pobres ou de negros e brancos.
do é sempre o valorizando, buscando superar os
preconceitos. Não é de hoje que o racismo vem
Por isso é necessário um debate sobre tentando ser reduzido, mas desde 1988, na Consa diversidade já na infância, visto que se crian- tituição Federal. As políticas públicas trabalham
ça não for preparada desde cedo, dificilmente contra a discriminação racial, no qual, sabemos
anulará com os preconceitos possivelmente que é crime. Mas há controvérsias, as políticas
presentes e continuará a repetir os padrões de públicas também excluem os grupos pobres do
discriminação que aprender. Sendo assim, a su- meio social, tornando uma convivência ainda mais
peração da discriminação racial é tarefa de todo complicada.
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De acordo com a pesquisa realizada por
Fúlvia Rosemberg (1999) o índice de retenção de
crianças negras é maior que o das brancas desde
a pré-escola. A pesquisa mostra que a predominância absoluta de crianças, com sete anos ou
mais, ainda na pré-escola é de negras, chegando
a 63,5%. Já em relação às crianças brancas nessa mesma situação, o percentual cai expressivamente para 36,5%. Há um claro desfavorecimento
para as crianças de famílias com baixa renda, em
especial as negras. Conforme Rosemberg, esse
processo consiste na descrença no‚ âmbito institucional, por parte dos que executam a educação,
do gestor ao professor na capacidade intelectual
da criança negra.
Devido a informação dessa pesquisa, a
história do afro – brasileiro deve ter o reconhecimento e valorização, destina – se a todos envolvidos no ensino, como os: administradores,
mantenedores do estabelecimento, aos estabelecimentos e professores e com extrema importância
a família dos estudantes, pois é interesse de todos
que os docentes formem cidadãos responsáveis e
que construam uma sociedade justa e democrática, conforme a Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação das Relações Étnico-Raciais e
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira
e Africana.

tornando mais leve com exemplos de outras culturas, será de fácil compreensão de todos. O professor também poderá abordar a temática, por meio
de livros didáticos, filmes, slides, datas comemorativas como 20 de novembro: Dia da consciência
negra, debates sobre a escravidão, entre outras
opções:
O professor terá a oportunidade de trocar experiências
com os alunos e conhecer novas realidades, ampliando a sua visão do mundo. O cotidiano da escola permite viver algo da beleza da criação cultural humana
em sua diversidade e multiplicidade. Partilhar um cotidiano onde o simples “olhar-se” permite a constatação
de que são todos diferentes traz a consciência de que
cada pessoa é única e, exatamente por essa singularidade, insubstituível (BRASIL, 2001, p. 53).

Ao mesmo tempo o professor excluirá as
brincadeiras que geralmente são feitas pelas crianças brancas, como por exemplo: chamar o amigo
negro de macaco, chocolate, saci, meia-noite, pretinho, entre outros:
[...] no convívio com os estereótipos negativos, as crianças aprendem a internalizar sentidos positivos ou negativos sobre si mesmas, e a professora é uma das principais pessoas que vai lhes possibilitar “informações”
sobre como é o quê elas são, a partir do fornecimento
dos principais dados sobre seu desenvolvimento, suas
capacidades e habilidades (SILVA, 2002, p. 138).

As instituições de ensino devem conscientizar os alunos, mostrando a importância do
conhecimento da história e cultura afro-brasileira.
Tendo como objetivos mostrar os pontos positivos
dessa história, tais como: valorizar não somente
a história do negro, mas sim todas as histórias;
valorizar as culturas e crenças de cada um, como
a dança, arte, culinária entre outros; com responsabilidade saber enfrentar os conflitos, discordâncias em relação étnico-raciais; aprender a conviver
com a diferença; saber respeitar a diversidade do
mundo; entre outros princípios positivos.

Obviamente, a educação não pode anular
todas as desigualdades, mas pode, cooperar no
resultado da percepção da igualdade entre os seres humanos. Entretanto, podemos entender que a
intenção da Lei 10.639, é construir uma sociedade
justa e solidária, arrancar a pobreza e a marginalização e diminuir as desigualdades sociais, sem
preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e
quaisquer outras formas de preconceitos. E também abandonar velhos estereótipos que mostram o continente africano de maneira folclórica,
como sinônimo de pobreza.

Sabemos que em uma sala de aula existe
uma grande número de alunos, e como todos
nós somos diferentes, entretanto cada um possui
a sua história, sua origem, havendo a necessidade
de aprender e conhecer a história de cada um,
a partir desse ponto o professor pode tirar como
exemplo e dar ênfase na história do negro. Como
dito anteriormente é um assunto complicado, mas

Contudo, acreditamos que o mais importante seja que a escola mude o pensamento dos
alunos, fazendo com que o aluno tenha respeito
as diversas culturas, porque é na escola que se
tem um maior tempo de convivência com alunos
de diferentes, origens, culturas, crenças e níveis
econômicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Há grandes fortes influências da cultura africana para o Brasil desde a chegada dos africanos na época da colonização. Muitas heranças africanas fazem parte da vida dos brasileiros,
nos quais alguns desconhecem as origens e carregam paradigmas da escravidão, do sofrimento
negro.
A função religiosa aparece na maioria das realizações artísticas africanas, com a maioria
das peças escultóricas africanas sendo fetiches, ídolos ou representações de antepassados, todos com a função religiosa, mas sem os rituais, são apenas estátuas sem valor espiritual. Vários
tipos de samba em suas formas originais, como danças dramáticas e em cortejo, evoluindo dos
cucumbis, congadas e maracatus até a escola de samba, a capoeira e o maculelê, alimentos
como pirão, angu e o quibebe, além da religião como candomblé e umbanda, entre danças,
esculturas, artes plásticas, enriquecendo a cultura brasileira, com sua origem africana.
É muito importante o tema da cultura africana no Brasil dentro da Educação, para tirar o
pensamento racista e preconceituoso das pessoas, passando a criar a valorização da herança
cultural para o Brasil. Como meio de amenizar essa desigualdade racial e injustiças que foram
sofridas durante os anos pela raça negra, o governo procurou criar datas comemorativas como
“Dia da Consciência Negra” e programas que facilitam a inclusão do negro em faculdades e
universidades públicas, como o “Sistema de Cotas”. O dia da Consciência Negra, é de grande
importância para o país, nos quais muitos fazem a reflexão sobre a importância da cultura e do
povo africano na formação da cultura nacional.
Enfatizamos o ambiente escolar, por ser esta instituição um lócus importante, pois é na
escola que se forma a identidade social do aluno. Sendo assim, esta instituição não pode ficar incólume e ignorar o preconceito. A compreensão de como o preconceito, o racismo, operam de
maneira frequente em nossa sociedade é dever desta instituição trazer para o debate. Explicar
sobre o racismo, não é um assunto fácil de ser abordado em uma sala de aula, porém, é necessário. Obviamente, o docente por meio da educação não consegue anular todas as desigualdades, mas, pode cooperar no resultado da percepção da igualdade entre os seres humanos.
Chegamos à conclusão de que o racismo seja hereditário, pois realmente passa de geração para geração, as pessoas são facilmente influenciadas. Concordamos que o racismo não
é uma teoria científica, e sim um conjunto de opiniões de pessoas sem conhecimento.
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A HISTÓRIA DA ARTE

RESUMO: Este trabalho terá a finalidade de entendermos melhor o papel fundamental da educação no desenvolvimento das pessoas e das sociedades, ampliando ainda mais no despertar
do novo milênio e apontando para a necessidade de se construir uma escola voltada para
a formação de cidadãos. Vivemos em uma era marcada pela competição e pela excelência,
onde progressos científicos e avanços tecnológicos definem exigências novas para os jovens
que ingressarão no mundo do trabalho. Tal demanda impõe uma revisão dos currículos, que
orientam o trabalho cotidianamente realizado pelos professores e especialistas em educação
do nosso país. A história da arte é pouco conhecida, bem como os caminhos por ela traçados
até chegar atualmente, onde se pede o uso da arte na educação diante professores despreparados e de uma sociedade descrente da sua importância enquanto linguagem comunicativa.
Orientando sobre a necessidade de se modificar a visão da arte em nosso meio e abrindo leques para novas pesquisas. O aluno pode com a Arte desenvolver suas habilidades, na criação
e observação dos trabalhos. O objetivo com este trabalho é mostrar como a arte pode ser desenvolvida, apreciada e utilizada como linguagem em nossa vida escolar, pois mostrará o importante papel da Arte na educação como elemento facilitador da aprendizagem das crianças.

Palavras-chave: História; Aluno; Educação; Arte; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

história da arte é pouco conhecida, bem como os caminhos por ela traçados até
chegar atualmente, onde se pede o uso da arte na educação diante de professores despreparados e de uma sociedade descrente da sua importância enquanto
linguagem comunicativa.
Portanto, aqui no Brasil, ela foi introduzida em um cumprimento dos princípios e métodos gerados na ordenação da disciplina na Europa, isso significa que o trabalho para que a
educação da arte esteja nas escolas existem há algumas décadas, porém, não tenha produzido
resultados substanciais sobre a arte do próprio meio.
Precisamos ter conhecimento e compreender a arte como fato histórico e em um contexto nas diversas culturas, bem como os diferentes conceitos de arte e suas consequências no
processo de compreensão da sociedade em um todo.Orientando sobre a necessidade de se
modificar a visão da arte em nosso meio e abrindo leques para novas pesquisas.
O aluno pode com a Arte desenvolver suas habilidades, na criação e observação dos
trabalhos. O objetivo com este trabalho é mostrar como a arte pode ser desenvolvida, apreciada
e utilizada como linguagem em nossa vida escolar, pois mostrará o importante papel da Arte
na educação como elemento facilitador da aprendizagem das crianças, além de reconhecer a
importância da preservação da memória em seus variados suportes.
A metodologia que foi utilizado, nele, foi a de pesquisas bibliográficas, em relação a
alguns autores, com site de blogs, revistas para uma melhor compreensão e dissertação do
artigo, desenvolvendo um olhar crítico em relação a história da arte no Brasil. A apreciação artística pressupõe que o aluno deva ter acesso a diversas manifestações artísticas, como forma
de familiarizar-se com a arte e compreender que ela nos mostra a realidade dos indivíduos em
um determinado contexto.
A primeira linha de ação tem objetivos, conteúdos e metodologias orientadas pelo Referencial Curricular Nacional para Educação Infantil e pelos Parâmetros Curriculares Nacionais.
Esta pesquisa se define sobre o interesse em apresentar ao leitor a importante contribuição cultural na educação presente na arte desde o início dos povos, até a atualidade.
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A HISTÓRIA DA ARTE, UM BREVE
RELATO, QUANDO TUDO COMEÇOU, E
SUA ATUALIDADE

Através dos tempos podemos dividir
a história da arte tanto pela sua manifestação
globalizada, como a arte primitiva ou arte pré-histórica, como também pela regionalização,
como a arte grega, a arte romana, a arte moçambicana, a arte indiana, quando vamos entender o processo evolutivo e cultural de cada
uma de suas ramificações:

Desde os mais primitivos tempos podemos encontrar a natureza do pensamento humano pronunciada das mais diversas formas,
desde pinturas rupestres e esculturas a construções arquitetônicas que extrapolavam as coOs conteúdos gerais para a arte visam a expressão e
muns (NEUBERT, 2005).
A Arte, religião e ciência sempre andaram juntas através dos tempos, sendo ela o
principal produto de ligação do homem com o
intelecto. A importância da arte para a história
humana está diretamente na sua relação com
o momento histórico e cultural, refletindo aquilo
que acontece em momento e sendo trabalhada
de forma artesanal, única e original (NEUBERT,
2005).
Portanto, podemos de uma forma geral,
dividir a história da arte em grandes períodos:
• Arte Pré-Histórica (período anterior
a 3000 a.C.);
• Arte Antiga (de 3000 a.C. até 1000
a.C.);
• Arte Clássica (de 1000 a.C. a 300
d.C);
• Arte Medieval (de 300 a 1350);
• Arte Moderna (1350 a 1850) e
• Arte Contemporânea (de 1850 aos
dias atuais).
Estudar a história da arte, então, é estudar a história da evolução humana em nosso planeta, olhando através dos movimentos
artísticos as modificações ocorridas em cada
época (NEUBERT, 2005).
Em cada um dos períodos estudados
podemos ter outras ciências nos auxiliando a
entender o momento histórico, como a arqueologia, a paleografia, a própria literatura que
também é uma manifestação artística, e diversas outras (NEUBERT, 2005).

comunicação, técnica, materiais como elementos básicos. Os produtores em Arte: vidas, épocas, produtos.
As imagens podem ser impressas de diferentes formas: Linoleogravuras, xilogravuras, carimbos de batata,
águas fortes e outros tipos de gravura em metal (NEUBERT, 2005, p. 22).

É compreensível que ensinar sobre a
diversidade da arte brasileira de diversas regiões e da produção universal acaba promovendo o conhecimento da arte em uma perspectiva inclusiva, na qual as concepções estéticas
de todos os povos merecem ser estudadas.
O acesso à diversidade da produção
artística também pode ser alcançado por contato direto e virtual. Os trabalhos podem ser
encontrados em espaços culturais, como museus, teatro, casas de show, nos espaços públicos de cada região, ateliês de artistas, feiras,
mostras, praças, ruas, entre outros.
Sendo assim, os alunos poderão relacionar a arte relacionada na sociedade considerando quem faz e quem pode fazer, o que foi
e é produzido e também como e quem documentar, preservar e acessar arte em diferentes
culturas e momentos da história (NEUBERT,
2005).
A arte como produção histórica relevante precisa ser documentada, preservada e
divulgada, o que abordamos como direito dos
povos. Com isso, o estudo da arte sob orientação proposta possibilitará ao aluno:
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• Construir conceitos de arte;
• Fruir as produções artísticas;
• Criar em arte na escola com conhecimento das características de cada
uma das linguagens e em ações interdisciplinares
• Saber atribuir significado e valor ao
reconhecer as qualidades artísticas
e estéticas da produção social de
arte em sua diversidade (NEUBERT,
2005).
Os conteúdos que estão em jogo nas
situações de aprendizagem propostas em todas as linguagens podem ser classificados
em três tipos: os conceituais, os tipos procedimentais e os valores, pois todos eles podem
ser aprendidos nas diferentes ações de aprendizagem, entretanto, devido à especificidade
de cada ação, elas concentram quantidades e
qualidades distintas de conteúdo (NEUBERT,
2005).
As intervenções de aprendizagem em
Arte na prática estão articuladas entre si, deste
modo, elas são fechadas, ou seja, o aluno conhece e desfruta ao fazer suas produções artísticas, e depois age criativamente ao aproveitar
e refletir sobre a arte:
toda marca ou estigma (do grego estigmas) traduz um
conjunto de valores e de atitudes dependentes do envolvimento cultural em que o indivíduo se encontra. Através
dos tempos, desde Hipócrates até hoje, os estigmas
sofreram alterações semânticas significativas. Desde a
seleção natural, além da seleção biológica dos espartanos – que ‘eliminavam’ as crianças malformadas ou deficientes-, passando pelo conformismo piedoso do cristianismo, até à segregação e marginalização operadas
pelos ‘exorcistas’ e ‘esconjuradores’ da Idade Média, a
perspectiva da deficiência andou sempre ligada a crenças sobrenaturais, demoníacas e supersticiosas. Ainda
hoje, estes aspectos veiculam a ignorância, ignorância
que, por sua vez, gera atitudes de culpa, compaixão,
desespero e indignação (FONSECA, 1995, p.8).

Algumas teorias do desenvolvimento
artístico da criança orientam as escolhas das
propostas de fazer artístico sempre considerando que o desenvolvimento está associado
às aprendizagens e não se dá de modo apenas natural e espontâneo, é preciso pensar
sobre meios e espaços adequados ao desenvolvimento do percurso de criação em arte de
cada aluno.
Na atualidade, menciona-se que a interação com arte, a orientação técnica a serviço da expressão, a investigação do aluno e
o apoio afetivo-relacional dos professores na
aprendizagem a cada atividade dos alunos ao
desenvolvimento artístico, estético e à formação cultural.
Sendo assim, ao fazer e conhecer arte
o aluno analisa, e relaciona seus atos de criação com as práticas dos pares e dos artistas.
Os materiais, os instrumentos e técnicas possuem histórias que acompanham a história de
cada uma das linguagens da arte.
A arte faz as crianças entregarem-se
a imaginação e a reflexão, onde promovem a
criatividade, sendo o protagonista e a autoria
do aluno com propostas desafiadoras, reflexivas, lúdicas e prazerosas que podem ser distribuídas e muitas vezes serem partilhadas pela
comunidade escolar.
Entretanto, o espaço para a aprendizagem diferenciada está garantido o fazer artístico que orientamos em situação para o aluno,
de modo que passamos a ter tantas respostas visuais, audiovisuais, por isso, cada movimento, cada imagem, cada cena e som que
emerge nas formas artísticas criadas em sala
é importante, porque se refere ao universo simbólico do aluno, com isso sua atenção é uma
demanda, consciente em um planejamento de
tempo, ordenação do espaço e comunicação
na recepção do professor e na troca entre alunos, dentro das ações didáticas: “O ensino de
arte constituirá componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da educação básica, de
forma a promover o desenvolvimento cultural
dos alunos” (BRASIL, 1997, p. 32).
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Uma aprendizagem artística assim descrita deixará marcas positivas na memória do
aprendiz, um sentimento de capacidade para
criar, apreciar a produção social e histórica da
arte e refletir sobre ela sabendo se situar. Além
disso, o aluno aprende a lidar com situações
novas, inesperadas e incorpora competências
e habilidades para expor publicamente suas
produções e ideias como protagonista.

UMA REFLEXÃO SOBRE A ARTE E A
ARTE DE ENSINAR
Conforme documentos oficiais (2004),
ao se relacionar-se com a arte o aluno primeiramente precisa aprender a pensar sobre
as produções artísticas, em um segundo momento o aluno precisa construir suas próprias
ideias e se manifestar por meio delas falando,
escrevendo e fazendo seus trabalhos artísticos
nas diferentes linguagens.
É considerável colocar aos alunos um
espaço para as suas reflexões sem esperar
deles uma repetição de conteúdo que serão
apresentados, pois eles necessitam recriá-los
com coerência dentro de um discurso que os
satisfaça e que substituirão gradativamente por
ideias mais desenvolvidas e mais próximas das
ideias e teorias da arte, usando termos com
acomodação com um repertório adequado e
expandido na área (BRASIL, 2004).
Consequentemente, o professor ao refletir sobre a arte, precisa buscar e criar situações de interação entre os demais alunos em
sala de aula, na criação individual e também
coletiva quando expressam suas ideias.
Portanto, investigando tais orientações
didáticas, só fazem avançar as ideias e as produções artísticas de cada aluno, pois as discussões e trocas com os demais alunos em
situações de aprendizagem, por vezes sendo
apoiadas pela mediação do professor, enriquecem o repertório de cada aluno, favorecendo a
reflexão sobre a arte (BRASIL, 2004).

Arte é a área de conhecimento que
propicia a produção de ideias, criar trabalhos
artísticos com a marca da subjetividade, e simultaneamente informados pelo conhecimento
de arte produzido e organizado por agentes da
sociedade, isto acaba promovendo nos alunos
a capacidade de acordo e mesmo de desacordo com os pares, uma reflexão crítica, favorecendo a exposição das produções artísticas
em mostras e apresentações, presencialmente
ou virtualmente (BRASIL, 2004).
O ensino da arte possui conceitos,
como cenas contemporâneas, música instrumental, coreografia, manipulação de imagem,
entre outros, pois esses conceitos foram construídos por aqueles que pensam e fazem arte
e sistematizam esses conhecimentos é datada,
sua aprendizagem se dará por interações sucessivas com textos, músicas, imagens, falas,
apresentações teatrais, jogos, filmes, entre outros (BRASIL, 2004).
Portanto, o aluno produz significados
elaborados ao longo de sua escolaridade na
compreensão e assimilação dos conceitos, o
processo de aprendizagem sempre será autoral e o aluno será o protagonista. Arte é uma
atividade humana das mais antigas, sempre
ligada a uma percepção, ideia ou emoção, estimulando tanto a consciência do criador da
obra quanto dos que a apreciam, podendo
cada uma dessas obras ser considerada única
e diferente (BRASIL, 2004).

OS TRÊS PILARES DO ENSINO DE
ARTE
Existem três pilares bem importantes
no ensino da arte, a formação dos sentidos
que nos ensina a ver e ouvir, o de observar
além das aparências dos objetos, percebendo
os aspectos que traduzem seu significado no
cotidiano. Para Tavares 2004: “é indispensável
para a compreensão do que acontece ao nosso redor, a leitura de formas, de sons, e do
modo como às pessoas se relacionam e isso
se dá através da formação dos sentidos. (TAVARES. 2004, p. 17).”
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O segundo eixo a ser visto, será o
conhecimento artístico e o segundo eixo, representa no estudo dos diferentes modos de
compor com os elementos formais de cada linguagem, sem, perder de vista o contato com
“a cultura visual, sonora, cênica e da dança”
(TAVARES, 2004).

Portanto, em uma época em que ouvimos falar em reciclar é necessário a reciclagem
artística utilitária, fazer dos objetos algo com
boa imagem e com utilidade o máximo possível. De acordo com Moura (2004, p. 19), para
o ensino da arte: “o de possibilitar ao aluno, de
acordo com seu olhar e o seu conhecimento, o
domínio de diferentes formas interpretativas do
Na história da arte não é apenas cul- significado dos objetos” (MOURA. 2004, p.19).
tura que podemos considerar como arte, consideramos as técnicas e o contato com os obOS PARÂMETROS CURRICULARES
jetos consagrados como obras de arte, mas
NACIONAIS - PCNS EM RELAÇÃO A
também, que é fundamental ao aluno, a exARTE
ploração do universo das imagens, dos sons
e dos movimentos participantes do nosso enNa visão dos Parâmetros Curriculares
torno, cartazes, programas de rádio e TV, ar- Nacionais - PCN’s os critérios para avaliar em
quiteturas, fachadas e outros, o contato com a Arte no decorrer das quatro séries iniciais do
cultura de outros grupos, estabelece relações Ensino Fundamental, progressivamente o aluno
entre o significado que possui para aquele gru- devem considerar a capacidade de criar forpo e para nós”. Máscaras africanas, pinturas mas artísticas estabelecendo relação entre seu
corporais indígenas, são diferentes formas de trabalho e dos outros e identificando os elelinguagem, trazem diferentes significados, têm mentos de linguagem visual encontrados nas
sentido para o povo ao qual elas representam: múltiplas realidades (BRASIL, 2004).
“Os objetivos do ensino de arte se sustenta
sobre três pilares: formação dos sentidos, coDesde o início da história da humanidanhecimento artístico, atividade de apreciação de, a arte tem se mostrado como uma prática
e produção artística” (TAVARES. 2004, p. 17). presente em todas as manifestações culturais,
ou seja, o ser humano desenhou um bisão
Nas Artes Visuais, organizamos “uma composição a numa caverna pré-histórica e precisou aprenpartir da forma ou superfície, linha, cor, luz, e volume”, der e construir conhecimentos para difundir
já na música, nos utilizamos dos seguintes elementos: essa prática, pois da mesma maneira, apren“timbre, intensidade, densidade, duração e altura”, no der a compartilhar com as outras pessoas o
teatro, “a representação é estruturada a partir da ação, que aprendeu (BRASIL, 2004).
do personagem e do espaço cênico” (MOURA. 2004,
p. 18/19).

Segundo Moura (2004, p. 19), para o
ensino da arte, o de possibilitar ao aluno, de
acordo com seu olhar e o seu conhecimento,
o domínio de diferentes formas interpretativas
do significado dos objetos. O conhecimento
da arte para muitos está no costume apenas
daquele mundo pequeno que nos oferecem
quando recebemos nas nossas primeiras instruções como estudantes de professores, o giz
e o quadro negro.

A aprendizagem e o ensino da arte
sempre existiram e se modificaram e obtiveram um crescimento ao longo da história, de
acordo com normas e valores estabelecidos,
em diferentes ambientes culturais. Pesquisas
realizadas e desenvolvidas a partir do início do
século em vários campos das ciências humanas apresentaram dados importantes sobre o
desenvolvimento da criança e do adolescente,
com o processo criador, que envolve a arte de
outras culturas (BRASIL, 2004).
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Em meados do século XX, a área de
Arte acompanha e se fundamenta nas transformações educacionais, artísticas, estéticas e
culturais. Tais princípios reconheciam a arte da
criança como manifestação espontânea e valorizavam a livre expressão e a sensibilização
para a experimentação artística como orientações que visavam ao desenvolvimento do
potencial criador, pois eram propostas centradas na questão do desenvolvimento do aluno
(BRASIL, 2004).
É importante destacar que tais orientações tiveram uma contribuição indiscutível
para a valorização da elaboração que a própria
criança e do jovem, o que não ocorria na escola tradicional. Mas o começo da revolução
que advogam a todos, independentemente de
talentos especiais, a obrigação e a habilidade
da expressão artística, foi aos poucos sendo limitado em palavras de ordem. Segundo o PCN
(2001): “Contudo, reconhecendo e apreciando
trabalhos artísticos através das próprias criações, conhecimentos e reflexões” (PCNs 2001,
p.60).
O conceito de criatividade tornou-se
presença obrigatória nos planejamentos de Teatro, Artes Plásticas e Educação Musical, ou
seja, traçou-se um objetivo que foi fundamental ao desenvolvimento criador. Tamanha a estrutura conceitual foi perdendo o sentido, em
especial para os alunos, pois o que se desencadeou como resultado da aplicação indiscriminada de ideias vagas e imprecisas sobre a
função da educação artística foi uma preparação progressiva da área.
O que se vê nos planejamentos escolares é certa indiferença a tais possibilidades e
a imaginação não é explorada nos conteúdos
propostos. Segundo Stabile (1988):
Auto expressão em Expressão Artística
na Pré-Escola: Desde bem pequena a criança
tem necessidade de expressar. Uma vez que a
linguagem infantil ainda está em formação e a
escrita longe de ser dominada, as atividades
artísticas tornam se a forma mais fácil e sincera
de comunicação de sua atividade mental (STABILE. 1988, p.8).

A intenção de ensinarmos arte é a de
se manifestar no interior dos alunos, expressando-se e fazendo com que a criança se encaminhe para um ajuste pessoal, já que seu
mundo interior está mais manifesto, a segurança no relacionamento social tende a ser mais
ajustada.
O que a maioria das pessoas não sabem, é que arte é liberdade de expressão, pois
conceitos como feio ou bonito não cabem nas
aulas de arte pré-escolares, como diz Stabile,
(1988): “O projeto artístico infantil tem valor
não pela sua beleza e conteúdo, mas simplesmente porque é uma expressão natural e espontânea”.
O que frequentemente se vê nas salas
de aulas são cópias de modelos dos adultos,
desenhos prontos, regras de conduta de como
fazer uma aula de educação artística, de antigamente. Hoje em dia, as aulas de arte são
dinâmicas, postas para pensar, usar a imaginação, pesquisar, deixar fluir o que a imaginação
do aluno pode oferecer, dentro das regras estipuladas pelo professor.
Muitas vezes a falta de motivação é
causada por características pessoais do aluno
e pelo contexto escolar, onde o professor apenas aplicar atividades prontas, não deixando o
aluno usar sua imaginação, seu conhecimento
prévio.
É dever do professor, entender o aluno, se o mesmo vem para uma escola sem
vida, sem espaço, sem liberdade, de expressão, a desmotivação o levará ao fracasso ou
ao abandono escolar. Contudo, as motivações
intrínsecas vêm do próprio aluno, à vontade de
aprender e de buscar soluções para os problemas a escolha e a realização de tarefas que
sejam atraentes e desafiadoras para ele.
A expressão artística não é algo do exterior extrínseco para o interior intrínseco, e sim
do interior para o exterior. Nasce de dentro e
surge para vencer desafios, preencher expectativas e criar novos horizontes. Segundo Brandão, (1981):
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Considera-se cultura, não apenas o conhecimento da História da Arte, das Técnicas e
o contato com os objetos consagrados como
obras de arte, mas também, que é fundamental
ao aluno, a exploração do universo das imagens, dos sons e dos movimentos participantes do nosso entorno, cartazes, programas de
Arte é todo tipo de trabalho que a pesrádio e TV, arquiteturas, fachadas e outros.
soa possa usar com a sua criatividade seja de
forma consciente ou não para que se possa obO contato com a cultura de outros gruter um bom resultado.Para que a Arte faça seu
pos, estabelece relações entre o significado
papel e cumpra sua função na sociedade, de leque possui para aquele grupo e para nós. Másvar a criatividade, produzir recursos financeiros,
caras africanas, pinturas corporais indígenas,
liberar talentos, criar meias economicamente foretc., são diferentes formas de linguagem, tramas de produção e de exportação ao invés de
zem diferentes significados, têm sentido para
importação de produtos estrangeiros, é preciso
o povo ao qual elas representam: “A atividade
desempenhar desde cedo em nossas escolas a
artística inclui tanto a produção de desenhos,
criatividade.
músicas, pinturas, coreografias, músicas, gravuras, fantoches, etc., quanto a apreciação da
Devemos lembrar que a palavra Arte, em
produção cultural” (TAVARES. 2004, p. 19).
maiúscula se refere à disciplina de Arte e arte
O ser humano ao nascer, já se comuem minúsculo, as quais falarão mais no desennica através do choro, pois é através dela que
volvimento deste estudo, se refere à criatividade
crescemos e nos renovamos estamos em consque todos nós temos um bem trabalhado, outras
tante busca de interiores e exteriores, à realizaescondidas em meio a “traumas”, a atitudes neção social, e, se torna pessoa se socializando
gativas, a falsos elogios ou críticas desmedidas,
com outras e transmitindo ideias, convivendo
comentários mal feitos, que impedem de fato o
com opiniões e outras formas de expressões,
progresso de métodos educativos.
como a dança, teatro, artes plásticas, poesia,
literatura entre outras (TAVARES. 2004).
A cultura se encontra nos grupos sociais,
de uma forma ou de outra se faz presente. De
Portanto, conviver é descobrir o outro,
acordo com Medeiros (2004): “Ao estudar sobre
desde que este esteja aberto a revelar-se, a exas culturas do povo brasileiro, busca-se que a
pressar-se, portanto, se o outro atende ao meu
criança amplie a noção de diversidade cultural,
apelo abre-se um relacionamento a base de
procurando compreender de que forma as socieconfiança. A comunicação com o outro pode
dades estruturam-se em suas diferentes formas
ocorrer de diversas maneiras, artisticamente,
de manifestações” (MEDEIROS. 2004, p. 44)”.
dialogicamente entre outros. Para haver a comunicação é necessário decifrar o código do
O estudo propõe o conhecimento e o
outro, sua forma de expressão:
envolvimento das culturas como criações humanas, ampliando a visão de diversidade cultural, Arte é comunicação. É expressão. Para ler uma obra
que procura alcançar de que maneira os grupos de arte e estar alfabetizado visualmente e decifrar os
humanos se conhecem e reconhecem, nas suas códigos da linguagem artística é preciso: “conhecer...
opostas formas de vida.
exige do apreciador um esforço de interpretação das

Ninguém escapa da educação. Em casa, na rua, na
igreja ou na escola, de um modo ou de muitos, todos
nós envolvemos pedaços da vida com ela: para aprender, para ensinar, para aprender e ensinar. Para saber,
para fazer, para ser ou para conviver, todos os dias misturamos a vida com educação (BRANDÃO, 1981, p. 7).

formas simbólicas para percebê-las como a expressão
de outro sujeito e como a mensagem a ser compreendida (SCHLICHTA, 2004. p. 79).

O Brasil, é o maior país com uma grande
diversidade cultural e diversidade, temos um misto de tradições que se fundem em festas popuA Arte deve respeitar os alunos, na lilares, festas religiosas, folguedos e hábitos regionais que se realizam anualmente, e que podem berdade de criar, o aluno deve respeitar a arte
facilmente transformar nossas aulas monótonas. compreendendo todo seu papel social, educador, conscientizador e histórico.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o trabalho e a pesquisa realizada sobre a História da Arte, conclui-se que a Arte faz
parte de nossa vida, cada um de nós traz em si diferenças únicas interligadas a elas o senso
estético e artístico que se origina de maneira especial e significativa.
Certamente, que autores pesquisados ao longo do artigo, mostra que a Arte é a linguagem da vida e por meio dela podemos compreender e transformamos o mundo em que vivemos.
O fato infelizmente, é que na maioria das escolas públicas não tem estrutura para suprir
as necessidades dos alunos, pois não basta apenas falar, trazer textos, é preciso ter materiais
simples como guache, cartolina, cola, tesoura, não parecem acessíveis a todas as crianças da
turma.
Também, dentro da história da Arte, os professores ministram e ensaiam, aulas de teatro,
onde os alunos usam a imaginação. Quando o profissional está devidamente qualificado, existe
uma imensa possibilidade de ajudar o aluno a entender e a se organizar em relação ao entendimento do ensino da arte.
O professor em sala de estar sempre estimulando sem exagerar nos elogios para que
o aluno, não repita sempre o mesmo trabalho deixando possibilidade de progredir graficamente
de lado.
O aluno, quando atinge a idade escolar obrigatória, nota-se uma diminuição da produção
pictórica, a escrita começa a concorrer com o desenho. Com isso, a criança vai gradativamente
evoluindo, e a escrita vai normalmente surgindo com novas possibilidades gráficas.
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O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL DE
0 A 3 ANOS

RESUMO: Brincando, a criança desenvolve a identidade, a autonomia, a capacidade de invenção, a socialização, a interação com o mundo criando no momento da brincadeira permite
a ela a vivência de regras impostas na sociedade. O ato de brincar possibilita o processo de
aprendizagem da criança, facilita a construção da reflexão, da criatividade, estabelecendo
uma relação estreita entre jogo e aprendizagem. O lúdico favorece a autoestima da criança
e a interação de seus pares, propiciando situações de aprendizagem e o desenvolvimento de
suas capacidades cognitivas. Por meio de jogos educacionais, a criança aprende a agir, tem
sua curiosidade estimulada e exercita sua autonomia. É importante relevar que a brincadeira,
os brinquedos e os jogos são ferramentas e parceiros que desafiam a criança possibilitando as descobertas, adotar uma metodologia envolta na brincadeira no ambiente escolar traz
muitas vantagens para o processo de ensino e aprendizagem. O lúdico na educação infantil é
essencial para o desenvolvimento das crianças, pois são atividades primárias, as quais trazem
benefícios nos aspectos físicos, intelectual e social.

Palavras-chave: Lúdico; Brincadeira; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

pesquisa aqui apresentada, o lúdico na educação infantil, tem por objetivo propiciar ao educador a compreensão do significado e da importância das atividades
lúdicas na educação infantil, procurando provocá-lo, para que insira o brincar em
seus projetos educativos, tendo intencionalidades, objetivos e consciência clara de sua ação em
relação ao desenvolvimento e a aprendizagem infantil (GOMES, 2004, p.47).
A temática procura demonstrar sua importância no desenvolvimento infantil e dentro da
educação como um método que possibilita mais vida, prazer e significado ao processo de ensino e aprendizagem, tendo em vista que é de grande recurso para estimular a vida social e o
desenvolvimento construtivo da criança (apud, ANTUNES, 2005).
O jogo e a brincadeira, além de educarem, satisfazem uma necessidade natural (interior)
da criança. As atividades lúdicas são formas de expressar a corporeidade, e desta forma a criança está operando sobre objetos, interagindo com colegas e com o professor, desenvolvendo
estruturas mentais, sócios afetivos e motores (apud, ANTUNES, 2000, p.38).
É objetivo também deste artigo realizar uma análise de como as brincadeiras e jogos
influenciam no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, contribuindo no processo de aprendizagem e desenvolvimento intelectual das crianças nesta faixa etária.
Verificar a importância do brincar para o desenvolvimento dessas crianças, a importância do papel do professor na mediação do lúdico, aprendizagem através do brincar na infância
nessa modalidade de ensino.
Objetivamos também no tema, o lúdico na educação infantil, propiciar ao educador a
compreensão do significado e da importância das atividades lúdicas na educação infantil, procurando provocá-lo, para que insira o brincar em seus projetos educativos, tendo intencionalidade,
objetivos e consciência clara de sua ação em relação ao desenvolvimento e a aprendizagem
infantil (GOMES, 2004, p.47).
O tema procura demonstrar sua importância no desenvolvimento infantil e dentro da educação como um método que possibilita mais vida, prazer e significado ao processo de ensino e
aprendizagem, tendo em vista que é de grande recurso para estimular a vida social e o desenvolvimento construtivo da criança (apud, ANTUNES, 2005).
O jogo e a brincadeira, além de educar, satisfaz uma necessidade natural (interior) da
criança. As atividades lúdicas são formas de expressar a corporeidade, e desta forma a criança
está operando sobre objetos, interagindo com colegas e professor, desenvolvendo estruturas
mentais, sócios afetivos e motores (apud, ANTUNES, 2000, p.38).
Nos propomos neste estudo realizar uma análise de como as brincadeiras e jogos influenciam no processo de ensino na educação infantil, e podem contribuir no processo de aprendizagem e desenvolvimento intelectual das crianças desta faixa etária.
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CONCEPÇÃO DE INFÂNCIA

As fases do desenvolvimento foram
constituídas pela modernidade quando começou a surgir o sentimento de infância. Nunca se
A concepção de infância é recente, falou tanto na importância do brincar.
historicamente falando, na idade média as mulheres e as crianças eram consideradas infeNosso tema foi escolhido com o intuito
riores. Não existia um cuidado com a infância,
esta fase de desenvolvimento era pouco con- de entender o que realmente acontece no brinsiderada, o período de infância era reduzido, car com crianças de 0 a 3 anos de idade, se
e a criança era considerada como um adulto o estímulo recebido por essa criança é de fato
em miniatura sendo posto para trabalhar, as- benéfico, e o quanto traz de realmente imporsim que ela apresentava independência física tante para o desenvolvimento para esse indivíduo em formação.
(ARIÈS, 1978).

Ainda segundo (ARIÈS, 1978), a criança não era cuidada como nos dias de hoje, não
existia a preocupação com o desenvolvimento
integral da criança, como saúde, educação e
desenvolvimento.

É de nosso interesse entender o significado do brincar, conceituar os principais termos utilizados para designar o ato de brincar,
tornando-se também fundamental compreender o universo lúdico, onde a criança comunica-se consigo mesma e com o mundo, aceita
a existência dos outros, estabelece relações
sociais, constrói conhecimentos, desenvolvendo-se integralmente, e ainda, os benefícios que
o brincar proporciona no ensino-aprendizagem
infantil.

Quando uma criança nascia era considerada engraçadinha , assim como um bichinho de estimação, quando morria alguma,
demonstravam algum pesar, mas nada que
abalasse a família, havia muita mortalidade infantil, e isso era atribuído ao acaso, a criança
Para definir a brincadeira infantil, resmal aprendia a andar sozinha, e já era misturados aos adultos tanto nos jogos quanto nos saltamos a importância do brincar para o desenvolvimento integral do ser humano nos astrabalhos.
pectos físico, social, cultural, afetivo, emocional
e cognitivo, acreditamos que o brincar para as
O amadurecimento da criança era im- crianças é uma forma de comunicação, ele reposto pela sociedade, não eram respeitadas as produz o cotidiano e resolve conflitos internos
suas fases de desenvolvimento, aliás isso nem através desse brincar, acreditamos também
existia. No fim do século XVII, as coisas co- que essa brincadeira também possibilita para
meçaram a mudar, e a escolarização chegou essa criança a construção de sua autonomia,
para promover a aprendizagem como meio de criatividade e por que não a aprendizagem, e
educação, com essa escolarização mudou-se entender como se comportam diante dos jogos, brincadeiras e brinquedos e, como estas
a dinâmica das famílias.
atividades
influenciam a socialização das
crianças:
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O que quer que se diga sobre o brincar de crianças
aplica-se também aos adultos; apenas, a descrição torna-se mais difícil quando o material do paciente aparece principalmente em termos de comunicação verbal.
Sugiro que devemos encontrar o brincar tão em evidência na análise de adultos quanto o é no caso de
nosso trabalho com crianças. Manifesta-se, por exemplo, na escolha das palavras, nas inflexões de voz e, na
verdade, no senso de humor (WINNICOTT, 1971/1975,
p.61).

O LÚDICO PARA CRIANÇAS DE 0 A 3
ANO

É no brincar, e talvez apenas no brincar, que a criança ou o adulto fluem em sua
liberdade de criação (WINNICOTT, 1975, p.
79), Com esta enigmática frase concluímos
nosso trabalho, durante nossas pesquisas bibliográficas e de campo para a execução desse trabalho podemos perceber que cada vez
mais reconhece-se a importância do brincar na
Segundo o autor o brincar é muito im- educação infantil, como a brincadeira desenportante para as crianças, mas a mesma im- volve o aspecto psicomotor, e como o brincar
portância tem para os adultos tal é o efeito te- influencia na criatividade do indivíduo:
rapêutico do brincar, a brincadeira torna mais
leve o mundo a nossa volta, ninguém consegue viver sério o tempo todo, para a criança o É através da atividade lúdica que a criança desenvolve
brincar a lança no mundo subjetivo.
a habilidade de subordinar-se a uma regra. Dominar
Por muitos anos a instituições educacionais pensavam em seus espaços e rotinas
de forma assistencialista, ou seja, tinham por
principal objetivo cuidar, principalmente das
crianças de zero a três anos. Aqui na Cidade de São Paulo, por exemplo, as instituições
municipais que promoviam a educação infantil
nesta faixa etária, não faziam parte da educação e sim da Assistência Social.

as regras significa dominar o próprio comportamento,
aprendendo a controlá-lo e a subordina-lo a um propósito definido (LEONTIEV, 1998, p.139).

Um bebê ao nascer, dia a dia ele passa
a explorar o mundo a sua volta, e esse hábito
para ele é uma brincadeira que não só servirá
para fazê-lo entender e sentir o que acontece
consigo e com seu corpo, mas também o preparará para próximas etapas, o brincar dessa
criança vai levá-lo a explorar sua criatividade,
imaginário, sensações, e as intervenções utiA concepção assistencialista, teve uma lizadas pelo educador para enriquecer esse
mudança atenuada principalmente na educa- aprendizado que fará toda a diferença para o
ção infantil. Acreditava-se que as crianças de desenvolvimento do mesmo.
0 a 3 anos não se expressavam de forma relevante.É preciso entender um pouco mais sobre
o mundo que rodeia os bebês para podermos
A psicanalista Melanie Klein utilizava
compreender o que eles podem aprender des- com seus pacientes brinquedos, pois ela acrede cedo e brincando.
ditava que a criança expressava seus sentimentos, angústias e alegrias além de exercitar
sua criatividade enquanto brincava:
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Os diversos temas lúdicos, como os afetos que o acompanham e que podemos ao mesmo tempo, observar e
deduzir do conteúdo mesmo do jogo, se apresentam
numa vizinhança e num quadro estreito; assim nada
nos escapa do encadeamento e da dinâmica dos processos mentais em ação nem da cronologia das experiências e das fantasias das crianças (KLEIN, 1981, p
61).

A descoberta que o brincar vai além de
entreter as crianças, evidenciou o desenvolvimento do aspecto motor, considera seus conflitos internos, o brincar está longe de ser um
simples divertimento, muitas questões estão
implícitas, o olhar sensível do educador, que
vai dar o direcionamento ao aprendizado significativo, com essas descobertas podemos supor que o brincar é a linguagem que a criança
entende e que conhece:

Algumas crianças manifestam preferência por jogos de
faz-de-conta. Outras pelo modo de representação mais
indireto, por meio de brinquedos. Brincar de mãe e filha,
de escolinha, de construir ou mobiliar uma casa (com
auxílio de cadeiras, móveis, almofadas etc), fazer uma
viagem andar de trem, ir ao teatro, consultar um médico, trabalhar num escritório, ou numa loja, eis alguns
exemplos típicos de jogos de ficção (KLEIN, 1981, p.
63).

Assim os jogos de faz-de-conta fazem
com que a criança entenda o mundo a sua
volta, através de sua imaginação ela cria suas
brincadeiras com o intuito de resolver seus
conflitos internos, isso é extremamente benéfico para que essa criança consiga entender seu
lugar no mundo:

O que parece ser uma renúncia é na verdade, a formação de um substituto ou sub-rogado. Da mesma forma,
a criança em crescimento, a criança quando para de
brincar, só abdica do elo com objetivos reais; em vez de
brincar ela agora fantasia. Constrói castelos no ar e cria
o que chamamos de devaneios. Acredito que a maioria
das pessoas construa fantasias, em algum período de
suas vidas. Este é um fato a que, por muito tempo, não
se deu atenção e cujo a importância não foi assim, suficientemente considerada (FREUD, 1996, p. 136).

Com isso, nosso intuito foi entender
como uma simples brincadeira pode de forma
prazerosa, estimular, ensinar, divertir, desenvolver capacidades diversas nesse indivíduo em
formação, o quanto isso é importante para seu
futuro.

Isso também influenciará na sua próxima etapa de vida e chegamos à conclusão que
o brincar com ou sem uma intencionalidade faz
parte do universo infantil e os educadores e
educadoras que entendem isso e utilizam essa
ferramenta em sua prática com certeza terão
seus objetivos alcançados respeitando o tempo de brincar das crianças:

O menino tinha um carretel de madeira com um pedaço
de cordão amarrado em volta dele. Nunca lhe ocorrera
a puxá-lo pelo chão atrás de si, por exemplo, e brincar
com o carretel como se fosse um carro. O que ele fazia,
era segurar o carretel pelo cordão e com muita perícia
arremessá-lo por sobre a borda de sua caminha encurtada, de maneira que aquele desaparecia por entre as
cortinas, ao mesmo tempo que o menino proferia seu
expressivo ó, puxava então o carretel para fora da cama
novamente, por meio do cordão, e saudava o seu reaparecimento com um alegre “da” (FREUD 1920, p. 26).
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Assim o brincar além de ser uma forma
da criança se expressar, pode dizer muito mais
de seu psiquismo, de seus conflitos internos
que muitas vezes não são compreendidos, seu
relacionamento com o mundo e com as pessoas a sua volta e todas as relações são transmitidas através do brincar.

Para (ALMEIDA,1995, p. 11) a educação lúdica “[...] é uma ação inerente na criança
e aparece sempre como uma forma transacional em direção a algum conhecimento, que se
redefine na elaboração constante do pensamento [...]”. A aprendizagem é facilitada pelo
brincar, pois desperta o interesse do brincante,
faz com que o mesmo se atente e concentre-se
no que se está fazendo cada vez mais e com
interesse crescente.

O BRINCAR E O JOGO
Na visão de (SANTOS, 2000, p.11)
“[...] o jogo com a brincadeira representa recursos auxiliares para promover o desenvolvimento físico, mental e socioemocional da
criança”. Para ter um desenvolvimento significativo a criança aprende a correr, pular, saltar,
vivenciando experiências novas como o meio
em que o rodeia.

Se direcionado e conduzidos de maneira adequada, favorecem momentos de confraternização, participação e
integração, aliviando o cansaço físico e mental. Proporcionar aos participantes entendimentos das expressões
como jogar, busca pela vitória, cooperação, aceitação
da derrota e equilíbrio durante a realização das atividades, como os adversários de jogo ou companheiros
(SANTOS, 2000, P.161).

Kishimoto (2011) fala também:
[...] que esse tipo de jogo recebe várias denominações:
jogo imaginários, jogos de determinações: jogos imaginários, jogo de faz de conta, jogos de papéis ou jogos
sociodramáticos. A ênfase é dada à “simulação” ou faz
de conta, cuja importância é ressaltada por pesquisas
que mostram sua eficácia para promover o desenvolvimento cognitivo e afetivo-social da criança (KISHIMOTO, 2011, p.64).

Pode-se considerar a importância dos
jogos dentro da educação, não esquecendo
que apresentam inúmeros benefícios, o jogo
de quebra-cabeça, por exemplo, propicia a
criança a interagir com as peças, enfrentando
diversas dificuldades e conflitos para montar o
quadro. No ponto de vista de SMOLE, 2000: “o
educador ao propor brincadeiras com intenção
pedagógica, deve possibilitar à criança o planejamento e o uso de estratégias para solucionar problemas nas diversas situações criadas
por ele” (SMOLE, 2000, p.17).

Dentro deste contexto à brincadeira,
de acordo com o Referencial Curricular Nacional de Educação Infantil “[...] é uma imitação,
transformada no plano das emoções e das
ideias de uma realidade anteriormente vivenciada” (RCNEI,1998, p.27).

O pensamento infantil se constrói por
meio do brincar, muitas vezes dentro das escolas de educação infantil e nos anos iniciais
do ensino fundamental, as atividades lúdicas
acabam sendo postas em um segundo plano e
só sendo permitido as crianças terem uma livre
Para (SANTOS, 2000), ao conceitu- escolha por jogos e brinquedos, após o térmiar jogos e brincadeiras, percebe-se que eles no de seus deveres de classe, como um mérito
completam a ideia um do outro justificando o pelo seu desenvolvimento diário.
desenvolvimento em vários aspectos como:
cognitivo, motores, afetivo e social no processo
educativo. Neste sentido Santos (2000) afirma
que:
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ANTUNES, 2003 nos explica que:
Os jogos infantis podem até excepcionalmente incluir
uma ou outra competição, mas essencialmente visam
estimular o crescimento e aprendizagens e seriam melhor definidos se afirmarmos que representam relação
interpessoal entre dois ou mais sujeitos realizada dentro
de determinadas regras. Esse conceito já deixa perceber a diferença entre usar um objeto como brinquedo
ou como jogo (ANTUNES, 2003, p. 90).

O Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (1998) afirma que, “O brinquedo e as brincadeiras favorecem o desenvolvimento da linguagem, pois a criança amplia o repertório de novas palavras ao manusear objetivos
diversificados e diferentes situações” (BRASIL,
1998, p.23). Trabalhar com a oralidade e verbalidade das crianças proporciona uma aprendizagem eficaz e de fácil acesso.
Segundo a Base Nacional Comum Curricular (BNCC), a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam
fazer observações, manipular objetos, investigar e
explorar o seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar respostas às suas curiosidades e indagações. Assim,
a instituição escolar está criando oportunidades
para que as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-lo em seu cotidiano (BRASIL, 2017, p. 41).
O professor de educação infantil precisa
incutir, inspirar em seu cotidiano práticas pedagógicas que sejam significativas as crianças com a
qual trabalha, de modo que esse professor seja
sensível as necessidades das mesmas, para que
possa desenvolver uma prática criativa, proporcionando uma aprendizagem que apresente resultados satisfatórios aos objetivos previamente
estabelecidos em seu planejamento prévio.
As brincadeiras assim como os jogos lúdicos precisam fazer parte, estar presente no dia
a dia das crianças dentro da instituição educacional, sendo acompanhados pelo olhar atento dos
professores, que devem mediar tudo desde a
apresentação até mesmo de um vídeo ilustrativo
da brincadeira previamente pensada a brincadeira final e esporádica ao final de um dia de aula de
forma que seja garantida a crianças momentos
prazerosos de aprendizagem que passam a ser
entrelaçar devido ao grau de significância alcançado.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa é de base bibliográfica,
apresentamos uma abordagem documental.
Analisamos trabalhos científicos que discutem
e apresentam reflexões sobre o lúdico, o brincar e os jogos na educação infantil.

Discutimos como principais aportes teóricos Gomes (2004) que aborda o brincar em
seus projetos educativos, discutindo as intencionalidades, os objetivos e consciência clara
da ação docente. Ariès (1978) que discute o
quanto a criança foi, por muito tempo, considerada como um adulto em miniatura, muitas
vezes sendo posta para trabalhar quando apresentava independência física. Winnicott (1971,
1975) aponta a importância do brincar tanto
para as crianças como para os adultos tal, ressaltando o efeito terapêutico o brincar.

Almeida (1995) apresenta a educação
lúdica como uma ação inerente na criança.
Santos (2000) diz que o jogo pode favorecer
momentos de confraternização, participação e
integração, aliviando o cansaço físico e mental.
Kishimoto (2011) apresenta que estes jogos
podem ter várias denominações: jogo imaginários, jogos de determinações, jogos imaginários, jogo de faz de conta, jogos de papéis ou
jogos sociodramáticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa objetivou a importância do lúdico para educação infantil, através de leituras e observações teóricas dos jogos e brincadeiras, observando ainda a maneira como os
mesmos podem auxiliar e interferir para as aprendizagens da educação infantil.
Essa pesquisa se deu através de leituras bibliográfica diversas e de um levantamento
teórico para uma melhor observação e compreensão dos conceitos lúdicos, brincadeiras e jogos
e de que forma os mesmos auxiliam as aprendizagens
É possível notar que o lúdico traz benefícios tanto para o professor quanto para o aluno,
pois provoca trocas de aprendizado. O lúdico, os jogos, brinquedos e brincadeiras, apesar da
grande semelhança, possuem especificidades próprias que merecem ser exaltadas.
A afinidade da teoria com a prática também se faz fundamental, pois adquirir conhecimentos, estar em constante formação e possuir bases para o ensino torna ainda mais significativa a realidade escolar.
O lúdico promove ainda para educação infantil um conhecimento de mundo, oralidade,
pensamentos e sentidos, pois os jogos ensinam os conteúdos através de regras, possibilitando
a exploração do ambiente a sua volta, os jogos proporcionam a aprendizagem de maneira prazerosa significativa agregando conhecimentos.
É através do lúdico que a criança tem possibilidades de ordenar, desorganizar, destruir
e reconstrói o mundo a sua volta e as atividades lúdicas contribui para isso de forma essencial,
proporcionando ainda as potencialidades de explorar, imaginar e refletir conteúdos, adquirindo
assim o conhecimento necessário para se dar as aprendizagens.
Os conceitos e concepções fundamentais nos levaram a diferenciar brinquedos, brincadeiras e jogos, enfatizando a importância do lúdico na Educação Infantil. O lúdico contempla os
jogos, brinquedos e brincadeiras, de modo que o aluno sempre adquira novos conhecimentos a
partir dessa estratégia de ensino.
O brincar é fundamental para se dar o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social
da criança, através da brincadeira a criança expressa suas vontades. É através da brincadeira
que a criança que regula suas próprias ações, emoções e adquire sua própria autonomia.
Ao brincar as crianças interagem como o universo imaginário e socializando-se ao meio
com o qual se está inserido, desenvolvendo assim sentimentos de bem-estar, aprendem ainda
como lidar com suas próprias frustrações.
O brincar deve ser lembrado como uma contribuição fundamental para a formação dos
indivíduos, lembrando que as brincadeiras perpassam pelo imaginário infantil e ainda ampliam
a percepção.
Desenvolver o lúdico na Educação é possível e fundamental, nossa pesquisa e nos mostrou que o lúdico é um importante instrumento para a construção de conhecimentos significativos para a formação e desenvolvimento infantil.
O universo infantil imaginário e lúdico é uma arte que deve ser observada e explorada
todos os dias com sabedoria e que deve ser bem aplicada afim de se alcançar objetivos da arte
de se aprender brincando, pois, a criança é por si só um ser brincante.
O lúdico deve estar contido dentro do processo ensino/aprendizagem e presente na educação infantil por todo o percurso desta etapa do
aprendizado da criança no qual o profissional que está inserido nesse
processo deve ter ciência da importância das atividades lúdicas e trabalhá-las com sensibilidade e afetividade.
Por fim, acreditamos que os jogos e brincadeiras ensinam as
crianças a tornarem-se mais felizes, fornecendo amparo emocional
para que se dê o desenvolvimento das potencialidades e capacidades individuais responsáveis por diversos aspectos do ser que está
se formando, o tempo do brincar deve estar inserido na educação
infantil para a manutenção das diferentes linguagens infantis.
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CONTANDO HISTÓRIAS PARA AUXILIAR
NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO DA
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como finalidade apresentar a importância do ato de contar histórias para
crianças. Para tanto, este trabalho se pauta na pesquisa bibliográfica com aspectos descritivos
e exploratórios para mostrar que este ato de contação de histórias auxilia na construção do conhecimento dos alunos, desde a educação infantil. Por isso, objetivo maior desta pesquisa é
mostrar, através de estudos de renomados educadores, como essa cognição se dá e os efeitos
benéficos que traz para as crianças em fase de construção do conhecimento.

Palavras-chave: Histórias; Conhecimento; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

É

sabido por todos os educadores que trabalham nas séries iniciais da formação
dos alunos o quanto a prática da contação de histórias pode ser prazerosa trabalhando-se com estes alunos de educação infantil.
Com crianças de três anos (maternal) que fazia desse hábito um momento mágico, explorando a imaginação das crianças, fazendo questionamentos, encontrando ideias para solucionar questões, de forma que elas interagem com a história. E é desses momentos que surgiam
projetos, pesquisas, interpretações que eles mesmos faziam da história por meio de desenhos,
etc.
Com a experiência e vivência empírica de professores com esta prática de ensino pode-se adequar os textos aos alunos, pois é com esta prática que podemos entender como este
grupo reage e aprende, de acordo com a faixa etária, como contar histórias, (por exemplo, local,
posição, apresentação histórica).
Alguns itens fundamentais para tornar esse momento um momento de interação, de
motivação e prazer, no qual as crianças pudessem se identificar com os personagens, ou seja,
viver o imaginário. Percebe-se, então, como o ato de contar histórias colabora na construção do
pensamento da criança.
Também para fazer alguma diferença significativa em relação à leitura uma proposta tem
de contemplar diferentes modalidades de leitura simultâneas, numa frequência e intensidade
capazes de envolver alunos e professores completamente.
Ou seja, não são trabalhos isolados com ou outro texto, ou mesmo com projetos que
englobam vários textos e temáticas interessantes (o que, aliás, existe em várias escolas), que
irão reverter posturas e desenvolver capacidades essenciais, mas, sim, trabalhos sistematizados
e constantes, que se sustentem no tempo de escolaridade dos alunos, ampliando seu repertório
e permitindo que se aprofundem e avancem.
Alunos que ouvem, lêem, interagem e curtem histórias sempre, todos os dias, desde que
entraram na escola, apresentam grande vantagem em relação aos que não fazem isso, ou fazem
pouco. E não só em termos da leitura propriamente dita, mas em todos os aspectos e objetivos
da escolaridade. Com essas experiências podemos ampliar os conhecimentos como professor
de educação infantil investigando a fundo essa prática, aprendendo e, talvez, mesmo que de forma modesta, contribuir para enriquecer o dia a dia das crianças que nos são (e serão) confiadas, ensinando antes das letras e das ciências, a arte de “estar no mundo”, conviver e interagir.
Esses fatores também são observados quando há uma continuidade desse ritual da leitura para as crianças, quando os pais leem também para seus filhos no ambiente de suas casas.
Sempre que possível que seja feita essa leitura em família, a mesma vem para agregar
ainda mais valor ao trabalho que está sendo feito nas escolas com as crianças. Fica, para a
criança, um sentimento de continuidade, e com isso, a criança passa a demonstrar cada vez
mais interesse pela leitura.
Além desses conhecimentos empíricos o levantamento bibliográfico feito a partir de
pesquisa pela internet nos sites citados na referência bibliográfica, encontra-se trabalhos cujo
objetivo seria levar atividades lúdicas, brincadeiras e contação de histórias como estratégias de
ensino e aprendizagem em sala de aula, criando oportunidades de aprendizagem adequados ao
desenvolvimento infantil e à construção do conhecimento.
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Esse recurso pedagógico leva a criança a conviver com os livros, divulga a literatura
e cria interação com os colegas de aula (MOPara Vygotsky (2002, p. 4), um claro RENO, 2009).
entendimento das relações entre pensamento
Para Corso (2005), ao dizer que “a cae língua é necessário para que se entenda o
processo de desenvolvimento intelectual. Lin- pacidade simbólica está na raiz dos processos
guagem não é apenas uma expressão do co- de aprendizagem mais essenciais à efetivação
nhecimento adquirido pela criança. Existe uma da humanidade de cada um, sendo, sem dúviinter-relação fundamental entre pensamento e da pré-requisito para todas as aprendizagens
linguagem, um proporcionando recursos ao ou- escolares.”
tro.
A respeito do papel dos contos de faDessa forma a linguagem tem um pa- das, Silva (2007), faz referência às concepções
pel essencial na formação do pensamento e do desenvolvimento infantil nas áreas de psicado caráter do indivíduo. Aqui ressaltamos não nálise e da psicologia analítica, trazendo como
só a linguagem verbal, mas também a lingua- referências Bruno Bettelheim e Von Franz.

O LÚDICO COMO FONTE DE
APRENDIZAGEM

gem não verbal que, para as crianças, têm uma
grande importância e significado. Por muitas
vezes a voz que lê a história por si só não chama a atenção e o despertar da criança. Todo o
gestual que vem com a contação de histórias,
o tom da voz, a imitação dos personagens, faz
uma linguagem especial que atrai a criança e
é fundamental para a melhoria de sua compreensão.
Sobre a importância da utilização do lúdico como estratégia de aprendizagem para as
crianças da educação infantil, Moreno (2009),
salienta que as crianças nesta fase são capazes de receber sugestões e condicionamentos
que as levam ao desenvolvimento de sua identidade, da cognição, de habilidades, da oralidade e da expressão, portanto, cabe ao professor
oferecer aos alunos uma grande quantidade de
recursos pedagógicos que os estimulem nos
processo de aprendizagem.
Este autor acima citado salienta ainda
que, quando um professor conta uma história,
expressando-se com o uso de voz e gestos,
de uma forma a imitar o personagem, ora rindo,
ora chorando, faz com que os alunos viajem
nas asas da imaginação de um mundo mágico
e inesquecível.

Sendo que o objetivo do trabalho foi
investigar a possibilidade dos educadores usarem os contos de fadas e sonhos como mediadores no processo de aprendizagem, pois,
para os autores, “[...] ao considerar o ser humano como sujeito biológico, cognitivo e emocional, esses dois temas pertinentes à infância
podem contribuir na formação do sujeito”.
O conto de fada é uma narrativa quem
que temos, narrador, personagens, informações sobre o tempo, o espaço, cronologia de
fatos entre outros elementos que ajuda a criança a desenvolver o pensamento. Junto a isso o
conto de fada traz a presença do maravilhoso:
atos e atitudes que são vistos neste gênero e
que desperta a curiosidade e a criatividade das
crianças na infância.
Devemos porém definir o que vem a
ser a infância, este período da vida de todos
nós, que tanto nos agrega valores e que estes nos acompanharão para todas as fases do
nosso desenvolvimento.
A fase considerada infantil foi, por muitos anos, suprimida e não teve a atenção e
importância reconhecidas que temos hoje. Era
considerada por muitos séculos apenas uma
fase natural da existência humana pela qual todos passam, sem muita importância.
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Foi apenas no século passado que o
conceito de infância como conhecemos e estudamos hoje passou a ser pesquisado e reconhecido. Isso se deu também pelo processo de industrialização, substituto da produção
agrária, tratando os padrões de família e sua
organização de uma outra forma.

Ainda há de se considerar que, os contos trabalham com os conflitos humanos, e ao
ouvir e vivenciar as histórias, isto pode ajudar
no seu desenvolvimento. Tem-se também que
valorizar as diferentes possibilidades de leitura
dos alunos, valorizando suas ideias e interpretações, aproveitando-as e levando-as em conta
nas construções e formulações do grupo, que,
Isso fez com que a educação das crian- necessariamente, ampliarão as ideias de cada
ças passasse a ser vista de outra forma. Estes um. Bettelheim afirma que:
estudos têm sido embasados pela autora Regi[...] obviamente, se o adulto intermediador, no caso,
na Zilberman que diz:
Antes da constituição (de um) modelo familiar burguês,
inexistia uma consideração especial para com a infância. Essa faixa etária não era percebida como um tempo diferente nem o mundo da criança como um espaço
separado. Pequenos e grandes compartilhavam dos
mesmos eventos, porém nenhum laço amoroso especial os aproximava (ZILBERMAN, 2003, p. 15).

Assim, passou-se então a ver a criança, e consequentemente suas experiências e
aprendizagem, de uma forma diferente, valorizando-se esse período da vida que é de extrema importância e que é nessa fase em que o
indivíduo apreende muito do que levará consigo pela vida. Assim a leitura de histórias aparece para reforçar essa aprendizagem valorizando a contação de histórias.

uma professora que leia o conto sem mostrar ilustrações, estará presenteando seus alunos com potencial
de criatividade e imaginação – tão requeridos no mercado de trabalho atual. A crença mágica é importante
e necessária para formação das pessoas. Quem não
teve isso explorado na infância de forma saudável, pelos contos de fadas, por exemplo, busca soluções para
vida na astrologia, ou até mesmo nas drogas (BETTELHEIM, 1980, p.59).

Um trabalho que contribui para este estudo é Saccol (2004), que parte da discussão
da utilização da contação de histórias no processo de aprendizagem das crianças na educação infantil tendo como objetivo a leitura, que
põe em movimento a fantasia, a capacidade
de ver coisas e seres por meio da imaginação,
além de desenvolver a percepção, favorece o
A leitura da história, em vez da conta- crescimento de hábitos, habilidades e atitudes.
ção normalmente utilizada com as crianças menores, acreditando que é fundamental que as
Tendo como metodologia uma pesquicrianças ouçam e se apropriem da linguagem sa sobre o paradigma empírico analítico, ou
escrita, antes mesmo de estarem alfabetizadas seja, pesquisa de campo em uma escola de
e poderem elas próprias lerem; mesmo se não educação infantil, as autoras consideram que
entendem tudo, cada palavra (como nós mes- “a fantasia ajuda a compreender muitas coisas,
mos quando estamos lendo algum livro).
pois, sem ela, isso não seria possível”. Contudo, é importante que as crianças possam ouvir
Podem sim, e devem ser trabalhadas e ler histórias, assim adquire o gosto pela leitupara entenderem a ideia geral e se apropriarem ra desde pequenos.
do sentido; o texto deve ser lido integralmente
às crianças, explorando-se antes, durante ou
Segundo Saccol (2004), “[...] a literadepois, conforme a sua idade e as necessida- tura é essencial na vida das crianças, porque
des que ele impõe, o sentido e as impressões ajuda no crescimento intelectual e é fonte de
que lhes causam, em vez de tentarmos facilitar- inesgotável divertimento e prazer”. Cabendo
-lhes o acesso com a contação, o que quase então ao professor, estimular o gosto pela leisempre simplifica demais, descaracteriza e em- tura escolher para as crianças bons livros de
pobrece o texto, por utilizar a linguagem falada acordo com o grau de desenvolvimento.
(SILVA, 2007).
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Conforme Saccol (2004), “[...] embora as atividades de literatura pareçam simples
brincadeiras ou passatempo é, na verdade, o
marco inicial de uma cultura”. Portanto, a contação de histórias, principalmente na educação
infantil, propõe um momento de prazer, contribui para o desenvolvimento cognitivo e o
aprendizado da criança, promove a interação
com alunos e professores, estimula a imaginação, etc.

De acordo com Vygotsky, “todas as
atividades cognitivas básicas do indivíduo
ocorrem de acordo com sua história social e
acabam se constituindo no produto do desenvolvimento histórico-social de sua comunidade”
(LURIA, 1976 apud VYGOTSKY, 2002, p.3).

Portanto, contar histórias é um processo que pode ajudar na construção do pensamento. Para o autor, cada criança ou pessoa
entende o que aprende de forma diferente, porProporcionando momentos de leitura,
que usa sua própria história como referência.
no qual as crianças ouçam muitas histórias,
além de ser um passo inicial no seu processo
A criança usa o ambiente e a comude aprendizagem, certamente contribuirá no
nidade como referência para aprender, então,
seu interesse pela leitura.
contar histórias, que já foram elaboradas para
ter um entendimento fácil pelas crianças é uma
Assim o objetivo aqui é mostrar como
maneira de fazer com que elas aprendam de
vários autores conceituados explicam como a
forma lúdica, sendo ajudadas pela imaginação
criança constrói seu conhecimento com a aju(símbolos e signos conhecidos se transformam
da das histórias infantis e mais especificamente
na cabeça delas).
como esse conhecimento afeta a construção
do conhecimento na educação infantil.
Ele esclarece que a sua pesquisa o levou a “conclusões diferentes”, quando obserIsso será baseado, em sua maioria,
vou que:
numa metodologia de pesquisa bibliográfica,
com a leitura de dois livros em especial, am[...] as operações com signos aparecem como o resulbos de Vygotsky: Pensamento e Linguagem
tado de um processo prolongado e complexo, sujeito
(2002); A formação social da mente (1991),
a todas as leis básicas da evolução psicológica. Isso
cujas teorias expostas nos ajuda no entendisignifica que a atividade de utilização de signos nas
mento do pensamento infantil, na busca pelas
crianças não é inventada e tampouco ensinada pelos
justificativas dos argumentos expostos.

A CONTRIBUIÇÃO DE VYGOTSKY

adultos; ao invés disso, ela surge de algo que originalmente não é uma operação com signos, tornando-se
uma operação desse tipo somente após uma série de
transformações qualitativas (VYGOTSKY, 1991, p. 34).

Vygotsky foi um pensador do final do
século XIX e começo do século XX, mas suas
Confirma-se que a atividade de contar
ideias são consideradas por muitas pessoas
histórias auxilia na construção do pensamento
pensadoras dos tempos modernos (como Marda criança quando se entende o que explica
ta Kohl, por exemplo), da pedagogia de hoje.
Vygotsky afirmando que:
Ele tentou descobrir como o pensamento se
forma, ou seja, estudou o comportamento das
crianças e descobriu que elas têm uma tendência natural para construir seu pensamento,
mas esta tendência é reforçada ou diminuída
conforme o ambiente:
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[...] na percepção, no pensamento e na ação, a criança tende a fundir os elementos mais diversos numa só
imagem não articulada sob a influência mais intensa
de uma impressão ocasional. Claparède deu o nome
de sincretismo a esta conhecida característica do pensamento infantil; Blonski chamou-lhe ‘coerência incoerente’ do pensamento infantil. Descrevemos noutra
ocasião o fenômeno como resultado de uma tendência
para compensar a pobreza das relações objetivas bem
apreendidas por meio de uma superabundância de relações subjetivas e para confundir estas reações subjetivas com as ligações objetivas entre as coisas. Estas
relações sincréticas e os ‘montes’ de objetos: congregados em torno do significado de uma palavra, refletem
também os laços objetivos, na medida em que estes
últimos coincidirem com as relações existentes entre as
percepções ou impressões da criança. Por conseguinte, muitas palavras têm parcialmente o mesmo significado para o adulto e a criança, especialmente as palavras
que se referem a objetos concretos que fazem parte
do meio ambiente habitual da criança. Os significados
que os adultos e as crianças atribuem a determinada
palavra como que ‘coincidem’ muitas vezes no mesmo
objeto concreto e isto basta para assegurar a compreensão mútua (VYGOTSKY, 2002, p. 44-45).

Aprendendo por meio de histórias, a
criança vai poder entender melhor algumas
coisas como valores morais (moral da história)
comportamento certo ou errado, sentimentos e
outras bases essenciais para criar sua própria
noção das coisas.

O autor afirma que “desde muito cedo
as crianças percebem os objetos e as figuras
contendo traços comuns, podem trazer respostas semelhantes, entendendo, a partir dessa
impressão que situações semelhantes conduzam a desfechos semelhantes” (VYGOTSKY,
2002, p. 56). Para ele:
[...] a partir do momento em que uma criança associou
uma palavra com um objetivo, facilmente se aplica a um
novo objeto que a impressiona por, em certos aspectos,
ser semelhante ao primeiro. Os conceitos potenciais,
portanto, podem ser formados, tanto na esfera do pensamento perceptual, como na esfera do pensamento
prático, virado para a ação – com base na semelhança
de significados funcionais, no segundo. Estes últimos
são uma importante fonte de conceitos potenciais. É
de conhecimento geral que os significados funcionais
desempenham um papel muito importante no pensamento da criança infantil. Quando se lhe pede que explique uma palavra, uma criança dir-nos-á aquilo que o
objeto designado pela palavra em questão faz, ou – o
que é mais frequente – o que se pode fazer com esse
objeto. Até os conceitos abstratos são muitas vezes traduzidos na linguagem da ação concreta: razoável quer
dizer quando estou a suar e não me deixo estar numa
corrente de ar (VYGOTSKY, 2002, p. 56.)

Assim, afirma o autor que para construirmos métodos eficazes de instrução, capazes de afetar crianças em idade escolar, conduzindo-as para o conhecimento sistemático,
precisamos, antes, compreender o desenvolvimento dos conhecimentos científicos no espírito da criança. E é através da vivência do conhecimento dos contos de fada que a criança
[...] fora desse mundo, a criança constrói frequentemen- vai construindo seus conhecimentos e fazendo
te surpreendentes complexos ilimitados pela universali- com que crie a sua personalidade também. Ele
dade das ligações que acabaram. Estes complexos ili- ainda considera que:

Entende-se que a criança é capaz de
transições surpreendentes e espantosas generalizações e associações, quando o seu pensamento se aventura para lá das fronteiras do
pequeno mundo palpável da sua experiência,
Vygotsky afirma que:

mitados, porém, são construídos segundo os mesmos
princípios dos complexos concretos circunscritos. Em
ambos os tipos de complexos, a criança mantém-se
dentro do limite das ligações concretas entre as coisas,
mas, na medida em que o primeiro tipo de complexos
compreende objetos que se encontram fora da esfera
do seu conhecimento prático, estas ligações baseiam-se naturalmente em atributos difusos irreais e instáveis
(VYGOTSKY, 2002, p. 48-49).
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[...] não menos importante do que este aspecto prático
do problema é o seu significado teórico para a ciência psicológica. No entanto, o conhecimento que possuímos do conjunto do assunto é surpreendentemente
escasso e vago. Que acontece no cérebro da criança
aos conceitos científicos que lhe ensinam na escola?
Qual é a relação entre a assimilação da informação e
o desenvolvimento interno de um conceito científico na
consciência das crianças? A psicologia infantil contemporânea tem duas respostas a estas questões. Uma
escola de pensamento crê que os conceitos científicos
não têm história interna, isto é, não sofrem qualquer
desenvolvimento, mas são absorvidas de forma acabada por um processo de compreensão e assimilação. A
maior parte das teorias e métodos de educação continua a basear-se nesta concepção. Trata-se, contudo de
uma concepção que não resiste a um exame, quer do
ponto de vista teórico, quer do ponto de vista das suas
aplicações práticas. Como sabemos, a partir de investigações do processo de formação dos conceitos, um
conceito é algo mais do que a soma de certas ligações
associativas formadas pela memória, é mais do que
um simples hábito mental; é um complexo e genuíno
ato de pensamento, que não pode ser ensinado pelo
constante repisar, antes pelo contrário, que só pode ser
realizado quando o próprio desenvolvimento mental da
criança tiver atingido o nível necessário (VYGOTSKY,
2002, p. 59).

Complementando essa ideia Vygotsky
(2002), afirma que conceitos que emergem de
palavras representam generalizações e que as
próprias palavras e seus significados também
evoluem acompanhando o desenvolvimento da
criança progredindo de acordo com seu intelecto.
Ou seja, a criança passa da simples
generalização à formação de conceitos mais
complexos, transferindo para as fases e palavras algo além do simples significado, ligando-se, de acordo com o contexto e adquirindo
significados específicos, capazes de esclarecer, explicar e diferenciar.

Vygotsky (2002) cita um período no
qual as nossas escolas favoreciam o sistema “complexo” de instrução que se julgava
adaptado à maneira de pensar das crianças,
buscando simplificar fórmulas e questões de
modo que as crianças fossem capazes de resolver problemas sem ajuda.
Mas destaca que tal método: “não conseguia utilizar a zona de desenvolvimento próximo e dirigir a criança no sentido do que ainda
não conseguia levar a cabo. A educação seria
orientada mais para as fraquezas da criança
do que ara seus pontos fortes, encorajando-a
assim a permanecer no estádio de desenvolvimento pré-escolar (VYGOTSKY, 2002, p. 73).
Vygotsky menciona também Montessori e outros educadores para falar sobre um
período chamado na literatura de ‘período sensitivo’ no qual as crianças têm uma capacidade maior de absorver o que lhes é ensinado,
especialmente sob o tipo certo de influências,
que podem alterar a evolução do desenvolvimento, para melhor ou para pior, dependendo
do método empregado, Ele destaca, entretanto
que:
[...] a existência de um tempo ótimo para o ensino de
determinado assunto não pode ser explicado em termos puramente biológicos, pelo menos no que toca a
processos tão complexos como a linguagem escrita. As
nossas investigações demonstraram a natureza social
e cultural do desenvolvimento das funções superiores
durante este período, isto é, a sua dependência relativamente à cooperação com os adultos e ao ensino que
eles ministram. Os dados de Montessori não perderam,
contudo a relevância. Ela descobriu, por exemplo, que
se se ensinar uma criança a escrever muito cedo, quando chegar aos quatro anos e meio ou cinco, a resposta
dela é uma explosão de escrita, uma abundante e imaginativa utilização da linguagem falada que não é nunca
igualada por crianças de idade superior (VYGOTSKY,
2002, p. 74).
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O autor afirma que este é um exemplo
da influência que a instrução pode ter no caso
de se ensinar antes que as funções certas ainda não estejam amadurecidas, desorientado
o aprendiz e truncando, de muitos modos sua
aprendizagem futura, a título de dinamizar a
aprendizagem atual. Por isso, ensinar de forma lúdica parece oportuno e ideal nos primeiros tempos de escolarização:

Mas também isso não basta, tem que
conhecer também as suas motivações. “Nenhuma análise psicológica de uma frase proferida se encontra completa antes de se atingir
esse plano” (VYGOTSKY, 2002). Quando uma
criança ouve uma história, ela não analisa os
fatos, mas se envolve, e vive a fantasia dos personagens, criando para ela mesma um tipo de
comparação com a realidade.

[...] o período de escolaridade como um todo é o período ótimo para o ensino de operações que exigem
consciência e controle deliberado: o ensino destas operações impulsiona ao máximo o desenvolvimento das
funções psicológicas superiores na altura da sua maturação. Isto se aplica também ao desenvolvimento dos
conceitos científicos a que a escola primária introduz as
crianças (VYGOTSKY, 2002, p.74).

E é esse envolver-se na fantasia, que a
criança faz ao ouvir um conto de fadas, que faz
com que ela cresça, amadureça seus pensamentos, passe a criar soluções para seu mundo real, assim mostrando na prática a força do
contar histórias para as crianças.

Dessa forma, diz o autor, que a criança toma consciência dos seus conceitos espontâneos tardiamente, não tendo, então, capacidade para defini-los por meio de palavras,
perdendo também a capacidade de empregar
esses conceitos de forma raciocinada. Ou seja,
por um lado a criança sabe o que uma palavra
ou frase significam, mas não pode empregá-las
por si própria. O autor cita um exemplo para
explicar essa linha de raciocínio:

A pesquisa apresentada tem como
base uma análise bibliográfica, na qual se explora documentos em que este assunto já foi
trabalhado e difundido e que demonstra a importância de ser tratado, mas que ainda se faz
muito vasto e importante para compreendermos o aprender das crianças.

[...] um conceito infantil do dia a dia, como, por exemplo,
irmão, está impregnado de experiência concreta. No entanto, quando se lhe pede para resolver um problema
abstrato sobre o irmão de um irmão, como nas experiências de Piaget, por exemplo, a criança fica confusa.
Por outro lado embora possa responder corretamente a
questões sobre a escravatura, a exploração ou a guerra
civil estes conceitos são esquemáticos e carecem do
rico conteúdo proveniente da experiência pessoal. São
gradualmente preenchidos pelo trabalho escolar e pelas leituras posteriores (VYGOTSKY, 2002, p. 75).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, documentários, teses e outros
trabalhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões de um pequeno recorte desses estudos da contação de histórias
e que podem contribuir para uma maior compreensão da temática abordada.

Estes estudos foram feitos com aporte
nos trabalhos já realizados por Vygotsky que
tanto explorou a temática e o estudo da forma como as crianças aprendem, e Saccol que
também utilizava a pesquisa de campo para
Ele completa a explicação dizendo que comprovar seus estudos. Lembramos ainda a
“para compreendermos o discurso de outrem, contribuição de Zilberman, que também explonão basta compreender as suas palavras te- ra estes estudos trazendo novas descobertas
sobre estes estudos.
mos que compreender o seu pensamento”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para Vygotsky (2002) ensinar conceitos para uma criança é uma tarefa complicada, não
adianta ensinar fórmulas que a criança não entende, é preciso explicar por meio de exemplos
simples e que ela possa traduzir.
Mesmo que a criança aprenda um texto e seja capaz de repeti-lo, ela pode não saber o
que significa, mas se dermos a uma criança uma imagem que ela queira entender (como uma
história) ela vai trabalhar na ideia e terminar fazendo sua própria leitura.
E é sobre esse conceito de Vygotsky (2002) que esse artigo se embase e se fortalece
mostrando como esse ato de contar histórias influencia a vida das crianças, pois é justamente
nesta fase infantil que elas aprendem, inclusive a reproduzir o que vivenciam, ouvem ou veem.
Assim elas passam a criar seu mundo seus conceitos e reproduzindo um mundo com
o qual elas passam a se identificar, e mesmo modificar o que passam a julgar diferente, errado.
Portanto, a literatura infantil atua como fonte de diálogo, recreação e elaboração de
ideias, despertando na criança a sensibilidade e aflorando seu lado crítico, permitindo assim,
sua alfabetização intelectual, além da percepção ética e moral que as histórias infantis oferecem.
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ESCRITA, LEITURA E PRODUÇÃO
TEXTUAL

RESUMO: O objetivo da presente pesquisa é investigar o trabalho do professor, especificamente
daqueles que lecionam Língua Portuguesa, no que tange ao ensino da aquisição de condições
para estimular o aluno na produção textual. A leitura e a produção textual têm sido tema de
muitas discussões entre professores e pesquisadores da área de Língua Portuguesa, que buscam estratégias de ensino significativas. Ao trabalhar com a produção escrita, estamos aqui
iniciando um trabalho com a escrita de textos. Podemos definir muito simplesmente o que é
um texto quando dizemos que é algo que nos comunica alguma coisa. A capacidade leitora
de uma pessoa influenciará seu acesso à cultura circulante, possibilitará a interação com os
textos diversos, abrirá janelas para o raciocínio abstrato, bem como afinar seu senso crítico. A
abordagem deste trabalho será descritiva e explicativa, com base em revisão bibliográfica de
livros especializados, Legislação Brasileira, artigos acadêmicos, teses, dissertações, periódicos
e publicações na web.

Palavras-chave: Escrita; Leitura; Ensino; Língua Portuguesa; Interpretação; Produção Textual.
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INTRODUÇÃO

A

presente pesquisa tem por objetivo investigar o trabalho do professor, especificamente daqueles que lecionam Língua Portuguesa, no que tange ao ensino da
aquisição de condições para estimular o aluno na produção textual.

A relevância desse trabalho está na busca de promover uma contribuição para uma melhor reflexão sobre as técnicas de escrita de modo a contribuir para que o aluno desperte para
o fato de que, por meio da produção textual, o estudante é levado a defender a sua visão de
mundo, organizando seus pontos de vista em uma estrutura factível que convença e, principalmente, persuada o seu leitor.
Com frequência ouve-se queixas de que, no vestibular, os egressos do Ensino Médio
não se saem bem nas redações, assim como reclamam os professores universitários de que os
estudantes têm pouca capacidade para expor os conhecimentos construídos.
Tais dificuldades são, invariavelmente, atribuídas a falhas no ensino da escrita, que se
manifestam desde a Educação Fundamental e que vão crescendo ao longo da escolaridade
(LEAL & BRANDÃO, 2007, p. 08). Então, como estimular o aluno a perceber que a decifração
do texto literário reflete a percepção do mundo exterior e evidencia que a leitura e a literatura
constituem uma unidade que simboliza plenamente a realidade humana?
Conforme Piovezana (2010, pp. 18-19), o ensino de redação não se deve resumir a uma
prática de produção de textos que esgote em si mesmo, ou seja, para haver efetivamente o desenvolvimento de uma competência específica em leitura e produção de textos. O processo de
produção textual do aluno precisa estar contextualizado pela leitura/análise de textos, discussão/
pesquisa sobre o tema e pela vivência de situações concretas:
Quando escrevemos, não ficamos interrompendo o ato de escrever, de modo excessivo. Não recorremos, deliberadamente, no ato consciente, a cada momento, às noções de análise sintática, de estruturas da frase em
português, de regras do uso do travessão nos turnos do diálogo, aos esquemas narrativos das histórias de ficção,
aos conceitos ou modelos de parágrafos, à ortografia de cada palavra, ao dicionário, para buscar as palavras
mais “adequadas”, etc. Só paramos, eventualmente, em situações muito específicas, até porque certas atitudes
ou manifestações “contrastam”, no interior do fluxo, ao grande número de conhecimento que já possuímos, interiorizados (como se uma luzinha se acendeu ou conhecêssemos, num processo “espontâneo”, uma dificuldade
inesperada ou a consciência de um desconhecimento), (FARACO, 1991 apud PIOVEZANA, 2010, p. 19).

Em 1984, João Wanderley Geraldi lançava a consagrada obra O texto na sala de aula
(publicado pela Assoeste – PR - uma editora do oeste do estado do Paraná que, por ser uma
editora regional, não conseguiu atender à demanda da coletânea, a qual, por esse motivo, a
partir de 1997, passou a ser editada pela Ática). Mais do que um livro que orientava professores sobre como ministrar suas aulas de português, foi um estandarte de militância e resistência
contra práticas didáticas consideradas obsoletas e incoerentes com o novo perfil de aluno que
preenchia as carteiras das escolas do Brasil na década de 80 (SILVA et al, 2014 apud FONSECA, 2015, p. 481).
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De acordo com Koch e Elias (2011) o sentido do texto não está na superfície textual, mas
ele é construído por meio das sinalizações dadas pelo autor e pelo conhecimento de mundo do
leitor. Acerca desse conhecimento de mundo o que sabemos é que não podemos considerá-lo
sem valor, logo é um conjunto de experiências, aprendizados que cada leitor carrega durante
sua vida, e são ativados toda vez que o aprendiz se depara com um texto, sendo também “a
condição fundamental para o estabelecimento da interação, com maior ou menor intensidade,
durabilidade e qualidade” (KOCH & ELIAS, 2011, p. 19 apud SOUSA, 2016, p. 22).
Para o desenvolvimento do trabalho optou-se por pesquisa e revisão bibliográfica de
autores conceituados, bem como leitura analítica de estudos científicos defendidos em diversas
faculdades e universidades, impressos ou disponíveis na web. O trabalho foi dividido da seguinte
forma: após uma breve introdução, o capítulo 2 discorre sobre como despertar no jovem o interesse pela leitura. O capítulo 3 apresenta uma exposição sobre como transpor da escrita e leitura
à produção textual. Por fim, a guisa de conclusão, são apresentadas as considerações finais.
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COMO DESPERTAR NO JOVEM O
INTERESSE PELA LEITURA
O tratamento da leitura e da escrita, bem
como da linguagem tem ocupado espaço nas
pesquisas de alguns pensadores como: Paulo
Freire, Piaget e Vygotsky. São pesquisadores
que se preocupam em estudar como o indivíduo entende, pensa, escreve e fala, e como se
dá o processo para tal (SANTOS, 2014, p. 26).
De acordo com Freire (1976, p. 49),
deve ser uma exigência social, o acesso mínimo ao ato de ler, pois é por intermédio da
leitura que o ser humano torna-se cidadão apto
à prática da cidadania. Ao invés de promover
o “achismo” como expressão de autonomia do
sujeito, esta democracia deve trabalhar com
uma diversidade que permita a cada leitor trabalhar interiormente o seu espírito crítico:
A prática da leitura se faz presente em nossas vidas
desde o momento em que começamos a “compreender” o mundo à nossa volta. No constante desejo de
decifrar e interpretar o sentido das coisas que nos cercam, de perceber o mundo sob diversas perspectivas,
de relacionar a realidade ficcional com a que vivemos,
no contato com um livro, enfim, em todos estes casos,
estamos de certa forma lendo, embora muitas vezes
isto não seja percebido. A atividade de leitura não corresponde a uma simples decodificação de símbolos,
mas significa, de fato, interpretar e compreender o que
se lê (NÓBREGA, 2014, pp. 12-13).

Segundo Machado (2001, p. 44), o hábito da leitura é criado a partir de estímulos em
idade adequada e a forma como se trabalha a
mesma colabora muito para se criar uma geração habituada a ler, que com certeza terá uma
linguagem muito mais ampla e valiosa, fazendo
parte de uma sociedade onde poderá participar e argumentar, mostrando a força da palavra quando se tem leitura e conhecimento. “É
preciso ensinar aos alunos a beleza da língua
e reafirmar a noção de que o livro é um amigo
que está sempre do nosso lado”.

Andrade (1990, p. 36), defende que:
As finalidades da leitura mantêm estreita correlação
com suas diversas modalidades. Nem sempre se utiliza a leitura com o objetivo específico de adquirir conhecimentos. Neste particular, deve-se observar que a
leitura pode ser casual, espontânea, quase um reflexo,
como no caso dos anúncios, cartazes, outdoors. Pode-se buscar simplesmente o lazer ou o entretenimento,
através da leitura de livros e revistas (apud SANTOS,
2014, p. 26).

Conforme Aquino (1999), a função da
escola não tem sido a de promover a leitura,
aquela que interessa a todos; aquela que seja
de interesse do corpo coletivo. A escola tende
a priorizar um tipo de leitura que, de tão velha
e solitária, azedou-se.
Nessa escola, didatizar-se muito, mas
pouco se exercita, necessita-se uma espécie
de leitura em que se reconheça o outro como
sujeito-construtor da própria leitura e leve em
conta os sentidos não previstos no texto. Sobre
essa questão, a saída barthesiana é providencial, por entender que muitos erros deixariam
de ser cometidos, se o sujeito pudesse esquecer determinadas leituras:
Quem sabe se certas coisas não se transformam, quem
sabe se certas coisas importantes não aconteceriam
(no trabalho, na história do sujeito histórico) não apenas
por efeitos das leituras, mas pelo dos esquecimentos
de leitura: por aquilo a que poderíamos chamar as desenvolturas de ler? (BARTHES, 1984, p. 33 apud AQUINO, 1999, s/p).

Partindo da visão de que através da
leitura, exercitamos nossa inteligência e nos integramos com o mundo, adquirindo novos conhecimentos, fazendo com que nos tornemos
mais aptos para dominar assuntos em diversificadas situações, esta pesquisa veio a calhar
para poder colocar em análise as reais mudanças que a leitura traz aos jovens.
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Acredita-se que a dificuldade de acesso aos livros também impede que a leitura seja
incorporada no cotidiano em sua dimensão lúdica e prazerosa. A falta de leitura, ou a sua associação a obrigações desagradáveis, além de
prejudicar o desempenho na escola, restringe
o desenvolvimento da criatividade e da capacidade de resolver problemas abstratos, limitando a formação dos jovens.
O mundo atual passa por uma revolução tecnológica que está alterando profundamente as formas de trabalho e de interação
entre as pessoas e as entidades, num contexto
cada vez mais globalizado. Em sua constante
e ansiosa busca de auto superação, o homem
moderno inicia o século XXI em desarmonia
com o tempo de reflexão e da crítica que, numa
nova concepção humanista, deveriam permear
o momento contemporâneo em que vivemos
(NÓBREGA, 2014, p. 17).
Trilhando por essa linha de pensamento, a instituição escolar deve se constituir num
espaço que produza conhecimento; todo e
qualquer processo de construção deve estar
engajado numa prática democrática, onde educador e educando sejam vistos como agentes
e sujeitos simultâneos nas relações de ensino
e aprendizagem, delineando papéis desprendidos da mitificação unilateral ou seja, valorando
a iniciativa à pesquisa, e a superação dos limites em prol de uma atuação positiva, acompanhando a evolução da sociedade em constante
mutação.
Torna-se importante a criação de situações para que o exercício da leitura e escrita produzam reações, interação, e construção
de subjetividade e conhecimento, não servindo apenas como uma atividade meramente de
cópia ou de decodificação dos sinais gráficos,
alienando os alunos do contexto em que estão
inseridos (SILVA, 2013, p. 08).

Aliadas à essa interação com o meio,
as relações no processo de construção da linguagem devem seguir algumas técnicas que
tornarão o ensino mais agradável e produtivo,
dentre as quais citamos algumas como: trabalho com imagens, produção de textos, caminhada de leitura, atividades com rótulos, texto
coletivo, notícias de jornal, jogo de rimas, música, etc. (CRUZ, 2015, p. 12).

Assim, Piovezana (2010) defende que:
Sob este prisma, leitura e escrita como processo discursivo e de produção de sentido, percebe-se que devem
englobar todas as disciplinas e todos os níveis de ensino, onde através da apropriação do conhecimento historicamente constituído, o aluno esteja inserido nessa
construção e produção do conhecimento. Dessa forma,
não convém obrigar o público a reproduzir exercícios
de fixação, mas sim, proporcionar práticas de leitura
e escrita em contextos significativos que estabeleçam
uma estreita familiarização com todo um suporte de
materiais escritos disponíveis: livros, jornais, revistas,
publicidades, dentre outros recursos, de maneira a facilitar e permitir que o aluno observe, explore, questione,
analise, critique, com base nos vários meios da escrita
e leitura existentes na realidade circundante. É na leitura, escrita e reescrita de textos significativos, que ocorre a apreensão dos alunos das normas convencionais,
sem que ocorra necessidade de memorização de uma
infinidade de regras e exceções, próprias de nossa língua portuguesa. Através de materiais e contextos significativos, o paradigma de que o aluno precisa escrever
para que o professor corrija precisa ser transformado
na instituição de uma escrita que sirva de mecanismo
de prática e interação, interlocução e inferências, tendo
como base suas vivências e expectativas, libertando-o
de conceitos preconcebidos, enfim, fazendo com que o
aluno “dê asas à sua imaginação” sem os exageros dos
pruridos da lógica formal de nossa língua (PIOVEZANA,
2010, pp. 10-11).

Assim, com olhar ativo e crítico, através
da multiplicidade de linguagem, será possível
auxiliar o aluno na construção do conhecimento, que o faça entender-se não apenas como
produto, mas, acima de tudo, como indivíduo
participante da construção da história da coletividade, e também como agente de transformação de uma realidade que não é estática, mas
dinâmica e suscetível às constantes mudanças
(DE PAULA et al, 2016, p. 9).
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Para que os jovens tenham prazer na
leitura, deve-se investir na criação e formação
de sua própria identidade. Assim, deve-se estimular, desde cedo, o público da educação infantil e séries iniciais, criando-se fantasias, despertando o seu potencial imaginativo, aflorando
seu pensamento e sua capacidade intuitiva
para a realidade circundante. Nessa caminhada na construção do conhecimento humano,
não se deve esquecer da importância dos livros didáticos, muitas vezes o único acesso
disponível para a maioria do público (DE PAULA et al, 2016, p. 9).

DA ESCRITA E LEITURA À PRODUÇÃO
TEXTUAL
É primordial trabalhar leitura e escrita, no processo de ensino aprendizado dos
alunos, mas algumas metodologias não estão sendo bem aplicadas em sala de aula, há
muitos alunos que ainda não conseguem ler
e produzir textos competentes, afetando o desempenho dos alunos, ao interpretar situações
problemas no cotidiano da sala de aula, como
compreender a ideia central de um texto, informações técnicas contidas no texto, a produção
de resumos, entre outros (ANTÔNIO & JESUS,
2017, p. 39).
Neste sentido, a escola, em seu ensino de Literatura, necessita de abordagens teóricas e estratégias metodológicas adequadas
ao trabalho com o texto literário, no sentido de
fomentar o gosto pela leitura e produção escrita, proporcionando a interação texto-aluno e
a construção de significados e interpretações
textuais. Acredita-se que um trabalho com o
imaginário poderá ser realizado com o texto literário para tal fim (KANTHACK & SILVA, 2012,
p. 17).

Há, ainda hoje, em nossas escolas, uma forte tradição
de ensino da língua portuguesa baseado, principalmente, na sistematização gramatical. Sendo considerada
um suporte necessário para um melhor desempenho
linguístico por parte dos alunos, essa ênfase dada à
gramática caracteriza um ensino realizado a partir de
regras e que privilegia a metalinguagem em detrimento
do trabalho com a produção da leitura e da escrita.
Essa práxis vem apresentando resultados pouco animadores e em quase nada contribuindo para um desempenho mais positivo do aluno na escola e fora dela, o
que coloca o professor diante de um problema de difícil
solução: se, por um lado, ele percebe que a metalinguagem pouco tem contribuído para o desenvolvimento
intelectual de seus alunos, por outro, ele se vê coagido
por um programa de ensino que exige dele e de sua
classe o ensino/aprendizado de particularidades gramaticais, que são ensinadas na escola e somente para
a escola (DUTRA et al., 1999, p. 145).

Amado (2013, p. 13) afirma que todo
texto assimila as ideias da sociedade e da época em que foi produzido, revelando os ideais,
as concepções, os anseios e os temores de
um povo numa determinada época. No entanto, a sociedade não produz uma única forma
de ver a realidade. A palavra texto é íntima de
qualquer pessoa ligada à prática escolar, pois
aparece com alta assiduidade tanto no interior
da escola quanto fora de seus limites. Apesar
do uso corrente da palavra, o conceito de texto
não é tão simples. Importante definir quais são
as propriedades de um texto:
a) o texto não é um amontoado de frases, ou seja, as
frases não estão simplesmente dispostas umas após
as outras, mas estão relacionadas entre si. O sentido
de uma frase depende do sentido das demais com que
se relaciona;
b) todo texto possui um pronunciamento dentro de um
debate de escala mais amplo. Nenhum texto é uma
peça isolada, nem a manifestação de quem a produziu.
Ele pode ser verbal (um conto), visual (um quadro), verbal e visual (um filme) e outros.

A comunicação verbal, oral ou escrita,
sempre se realiza por meio de textos (AMADO,
Assim, conforme Dutra et al (1999, p. 2013, p. 13).

145):
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Koch (2010) explicita que a utilização
da língua oral e escrita produz significados
acerca de alguma coisa a alguém, de uma
determinada forma, num determinado contexto histórico e em determinadas circunstâncias
de interlocução. Isso porque não falamos nem
escrevemos aleatoriamente. Expressamos e
estabelecemos relações interpessoais com/
na/pela linguagem por meio de textos como
produtos de práticas sociais orais e escritas,
assim uma palavra dita só é entendida dentro
de um contexto dialógico (apud DELLOSSO,
2013, p. 27).
Melo (2012, p. 31) propõe que um processo eficiente de ensino aprendizagem deve
tomar como ponto de partida a noção de que
cada situação comunicativa demanda um determinado tipo de escrita, ou seja, para cada
evento, utilizamos um gênero discursivo diferente. Este é um dos aspectos importantes a
serem incorporados pelos alunos. Saber produzir textos de diferentes gêneros significa
dominar práticas letradas que fazem parte de
nossa sociedade.
Além de produzir textos adequados
aos propósitos comunicativos, é importante
também ser capaz de revisar o próprio texto
tendo como pauta os recursos ortográficos e
os objetivos a que se propõe. Implica em compreender para quê, para quem e como se vai
escrever. Implica ainda recorrer a recursos estilísticos e composicionais relacionados ao gênero a ser escrito.
A característica de dialogar com o interlocutor, que faz com que um texto se constitua como tal, é apresentada por Guedes (2002
apud SOARDI, 2014, p. 11) como central para
o programa desenvolvido por ele para as disciplinas iniciais de redação do curso de Letras da UFRGS no primeiro semestre de 1985.
Esse programa abria com uma declaração dos
princípios que caracterizam o texto trabalhado
em sala de aula e que deveriam orientar a produção dos textos:

O texto que interessa para o trabalho
nesta disciplina é aquele que apresenta as seguintes características básicas:
1- É coisa pública, isto é, está passível de publicação
para leitura e comentário de qualquer leitor.
2- Resulta de uma investigação que visa a ampliação
do universo do conhecimento.
3- É escrito entre outros textos, como resposta e/ou
proposta de diálogo.
4- Envolve necessariamente um leitor (ou uma imagem
de leitor) que vai influir decisivamente na composição
do texto (GUEDES, 2002 apud SOARDI, 2014, p. 11).

A autora prossegue contemplando que,
partindo dos princípios apontados por Guedes
(2002), um texto em sala de aula pode ter o
professor e os colegas como possíveis interlocutores. No entanto, esse professor/interlocutor não será, como para escrita da redação
escolar, apenas um corretor de problemas gramaticais.
Esse interlocutor se constituirá como
alguém que busca por informações e dialoga
com o texto do aluno, questionando-o, querendo explicações caso o texto não seja totalmente compreensível, para que, com a prática da
escrita, o aluno consiga escrever um texto real,
um texto que traz argumentos e opiniões a respeito de um tema dentro de um contexto e não
apenas uma resposta para uma pergunta do
professor como no caso da redação. O professor deve, portanto, criar um contexto de leitura
que permita ao aluno verificar qual o propósito
do seu texto, que não pode se constituir apenas numa folha escrita para receber uma determinada nota; deve antes ser um veículo que
possibilita estabelecer uma comunicação significativa com o leitor (SOARDI, 2014, p. 11).
De acordo com Cavalcante (2011, p.
27), muitos são os desafios enfrentados pelos produtores de texto, sejam eles profissionais da área ou não. Desde pequeno, o aluno
cresce com a ideia de que escrever faz parte
de um “dom”, como sendo uma faculdade inerente da pessoa que escreve, e vários são os
mitos incutidos ao longo da formação escolar
e acadêmica do aprendiz, contribuindo ainda
mais para o pensamento de incapacidade,
pois acredita-se que escrever é algo difícil ou
até mesmo impossível de ser feito.
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Referente a isso, Garcez (2001 apud
CAVALCANTE, 2011, p. 27) aponta que muitos
alunos ao se depararem com uma página em
branco, muitas vezes, desespera-se, pois se
sentem bloqueados diante da dificuldade em
produzir um texto. Além disso, a facilidade ou
não em lidar com o texto vai depender muito
da familiaridade que a pessoa que redige tem
com a escrita, como a importância que a pessoa dá para a escrita, bem como a intensidade
e convívio que o produtor de texto tem e a frequência que ele escreve. Todos esses fatores
contribuem na maturidade e no desempenho
na produção de textos.
Silva et al (2010, p. 77) ensina que,
depois de aprender-se a importância da linguagem utilizada pelo sujeito na comunicação,
chega o momento de perceber as nuances dos
elementos constitutivos do texto, como objeto
material da produção de sentido, e de outros
elementos, como o contexto, que dá suporte
ao texto na produção de sua significação. Ainda, se verá como os elementos autor/falante e
receptor/ouvinte participam da efetiva construção do sentido, da significação, do significado
de uma produção comunicativa.
É chegada a hora, então, de perceber
que estamos envolvidos em inúmeros fatores
socioculturais, para que possamos exercer
nossa capacidade de sujeito social: interagir.
Também é sentido, a partir deste momento, necessidade de compreender como os elementos
que nos constituem podem constituir nossas
produções comunicativas e ser presentificados. Entre pressupostos e subentendidos, vai-se constituindo e dando ênfase a aspectos da
produção comunicativa, seja no papel de autor,
seja no papel de receptor. Isso é feito com elementos que nos são intrínsecos, ou seja, nós
exercemos, como em nossa mente bipartida
após as descobertas freudianas, funções, ora
conscientemente ora inconscientemente.

No entendimento de Sousa (2016, p.
20), o texto é lugar onde acontecem os diálogos mais interessantes, com leitores e escritores da mesma época ou de épocas distintas.
Ele nos permite conhecer as concepções do
outro, é um registro que aumenta os conhecimentos e enriquece o discurso dos falantes,
por isso, que Koch e Elias (2011), esclarecem
que para construir os sentidos do texto e aumentam seus conhecimentos, o leitor torna-se
um estrategista, logo as informações do texto
não estão explícitas, e o processo de compreensão requer mais que o conhecimento linguístico partilhado entre os interlocutores. Nesse
sentido Bakhtin (1997), ratifica que:
[...] a enunciação de outrem significa orientar-se em
relação a ela, encontrar o seu lugar adequado no contexto correspondente. A cada palavra da enunciação
que estamos em processo de compreender, fazemos
corresponder uma série de palavras nossas, formando
uma réplica [...] A compreensão é uma forma de diálogo; ela está para a enunciação assim como uma réplica
está para outra no diálogo. Compreender é opor à palavra do locutor uma contrapalavra (BAKHTIN, 1977 apud
SOUSA, 2016, p. 20-21).

Considerando o trabalho em língua
portuguesa da 1ª à 8ª séries, observa-se que
os eixos de ensino (linguagem oral, leitura, produção de texto escrito e análise linguística) permanecem os mesmos. Ou seja, deseja-se que
os alunos aprendam a produzir e compreender
textos orais e escritos e, para isso, dedica-se
atenção a aspectos relativos à análise linguística, que ajudarão a melhor compreender e produzir textos, proporcionando aos aprendizes
uma maior capacidade de agir nas situações
mediadas pela linguagem.
Há, no entanto, diferentes expectativas quanto ao que se pretende atingir ao final
de cada nível de ensino e especificidades em
cada um dos eixos de trabalho. Nesse sentido,
o tempo pedagógico precisa ser organizado de
modo a contemplar-se cada um desses eixos
no dia-a-dia da sala de aula, sem que se perca
de vista as metas para o ano escolar lecionado
(LEAL & BRANDÃO, 2007, p. 45).
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Piovezana (2010, p. 16) ratifica que a
linguagem literária não se limita, simplesmente,
a referir ou reproduzir uma realidade preexistente, mas tem o poder de criar outras realidade
simbólicas e sugerir novos sentidos à existente,
a partir da plurissignificação e da ambiguidade
da sua linguagem. A obra literária é um objeto
social. O fenômeno literário está inserido num
contexto social mais amplo e estabelece relações peculiares com o real. Ao mesmo tempo
em que é representação deste, a literatura é
também interrogação do real, assumindo então
uma função crítica muito importante:
Outra característica da literatura é o fato de não imitar o real, mas transformá-lo de maneira crítica e emocionada. Trata-se de uma recriação da realidade num
plano que não é propriamente o de copiar o real, mas
apresenta sempre um elo referente o que faz identificar
uma determinada realidade. Mesmo na mais aparente
fantasia podemos encontrar elementos subjacentes de
nossa realidade, expressos numa linguagem simbólica,
transformada (YUNES, 1988 apud PIOVEZANA, 2010,
pp. 16-17).

Ensino de produção textual. São Paulo: Contexto, 2016.; GERALDI, J. W. O texto na sala de
aula. São Paulo: Ática, 2006.; MARQUESI, S.
C.; PAULIUKONIS, A. L.; ELIAS, V. M. Linguística textual e ensino. São Paulo: Contexto, 2017.
Lerner (2002, p. 27), ressalta que:
[...] O desafio é formar praticantes da leitura e da escrita
e não apenas sujeitos que possam “decifrar” o sistema
de escrita. É – já o disse – formar leitores que saberão
escolher o material escrito adequado para buscar a solução de problemas que devem enfrentar e não alunos
capazes apenas de oralizar um texto selecionado por
outro. É formar seres humanos críticos, capazes de ler
entrelinhas e de assumir uma posição própria frente à
mantida, explícita ou implicitamente, pelos autores dos
textos com os quais interagem, em vez de persistir em
formar indivíduos dependentes da letra do texto e da
autoridade de outros (apud ANTÔNIO & JESUS, 2017,
p. 40).

Nesse âmbito o currículo escolar de
Língua Portuguesa, no que se refere ao ensino
da produção de textos, deve propor atividades
autênticas, ou seja, funcionais, imprescindíveis
para que haja aprendizagem significativa. A
construção do conhecimento e a eficácia das
aprendizagens ocorrem à medida que as atividades propostas tenham pleno sentido, relevância e propósito.

O autor prossegue defendendo que,
assim, a literatura permite ao leitor descobrir
novos sentidos para a realidade, ampliando e
enriquecendo a sua percepção do ser humano,
do mundo e de si mesmo, porque de maneira
específica proporciona a vivência intensa e ao
mesmo tempo a contemplação crítica das conAssim, aprender a escrever deveria
dições e possibilidades da existência humana,
sempre acontecer a propósito de atividades de
pois condensa a realidade, selecionando aquiescrita inseridas em contextos funcionais, que
lo que de mais significativo ela apresenta (PIOse caracterizam por ter uma função de ser e de
VEZANA, 2010, p. 17).
realizar-se, cumprindo um objetivo claro. Mas,
além disso, devem ser relevantes e significatiSão diversas as publicações que, no
vas na cultura dos alunos.
universo acadêmico e, de maneira menos
acentuada, no universo escolar, tematizam ou
Por exemplo: que eles possam estabecolocam em discussão o ensino de produção
lecer uma rede ampla de relações entre a atitextual na educação básica brasileira.
vidade proposta e temáticas que interessam a
eles; percebendo a funcionalidade através da
A maioria delas busca responder quesrelação da linguagem da escola com o mundo
tionamentos de professores de língua portusocial: escrever a alguém, de uma determinaguesa acerca das dificuldades de se ensinar
da forma, para conseguir um objetivo claro ou
o aluno do ensino fundamental e do ensino
possibilitando a interconexão de matérias em
médio a produzir textos de qualidade na escotorno de núcleos temáticos complexos e atratila e fora dela. A exemplo disso recomenda-se
vos (LEAL & BRANDÃO, 2006, p. 83).
as leituras de COELHO, F. A.; PALOMANES, R.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A pretensão da presente pesquisa foi elaborar um estudo que proporcionasse aos alunos dos Ensinos Fundamental e Médio uma melhor compreensão para a produção de textos, em
especial a dissertação escolar. As teorias realizadas até agora sobre o texto e coesão textual formam uma base sólida e estimulante para o educador que pretende realizar atividades de escrita
de texto em sala de aula. Tornando essa atividade uma construção de conhecimento produtiva
para ambos, professor e aluno.
A decifração do texto literário reflete a percepção do mundo exterior e evidencia que a
leitura e a literatura constituem uma unidade que simboliza plenamente a realidade humana.
Não obstante, o processo de comunicação literária não pode dar-se numa perspectiva
eminentemente pragmática e utilitarista da literatura, sobretudo porque a visão paradigmática
contraria o conceito de literatura como criação autônoma e perene, mas, também, porque é fundamental a formação de um leitor com aptidão crescente para a compreensão das obras das
literaturas vernáculas e das literaturas modernas; de um leitor que responda ao constante pedido
feito pela atividade de leitura de expansão de seus limites culturais.
Por meio da produção textual, o estudante é levado a defender a sua visão de mundo,
organizando seus pontos de vista em uma estrutura factível que convença e, principalmente,
persuada o seu leitor. Ao dissertar, o educando deve se posicionar diante de uma questão de
caráter filosófico, político ou ideológico, ou mesmo fictício, levando seu leitor a mudar de postura em relação a determinados aspectos e a aceitar os argumentos da redação como verdades
agora também suas.
A dissertação é o tipo de texto que analisa, interpreta, explica e avalia os dados da
realidade por meio de conceitos abstratos, isto é, a referência ao mundo real se faz através de
conceitos amplos, de modelos genéricos, muitas vezes abstraídos do tempo e do espaço. Na
dissertação, o enunciador do texto manifesta explicitamente sua opinião ou seu julgamento,
usando para isso conceitos abstratos.
O mundo contemporâneo está muito exigente, de tal modo que se exige muito mais que
as pessoas escrevam cada vez mais e melhor. Até mesmo porque para que possamos existir
tudo tem que estar documentado e, portanto, escrito, registrado. Outro item que comprova a exigência da escrita é a avaliação a qual somos submetidos nos mais diversos processos seletivos.
Podemos, então, vislumbrar que as relações do texto com seu contexto e com os propósitos da
comunicação constituem um processo, na busca da construção de significados, seja por parte
do autor, seja por parte do leitor, aqui entendidos como produtores que partilham de conhecimentos que possibilitam a comunicação efetiva.
No processo de comunicação literária cabe ao professor diferenciar claramente leitura
de literatura, domínio de mecanismo de leitura do diálogo com o texto, que possibilita sua interpretação e compreensão, que, por sua vez, torna possível o conhecimento do mundo e de si
mesmo, e, consequentemente, a emancipação pessoal, verdadeira natureza e função da literatura e do saber.
Diante do exposto, cabe ressaltar a importância de propiciar aos alunos a percepção
de que a leitura é de suma importância e que, por meio da aprendizagem
de
determinadas estratégias conseguirão compreender melhor qualquer gênero de texto e, consequentemente, serão capazes de, também, realizar
com êxito, sua produção textual, identificando a estrutura de um texto,
fazendo comparações entre textos, resumo de artigos de divulgação
científica para crianças etc.
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A CONCEPÇÃO CURRICULAR DE
EDUCAÇÃO INFANTIL NA PREFEITURA
DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
RESUMO: O presente estudo aborda a concepção curricular das instituições de ensino de Educação Infantil no município de São Paulo, buscando observar se há preocupação com a qualidade e como isso vem sendo aplicado nestas instituições, verificando quais são as perspectivas existentes em torno desta temática e quais são os documentos que norteiam as práticas
nas unidades de Educação Infantil, atendendo as diferentes necessidades das crianças, e
buscando proporcionar o seu desenvolvimento global, organizando o tempo e o espaço de
forma a oportunizar ricas vivências e troca de experiências. Para a realização deste trabalho,
a metodologia de pesquisa utilizada foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas em livros, revistas, artigos acadêmicos, periódicos e jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla fundamentação do trabalho. De acordo com o estudo realizado, foi
possível perceber que esta discussão em torno do currículo na Educação Infantil traz muitos
desafios ao educador, pois são várias as concepções sobre o currículo, mas, por outro lado,
podemos no amparar sobre os documentos legais que norteiam a prática pedagógica nesta
etapa da Educação, tanto na esfera federal, como nos “Parâmetros de Qualidade para a Educação Infantil” - Volume 2 (BRASIL, 2006), quanto considerando os materiais disponibilizados
pela rede municipal da cidade de São Paulo, como as “Orientações Curriculares: Expectativas
de Aprendizagens e Orientações Didáticas para a Educação Infantil” (2006) e “Tempos e Espaços para a infância e suas linguagens” (SME / DOT, 2006).
Palavras-chave: Educação Infantil; Currículo; Qualidade.
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INTRODUÇÃO

A

o nos relacionarmos com crianças que frequentam as escolas municipais de
educação infantil (EMEIs) no município de São Paulo, podemos perceber que
são muitas as necessidades e os interesses a serem supridos, principalmente se
considerarmos o tempo que estas crianças permanecem na escola.
Dessa forma, é fundamental pensarmos em um currículo para a Educação Infantil que
atenda estas necessidades. A partir do aumento da procura por vagas nesta etapa da Educação,
consequentemente, a preocupação com um currículo adequado e que valorize as vivências e
produções infantis passou a fazer parte do nosso cotidiano.
Voltando nossa atenção a alguns aspectos de suma importância no que diz respeito
à uma concepção de infância voltada à qualidade, como a questão dos tempos e espaços na
Educação Infantil, do planejamento de ações a serem realizadas com as crianças e também voltadas à preocupação com o protagonismo da criança, já que estes aspectos eram irrelevantes
antigamente, quando esta etapa possuía apenas um caráter assistencialista.
Foi assim que surgiu o interesse por realizar o presente estudo, realizando uma reflexão
sobre a concepção de currículo para a Educação Infantil sob a perspectiva do município de São
Paulo, levando em consideração as questões citadas acima.
Muito do que podemos observar mediante o presente estudo reflete a ideia de que ainda
temos muitos desafios pela frente quando o assunto é um currículo voltado para uma Educação
Infantil de Qualidade, principalmente no que se refere ao planejamento de nossas ações enquanto educadores, levando em consideração os tempos e os espaços nas instituições desta etapa
da Educação.
Daí a importância das unidades de Educação Infantil do município de São Paulo buscarem seguir os documentos norteadores para uma prática que vise a qualidade e a realização de
um currículo voltado para as reais necessidades das crianças que frequentam as unidades de
Educação Infantil.
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PENSAR EM CURRÍCULO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL: UMA
REFLEXÃO HISTÓRICA SOB A LUZ DA
LEGISLAÇÃO
Atuando como professora da rede pública de Ensino no Município de São Paulo, ao
longo de minha experiência com a Educação
Infantil, é possível perceber que, nesta faixa
etária, são várias as observações a serem feitas em relação ao currículo para a Educação
Infantil.
Pensando sobre este tema, são diversos os aspectos a serem considerados, no que
diz respeito à uma Educação Infantil de Qualidade, como, por exemplo, a questão do currículo, do planejamento, daquilo que precisa ser
desenvolvido com as crianças, além da organização do tempo e do espaço nas instituições
de Educação Infantil.
Portanto, o foco deste estudo é verificar
as concepções de currículo para a Educação
Infantil, segundo as legislações vigentes, observando como isso tem ocorrido na prática, sob
o ponto de vista da expansão pela procura por
vagas nestas instituições, devido ao aumento
da população, principalmente em grandes metrópoles, como a cidade de São Paulo.
Temos observado uma grande movimentação na Educação Infantil ultimamente,
ao lado da expansão de matrículas, embora
ainda em número insuficiente para o alcance
das metas do Plano Nacional de Educação de
2001, tem havido significativa mudança na forma como hoje se compreende a função social
e política desse nível de ensino e a concepção
de criança e seu processo de aprendizado e
desenvolvimento.
Em termos legais, podemos considerar que, a partir de 1996, com a aprovação da
nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (nº9.394/1996), as creches passaram a integrar o sistema de educação básica
brasileira e, por meio do Plano Nacional de
Educação (PNE, Lei nº10.210/2001), foram estipuladas metas a serem cumpridas até 2011.
Entre elas: i) ampliar a oferta de creches de
modo a atender a 50% da população de 0 a 3

anos; ii) elaborar diretrizes nacionais; iii) exigir
padrões mínimos de infraestrutura no credenciamento e no funcionamento das instituições;
e, iv) oferecer formação inicial e continuada
aos profissionais de creches.
A Educação Infantil figura na Constituição Brasileira de 1988 (art. 208, IV) como um
dever do Estado, direito de toda criança e opção da família. Os Municípios são os responsáveis legais pela oferta dessa etapa, em regime
de colaboração com Estados e a União.
O Distrito Federal acumula as competências relativas a Estados e Municípios na área
educacional. A autonomia dos entes federados
e o regime de colaboração são dois princípios
do sistema federativo brasileiro. Na distribuição
de competências, cabe à União prestar assistência técnica e financeira para garantir a equalização de oportunidades e padrão mínimo de
qualidade, além de formular uma política nacional, articular ações, estabelecer diretrizes
gerais, coletar e disseminar informações educacionais e fomentar a pesquisa.
No Brasil, o direito da criança à educação está amparado na Constituição Federal de
1988, mas ganhou força com a ampliação do
conceito de educação proposto na Conferência Mundial, de 1990, e com a divulgação dos
pilares da educação (Delors, 1996). A legislação que seguiu a esse período (Estatuto da
Criança e do Adolescente, Lei Nº8.069/1990;
Lei de Diretrizes e Bases - LDB Nº9.394/1996;
PNE Lei Nº10.172/2001) reflete esse consenso internacional.
No campo das políticas públicas brasileiras, há poucos estudos abordando o problema de forma sistemática, mas, por outro lado,
há um combatente segmento de movimentos
sociais em prol das creches e uma bancada
política atuante no Congresso Nacional.
Podemos observar que, em todo o país,
devido à esta expansão da Educação Infantil,
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 as464
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sistencialistas 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.
Assim, surgiram novas propostas didáticas e pontos de vista renovados sobre o cotidiano das instituições de Educação Infantil, levando os educadores a repensar seu trabalho
junto às crianças e famílias. A inclusão, a partir
da Constituição Federal de 1988, de creches
e pré-escolas no sistema de ensino, formando
com o Ensino Fundamental e o Ensino Médio
a Escola Básica, apesar de já ter provocado
avanços na área de Educação Infantil, como a
elevação do nível de formação dos seus educadores, necessita de instrumentos que articulem o trabalho pedagógico realizado ao longo
destas etapas, sem impor o modelo de uma
etapa à outra.
Nesse sentido, se colocam as novas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil (DCNEIs) aprovadas pelo Conselho Nacional de Educação em 2009 (Parecer
CNE/CEB nº 20/09 e Resolução CNE/CEB nº
05/09), que representam uma valiosa oportunidade para se pensar como e em que direção
atuar junto às crianças a partir de determinados parâmetros e como articular o processo de
ensino-aprendizagem na Escola Básica.
As novas Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil (DCNEIs) foram
elaboradas a partir de ampla escuta a educadores, movimentos sociais, pesquisadores
e professores universitários, que expuseram
suas preocupações e anseios em relação à
Educação Infantil, considerando já haver conhecimento consistente acerca do que pode
fundamentar um bom trabalho junto às crianças.
São elas que apontam a necessidade de estruturar e organizar ações educativas
com qualidade, articulada com a valorização
do papel dos professores que atuam junto às
crianças de 0 a 5 anos. Esses são desafiados
a construir propostas pedagógicas que, no co-

tidiano de creches e pré-escolas, deem voz às
crianças e acolham a forma delas significarem
o mundo e a si mesmas.
Refletir com seus pares e dialogar sobre as Diretrizes, aproximando-as da prática pedagógica, pode ajudar cada professor a criar
nas unidades de Educação Infantil, junto com
seus colegas, um ambiente de crescimento e
aperfeiçoamento humanos que contemplem as
crianças, suas famílias e a equipe de educadores.
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 6 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.
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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.
Outros documentos importantes que
dizem respeito ao Currículo na Educação Infantil são o Parecer CNE/CEB nº 20/09 e a
Resolução CNE/CEB nº 05/09, que definem
as DCNEIs, que fazem, em primeiro lugar, uma
clara explicitação da identidade da Educação
Infantil, condição indispensável para o estabelecimento de normativas em relação ao currículo e a outros aspectos envolvidos em uma
proposta pedagógica.
Ambos apresentam a estrutura legal
e institucional da Educação Infantil – número
mínimo de horas de funcionamento, sempre
diurno, formação em magistério de todos os
profissionais que cuidam e educam as crianças, oferta de vagas próximo à residência das
crianças, acompanhamento do trabalho pelo
órgão de supervisão do sistema, idade de corte para efetivação da matrícula, número mínimo
de horas diárias do atendimento – e colocam
alguns pontos para sua articulação com o Ensino Fundamental.
Segundo o Parecer CNE/CEB nº
20/09, nem toda Política para a Infância, que
requer esforços multissetoriais integrados, é
uma Política de Educação Infantil. Com isso,
outras medidas de proteção à infância devem
ser buscadas fora do sistema de ensino, embora articuladas com ele, sempre que necessário.
Já as Diretrizes expõem o que deve ser
considerado como função sociopolítica e pedagógica das instituições de Educação Infantil.
Tais pontos refletem grande parte das discussões na área e apontam o norte que se deseja
para o trabalho com as crianças.

A questão pedagógica é tratada pensando que, se a Educação Infantil é parte integrante da Educação Básica, como diz a Lei nº
9.394/96 em seu artigo 22, cujas finalidades
são desenvolver o educando, assegurar-lhe a
formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores,
essas finalidades devem ser adequadamente
interpretadas em relação às crianças pequenas.
De acordo com esta interpretação, as
formas como as crianças, nesse momento de
suas vidas, vivenciam o mundo, constroem conhecimentos, expressam-se, interagem e manifestam desejos e curiosidades de modo bastante peculiares, devem servir de referência e
de fonte de decisões em relação aos fins educacionais, aos métodos de trabalho, à gestão
das unidades e à relação com as famílias.
Por outro lado, as instituições de Educação Infantil, assim como todas as demais
instituições nacionais, devem assumir responsabilidades na construção de uma sociedade
livre, justa, solidária e que preserve o meio ambiente, como parte do projeto de sociedade democrática desenhado na Constituição Federal
de 1988 (artigo 3, inciso I).
Elas devem ainda trabalhar pela redução das desigualdades sociais e regionais e a
promoção do bem de todos (artigo 3 incisos II
e IV da Constituição Federal). Contudo, esses
compromissos a serem perseguidos pelos sistemas de ensino e pelos professores também
na Educação Infantil enfrentam uma série de
desafios, como a desigualdade de acesso entre as crianças brancas e negras, ricas e pobres, moradoras do meio urbano e rural, das
regiões sul/sudeste e norte/nordeste.
Também as condições desiguais da
qualidade da educação oferecida às crianças
em creches e pré-escolas impedem que os direitos constitucionais das crianças sejam garantidos a todas elas. Todos os esforços então
se voltam para uma ação coletiva de superação dessas desigualdades.
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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.
Cabe destacar que as Diretrizes partem
de uma definição de currículo e apresentam
princípios básicos orientadores de um trabalho
pedagógico comprometido com a qualidade e
a efetivação de oportunidades de desenvolvimento para todas as crianças. Elas explicitam
aspectos importantes, como os objetivos e
condições para a organização curricular, consideram a educação infantil em instituições criadas em territórios não-urbanos, a importância
da parceria com as famílias, as experiências
que devem ser concretizadas em práticas cotidianas nas instituições e fazem recomendações quanto aos processos de avaliação e de
transição da criança ao longo de sua trajetória
na Educação Básica.
As novas DCNEIs consideram que a
função sociopolítica e pedagógica das unidades de Educação Infantil inclui (Resolução
CNE/CEB nº 05/09 artigo 7º): oferecer condições e recursos para que as crianças usufruam
seus direitos civis, humanos e sociais; assumir
a responsabilidade de compartilhar e complementar a educação e cuidado das crianças
com as famílias; possibilitar tanto a convivência
entre crianças e entre adultos e crianças quanto à ampliação de saberes e conhecimentos de
diferentes naturezas; promover a igualdade de
oportunidades educacionais entre as crianças
de diferentes classes sociais no que se refere
ao acesso a bens culturais e às possibilidades
de vivência da infância; construir novas formas
de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, a sustentabilidade do planeta e com o rompimento
de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, linguística e religiosa.

Nessa definição, foram integrados
compromissos construídos na área em diferentes momentos históricos, mas articulados em
uma visão inovadora e instigante do processo educacional. Não só a questão da família
foi contemplada, como também a questão da
criança como um sujeito de direitos a serem
garantidos, incluindo o direito, desde o nascimento, a uma educação de qualidade no lar e
em instituições escolares.
Podemos destacar que o debate sobre
o currículo na Educação Infantil tem gerado
muitas controvérsias entre os professores de
creches e pré-escolas e outros educadores e
profissionais afins. Além de tal debate incluir
diferentes visões de criança, de família, e de
funções da creche e da pré-escola, para muitos educadores e especialistas que trabalham
na área, a Educação Infantil não deveria envolver-se com a questão de currículo, termo em
geral associado à escolarização tal como vivida no ensino fundamental e médio e associado
à ideia de disciplinas, de matérias escolares.
O currículo busca articular as experiências e os saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio
cultural, artístico, científico e tecnológico da
sociedade por meio de práticas planejadas e
permanentemente avaliadas que estruturam o
cotidiano das instituições.
Esta definição de currículo foge de versões já superadas de conceber listas de conteúdos obrigatórios, ou disciplinas estanques, de
pensar que na Educação infantil não há necessidade de qualquer planejamento de atividades, de reger as atividades por um calendário
voltado a comemorar determinadas datas sem
avaliar o sentido e o valor formativo dessas comemorações, e também da ideia de que o saber do senso comum é o que deve ser tratado
com crianças pequenas.
A definição de currículo defendida nas
Diretrizes põe o foco na ação mediadora da
instituição de Educação infantil como articuladora das experiências e saberes das crianças
e os conhecimentos que circulam na cultura
mais ampla e que despertam o interesse das
crianças.
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O OLHAR DO MUNICÍPIO DE SÃO
PAULO SOBRE O CURRÍCULO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Ainda no sentido de subsidiar a ação
docente no que se refere ao currículo de Educação Infantil, no âmbito da educação municipal da cidade de São Paulo, observamos
outra grande contribuição, que é o documento “Orientações Curriculares: Expectativas de
Aprendizagens e Orientações Didáticas para a
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
educar e cuidar voltada para a apropriação e
transformação pela criança de até 6 anos de
idade, de bens culturais por meio de diferentes
linguagens e de criativas formas de interação
com o ambiente.
Tal orientação apresenta expectativas
sobre aprendizagens que podem ser promovidas com as crianças atendidas nos CEIs, nas
creches, nas EMEIs e nas turmas de educação
infantil das EMEIs da rede municipal de ensino
de São Paulo e apresenta algumas orientações
sobre como fazê-lo. Na tarefa de levantar expectativas em relação às aprendizagens que
as crianças podem efetivar nas unidades de
educação infantil municipais fez-se necessário:
explicitar esperanças, acreditar no avanço no
desenvolvimento das crianças e trabalhar para
que elas obtenham o que lhes é de direito:
serem educadas e cuidadas em um ambiente
que as acolha, apóie suas iniciativas e as estimule em sua aventura de significar o mundo e
a si mesmas.
Tendo como um de seus grandes desafios articular propostas de trabalho da Educação Infantil em CEIs, Creches, EMEIs e EMEEs,
bem como com o Ensino Fundamental, reconhecendo as necessidades e especificidades
de cada etapa de ensino, de modo a responder
a demanda de pensar um processo continuado
ao longo da Educação Básica. Assim como as
demais publicações a elaboração deste mate-

rial foi coordenada pela Diretoria de Orientação
Técnica – Educação Infantil, envolvendo especialistas de diferentes áreas.
Sua construção contou também com
a parceria de educadores, gestores de educação, gestores de Políticas Públicas e grupo
de trabalho composto por organizações não
governamentais, terceiro setor, sociedade civil
e pesquisadores de Educação Infantil ligados
a Universidades ou Centros de Pesquisa, na
busca contínua de um trabalho cada vez mais
qualificado.
Nesse sentido este material busca subsidiar a prática e a reflexão de todos os envolvidos com uma pedagogia para a infância,
na construção de um novo paradigma para a
educação infantil.
Este material tem o objetivo de intensificar a articulação entre as propostas de trabalho nas Unidades Educacionais que atendem aproximadamente 390.000 crianças, que
como sujeitos de direitos tenham acesso a
bens culturais, aprendizagens significativas em
um ambiente desafiador que promova a construção de conhecimentos. Não queremos que
ele se torna somente mais um documento para
a rede, e para isso contamos com seu comprometimento para torná-lo um instrumento vivo,
que possa fortalecê-lo em sua ação educativa.
Segundo o documento “Orientações
Curriculares: Expectativas de Aprendizagens
e Orientações Didáticas para a Educação Infantil” (SME, 2006) as ideias de pioneiros que
marcaram a história mundial da educação infantil – Froebel, Montessori, principalmente – e
que foram influentes na elaboração das primeiras propostas curriculares para a educação infantil no Brasil, tiveram uma adesão incompleta
e muitas vezes distorcida, ou apenas pontual,
e perderam sua força inovadora ao longo da
expansão da educação pré-escolar no país na
década de 1970, apoiada em teorias de privação cultural e na idéia de educação compensatória.
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A pré-escola, mesmo nas instituições
mantidas por entidades privadas, passou a ter
o ensino fundamental como sua principal fonte
de inspiração, sem se livrar de distorções e inadequações por ele historicamente acumuladas:
ideia de seriação, foco no ensino sistemático
de disciplinas acadêmicas com metodologias
que reconheciam pouco a atividade da criança.
Uma renovação, todavia, começou a
se esboçar impulsionada em especial pela promulgação da nova Constituição de 1988 que
incluiu a creche no sistema de ensino colocando-a com a pré-escola, no 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.
O “Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas
para a Educação Infantil”, da Secretaria Municipal de Educação - Diretoria de Orientação
Técnica, foi elaborado a partir do aprofundamento de diretrizes para o trabalho pedagógico
apresentadas na publicação Tempos e espaços para a infância e suas linguagens nos CEIs,
Creches e EMEIs da cidade de São Paulo (São
Paulo, SME, 2006) e outras ORIENTAÇÕES
CURRICULARES - Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas: concepções e
práticas pedagógicas trabalhadas no “Programa A Rede em rede” que, desde 2006, desenvolve formação continuada de coordenadores
pedagógicos de CEIs, EMEIs e EMEEs.
Uma versão preliminar das expectativas propostas foi discutida pelos educadores
de todas as unidades da rede direta e em algumas unidades da rede conveniada. Com base
em suas considerações foi elaborada a versão
final, que recebeu uma leitura crítica por representantes de professores e de equipes técnicas de CEIs, EMEIs, EMEEs e por supervisores
e representantes das creches conveniadas.

Este documento tem por objetivos: servir de referência para o trabalho dos professores
e suscitar-lhes uma atitude reflexiva enquanto
planejadores dos ambientes de aprendizagens
das crianças; subsidiar cada professor na estruturação de um programa de atividades para
as crianças de sua turma; apoiar cada equipe
no planejamento, desenvolvimento e avaliação
de seu projeto pedagógico, instrumento que
define os conteúdos e as aprendizagens que
eles buscam mediar com suas crianças; intensificar a articulação dos CEIs, creches, EMEIs
e EMEEs.
Hoje integrados na rede municipal de
ensino, em torno de diretrizes comuns e de
um conjunto de aprendizagens que podem ser
promovidas com cada grupo de crianças, de
modo a dar continuidade às experiências das
crianças em seu processo educacional; criar
um recurso de comunicação que informe as
famílias das crianças matriculadas nas instituições de educação infantil da rede municipal
de ensino sobre as perspectivas de trabalho
pedagógico que estão sendo discutidas nas
unidades.
Segundo as “Orientações Curriculares:
Expectativas de Aprendizagens e Orientações
Didáticas para a Educação Infantil” (2006), “As
pré-escolas e creches paulistanas têm tido importante papel na história da educação infantil
em nosso País, por sua extensão numérica e
por sua história de elaboração de documentos
de orientação técnica que constituíram marcos
importantes na área.
Essa história traz desafios e responsabilidades para todos os seus atores quando se
pensa na elaboração de orientações curriculares e expectativas de aprendizagens para as
crianças nelas matriculadas nesse período de
integração de CEIs, creches e EMEIs no sistema municipal de ensino de São Paulo. 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.
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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”.
A intensificação de intercâmbios com
educadores de outros países com maior experiência na educação de crianças desde seu
nascimento alimentou muitos debates em congressos e nos fóruns em defesa da educação
infantil sobre o que seria uma educação de
qualidade em creches e pré-escolas em nosso
país.
Novas perspectivas foram delineadas
para o trabalho com bebês e as crianças pequenas, revelando a necessidade da Educação Infantil superar a dicotomia entre cuidar e
educar e construir uma cultura própria em um
modelo que atenda às especificidades da faixa
etária de 0 a 5 anos.
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.
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.
De acordo com o documento “Tempos e Espaços para a infância e suas linguagens” (SME / DOT, 2006, p. 9) CEIs, Creches
e EMEIs devem se caracterizar como ambientes que possibilitem à criança ampliar suas
experiências e se desenvolver em todas as
dimensões humanas: afetiva, motora, cognitiva, social, imaginativa, lúdica, estética, criativa,
expressiva, linguística. Isto implica considerar
que essas instituições são contextos de aprendizagens e de trocas de significações a partir
de linguagens diversas.
Daí ser importante refletir sobre como
entendemos atualmente o processo de aprender e qual é o papel do professor nesse processo. A compreensão que se tem hoje de
aprendizagem supera a fragmentação cabeça/
corpo e cognição-afeto socialmente elaborada
e incorporada por muitos educadores. Outras
definições de aprendizagem formuladas no
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passado também se mostram inadequadas
para explicar o que se passa com as crianças
pequenas.
Por meio dos relacionamentos que a
criança estabelece, não só com os adultos,
mas também com outras crianças, ela nomeia
objetos, imita pessoas ou outros elementos
que observou, traça desenhos, formula perguntas, elabora respostas, constantemente significando o mundo a sua volta, influenciando-o e
sendo influenciada por ele.
As experiências vividas no espaço de
Educação Infantil devem possibilitar à criança
o encontro de explicações sobre o que ocorre
à sua volta e consigo mesma, enquanto desenvolvem formas de sentir, pensar e solucionar
problemas. Nesse processo é preciso considerar que as crianças necessitam envolver-se
com diferentes linguagens e valorizar o lúdico,
as brincadeiras, as culturas infantis.
As experiências, vivências, saberes e
interesses infantis são pontos de partida para
que novos conhecimentos sejam por ela apropriados em situações que lhe despertem o interesse frente ao inexplorado, ao desconhecido,
ajudando-a a descobrir o desejo envolvido na
investigação. Isso se dá conforme parceiros
mais experientes apresentam recursos, sugestões, explicações, perguntas, apoios emocionais que interagem com os motivos, os saberes e as capacidades das crianças.
Dá-se, também, quando a criança,
mesmo sozinha ou com parceiros de sua idade
utiliza formas já vividas com parceiros adultos
na exploração do ambiente e na construção
de significações. As crianças se apropriam do
patrimônio cultural de seu grupo social e têm
acesso a itens significativos da produção histórica e cultural da humanidade, à medida que o
professor garanta no cotidiano do CEI, da Creche e da EMEI que elas vivenciem diferentes
situações nas quais tenham constante oportunidade de escolha, exercitem sua autonomia e
conheçam as próprias necessidades, preferências e desejos ligados à construção do conhecimento e do relacionamento interpessoal.

A concepção apresentada segundo o
documento “Tempos e Espaços para a infância
e suas linguagens” (SME / DOT, 2006, p. 10)
nos remete a pensar na própria organização do
trabalho pedagógico na Educação Infantil no
que se refere aos tempos, espaços e atividades nas quais as crianças se inserem:
a. Como entendemos a interação das
crianças?
b. Deixar que as crianças ocupem um
determinado espaço é suficiente para que as
interações e as aprendizagens ocorram?
c. No CEI, na Creche e na EMEI as
crianças estão tendo oportunidade de explorar
o ambiente, de levantar hipóteses, de trocar informações e de construir conhecimentos?
d. Como garantir a espontaneidade
das crianças e não confundi-la com práticas
improvisadas, sem intencionalidade? Concepções de infância e aprendizagem.
Planejar o currículo vivido na Educação
Infantil – que se faz ouvindo as crianças (com
seus saberes e motivos, aqui incluindo também
os bebês que são “ouvidos” de modo próprio)
e também os pais - envolve prever condições
para a ocorrência de situações de exploração
que ofereçam à criança condições para que
ela se construa como sujeito que se emociona,
pensa, imagina, fabrica coisas.
Tais situações podem envolver momentos coletivos em que todas as crianças participem da mesma vivencia, momentos de trabalho diversificado realizado por grupos que
as elegem segundo seus motivos e condições
pessoais, e também momentos em que a privacidade de cada criança seja garantida e ela
possa apenas relaxar, ou imaginar, ou explorar
o entorno.
Nas interações criadas nesses momentos, as crianças põem à prova seus saberes ou
significações e podem ampliá-los. No entanto,
é preciso lembrar que agrupar as crianças em
um mesmo espaço não garante a qualidade
das interações infantis (SME / DOT, 2006).

471

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Essas são mais prolongadas, interessantes, criativas e criadoras de novas formas
de agir, quando o professor organiza as vivências propostas, os tempos, os espaços/ ambientes e disponibiliza materiais diversos. Todos esses elementos servirão como recursos
para as crianças agirem e aprenderem.
A oferta de materiais variados e sempre acessíveis às crianças e a organização de
ambientes de forma confortável e orientadora
das ações infantis favorecem o desenvolvimento da autonomia nas suas escolhas e a participação delas em várias atividades em um mesmo dia: Os espaços utilizados pelas crianças
são atraentes e contam com materiais que possibilitam à criança explorar o entorno, interagir
com diferentes parceiros, dispor de momentos
de privacidade?
O ambiente é confortável, em especial,
para as crianças que passam muitas horas na
instituição de educação infantil? As situações
que o professor oportuniza são desafiadoras?
Todas as crianças estão envolvidas na mesma
atividade todo o tempo ou há momentos para
atividades diversificadas?
A criança pode interagir com companheiros de diferentes idades? São organizadas
filas? Para quê? Por quê? Quanto tempo elas
duram? São consideradas momentos de organização dos grupos ou de restrição? A partir de
que idade as crianças são estimuladas a comerem sozinhas? Elas podem se servir do alimento? As crianças brincam com frequência?
De quê? Com quais materiais elas brincam? O
pátio ou outro espaço externo é usado com
frequência? Para que tipo de atividade?
A noção de “ambiente”, contudo, extrapola os muros do CEI, da Creche ou da EMEI.
O espaço físico dessas unidades educacionais
não se resume apenas a sua metragem, insolação, topografia, mas ele precisa tornar-se um
ambiente, isto é, ambientar as crianças e os
adultos procurando atender suas necessidades e exigências nos momentos programados
ou imprevistos, individuais ou coletivos.

O ambiente, inclusive, pode estender-se à rua, ao bairro e à cidade. Constitui assim
uma variável decisiva da proposta pedagógica
e um elemento fundamental na realização do
projeto pedagógico da unidade educacional,
devendo ser continuamente planejado e reorganizado por todos que nela atuam direta ou
indiretamente. (SME / DOT, 2006, p. 12).
O ambiente é constituído pelos modos como se organizam: a. os espaços, dando a eles o estatuto de lugares para crescer
e aprender; b. os objetos e demais materiais,
instrumentos necessários aos tantos fazeres e
inventos infantis. c. os tempos das tantas propostas que são apresentadas às crianças e
das ações que elas mesmas criam e recriam.
A Infância, quando vivenciada nos ambientes da Educação Infantil, reflete um tempo
de experiências educativas seguras, afetivas e
estimulantes, promotoras de mudanças e ampliação de suas capacidades de fazer, sentir,
pensar e usar diferentes linguagens. A criança
guarda em sua memória essas experiências
como parte de sua história. Sua aprendizagem
acontece pela mediação dos elementos encontrados no ambiente em que ela está incluída,
particularmente pela ação mediadora daqueles
que com ela se relacionam, sejam eles adultos
ou crianças.
Os diferentes ambientes dos CEIs, das
Creches e das EMEIs devem ser organizados
de modo a propiciar às crianças oportunidades
para ampliar suas experiências no mundo da
natureza e da cultura, produzir novas significações e renovar sua cultura.
Para tanto, faz-se necessário superar o
modelo pedagógico centrado no adulto e construir: um ambiente aberto à exploração do lúdico; lugares onde crianças e adultos possam se
engajar em atividades culturais cujos aspectos
cognitivos, estéticos e éticos sejam continuamente re-significados; um cotidiano que integre uma postura de cuidado à educação, traduzindo em ações os Direitos da Criança; uma
atmosfera de tolerância, respeito e curiosidade
para com as culturas locais, as famílias, suas
comunidades e seus modos próprios de viver.
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Nessa organização participam as crianças e os educadores, pois é pelo relacionamento desses atores que o espaço ganha cores e
sons, cheiros e sabores, objetos e memórias. O
espaço precisa ser cuidadosamente preparado
de modo a contemplar: a segurança e o acolhimento da criança; a superação de obstáculos
(locais perigosos) e a promoção de desafios
para a sua exploração; a gama de interesses
e conhecimentos dos bebês e das crianças
maiores; a presença das produções infantis e
todas as demais marcas da infância nas mais
diversas formas de expressão na composição
estética do ambiente; a multifuncionalidade
dos espaços e a acessibilidade de materiais
para as crianças nas diferentes idades; a diversidade das propostas para a qual ele pode ser
ambientado: momentos coletivos, em grupo ou
individuais; a ocorrência de interações sociais
prolongadas e criativas e espaços para cada
criança ter privacidade; a presença de objetos que permitam à criança ter contato com
elementos de outras culturas e o convívio com
uma diversidade maior de valores estéticos;
a visibilidade do espaço exterior; j. o contato
com o meio externo e os elementos da natureza necessários à saúde e à qualidade de vida
(SME / DOT, 2006, p. 13).
Sendo assim, vemos que não faltam
documentos para nortear a prática pedagógica
na Educação Infantil no que diz respeito ao currículo, e aqui cabe ressaltar que eles ressaltam
a importância do planejamento da ação docente, de se pensar com cuidado no espaço, nos
recursos materiais e no tempo para as ações
desenvolvidas nas instituições de Educação
Infantil, a fim de proporcionar momentos prazerosos, de troca e construção de saberes e
aprendizagens significativas para as crianças.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a realização deste trabalho, a metodologia de pesquisa utilizada neste trabalho
foi a do tipo bibliográfica, com pesquisas realizadas em livros, revistas, artigos acadêmicos,
periódicos e jornais. O referencial teórico disponibilizado via Internet permitiu uma ampla
fundamentação teórica do trabalho.
Para fundamentar este artigo, as bibliografias consultadas ficam em documentos
norteadores como “Parâmetros de Qualidade
para a Educação Infantil” - Volume 2 (BRASIL,
2006), “Orientações Curriculares: Expectativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas
para a Educação Infantil” (2006) e “Tempos
e Espaços para a infância e suas linguagens”
(SME / DOT, 2006).
Tais documentos permitiram observar a
concepção de currículo na Educação Infantil,
um currículo que atenda as reais necessidades e especificidades da faixa etária, levando
em consideração os aspectos aqui apontados
para a construção de práticas coerentes e de
qualidade.
Planejar o currículo vivido na Educação Infantil, que se faz ouvindo as crianças,
com seus saberes e motivos, envolve prever
condições para a ocorrência de situações de
exploração que ofereçam à criança condições
para que ela se construa como sujeito que se
emociona, pensa, imagina, fabrica coisas, para
a construção de aprendizagens significativas.
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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 perceber que temos enfrentado um grande aumento do número de instituições de Educação Infantil
na rede pública de ensino do município de São Paulo, em decorrência da crescente demanda e
da expansão e universalização do direito ao atendimento em creches e pré-escolas, tornando
necessário abordar um assunto tão importante quanto o currículo na Educação Infantil, já que
é fundamental refletir sobre o atendimento, sobre como as crianças são tratadas nestas instituições, se as suas necessidades são supridas e se é oportunizado um desenvolvimento global da
criança, sempre buscando oferecer-lhe o melhor.
Com base nas concepções de currículo reveladas nos documentos aqui reportados,
observamos a necessidade de se pensar na especificidade da Educação Infantil e na sistematização das ações através da organização de um currículo para esta etapa da Educação.
Para essa elaboração, dentre outras referências, faz‐se necessário o conhecimento dos
documentos oficiais brasileiros que tratam das questões curriculares. Da análise dos documentos oficiais, podemos afirmar que os estudos sobre currículo e sobre Educação Infantil (EI)
avançaram bastante desde os anos de 1980.
Podemos destacar, por exemplo, a partir da leitura realizada, percebemos que, no Brasil,
a discussão em torno do currículo na educação ganhou consistência a partir de um importante
instrumento legal - a Constituição Federal de 1988, ao inscrever o princípio da garantia de padrão de qualidade do ensino no seu artigo 206, no qual se afirmam os princípios sob os quais
o ensino deve ser ministrado, como é o caso do contido no inciso VII, que trata da garantia de
um padrão de qualidade.
Com as mudanças ocorridas na perspectiva da Educação Infantil, o currículo passou
a ter papel de destaque, pois diz respeito ao atendimento que será dado às crianças, à forma
como a educação será pensada e executada para um determinado grupo de crianças, sem rótulos, a partir de aprendizados mútuos, a fim de superar desafios em conjunto.
Sendo assim, não basta apenas garantir que a criança tenha o acesso à escola de Educação Infantil, mas que o currículo desta instituição seja realmente pensado e proposto para as
necessidades desta criança, abarcando seus interesses, escolhas, anseios, habilidades e dificuldades, possibilitando vivências significativas.
Foi possível observar que temos subsídios que nos orientam enquanto a elaboração de
um currículo voltado para a prática na Educação Infantil, mas é preciso que as propostas pedagógicas e curriculares ser construídas no contexto de cada instituição desta etapa da Educação,
uma vez que elas precisam considerar as especificidades institucionais, seus profissionais, a
comunidade e, principalmente, as crianças.
Essa elaboração, portanto, é imprescindível para que se possa garantir que as práticas
educativas desenvolvidas com essas crianças se encaminhem na direção de lhes garantir uma
educação de boa qualidade que lhes proporcionem desenvolverem‐se de forma plena e integral.
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COMO SE MANTER ATUALIZADO COM
UMA DISCIPLINA TÃO EXPERIENTE

RESUMO: Entender o que ocorre sobre o uso da língua portuguesa, dentro da sua história qual
a valorização dessa disciplina o que ocorreu com ela no decorrer do tempo se faz necessário
para entendermos o rumo que essa disciplina e modalidade de comunicação acontece. Buscamos apresentar algumas sugestões de atividades que podem ser desenvolvidas nas aulas
de língua portuguesa de modo a contribuir para a valorização e o desenvolvimento do respeito às variedades linguísticas que se apresentam em toda a nossa sociedade. Mediante a
valorização dos diferentes dialetos e, por conseguinte de seus falantes, desenvolver também
os sentimentos cuidado e valorização dos bens públicos. Apresentar de forma simples possibilidade de trabalhar de modo interativo com os alunos, sem precisar de grandes apetrechos
tecnológicos.

Palavras-chave: História, Mudanças; Realidade.
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INTRODUÇÃO

P

or meio da história sobre a língua portuguesa temos um breve histórico do que
aconteceu com essa língua, seus atributos, os textos que originaram essa temática
e os fatos que perpetuaram essa disciplina nos traz dentro da história como devemos entender esse contexto.
Trabalhos com essa abordagem são interessantes para todo leitor que quer ampliar seus
conhecimentos acerca da temática e queiram refletir sobre as possibilidades que há em desenvolver aulas práticas no que tange ao ensino de língua portuguesa considerando a prática lúdica
com um recurso significativo.
A aproximação de biologia, neurociência, desenvolvimento humano e educação seria
uma excelente base para a pesquisa educacional. Aspectos bioéticos devem ser evidenciados
desde o início para que não exista distorção ou mitificação popular em relação à neurociência e
às possíveis descobertas sobre o cérebro humano.
Alguns destes mitos são aparentemente inofensivos como a história de que usamos
somente 10% de nossa inteligência, no entanto, outros causaram impacto na educação como
a questão da dominância hemisférica esquerda, a prontidão ou a quantificação da inteligência.
A neurociência vem, ainda, auxiliar nas ocorrências de dificuldades de aprendizagem,
pois podem estar associadas a não somente ao cérebro, mas sim ao ambiente, ao sono, às
práticas pedagógicas, isto é, a elementos externos.
No entanto, ainda que essas adversidades estejam associadas as diferenças cerebrais,
como nos casos de síndromes, permite prever o nível desta diferença, sendo maiores ou menores. As dificuldades de aprendizagem correspondem a um conjunto de desordem sistêmicas e
parciais da aprendizagem escolar, de modo a culminar no surgimento de insuficiências funcionais de sistemas cerebrais.
Em contrapartida, é necessário que se cuide para que os conhecimentos atuais de neurociência não caiam nesta vala e sejam utilizados como mecanismos de manipulação de uma
pseudociência. Existe a possibilidade de se cometer enganos diante de informações cujas fontes
não são devidamente checadas.
Propostas de autores comprometidos eticamente em produzir estudos consistentes sobre ensino e aprendizagem defendem a criação de ambientes educacionais integrando neurocientistas e educadores, com pesquisa e prática. A elaboração de ações educativas com bases
em neurociência acrescenta ferramentas eficazes na análise do percurso da aprendizagem permitindo que seja possível se atingir o potencial de desenvolvimento individual.
É deste modo que a neurociência se apresenta para a educação. Os diversos estágios
do neurodesenvolvimento promovem modificações estruturais e funcionais ao cérebro para adequá-lo às necessidades que o indivíduo tem em cada etapa de vida. O cérebro humano é uma
estrutura destinada a aprender. Qual o significado para a educação destes passos largos da
neurociência?
Baseado, portanto, nas pesquisas e desenvolvimento deste estudo, verifica-se que o
pensar em “educação de qualidade” requisita a compreensão da aprendizagem no cérebro e a
importância desse conhecimento por parte dos educadores, pois o objetivo da educação só é
atingido se houver aprendizagem e esse processo permeia todos os ambientes sociais.
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Entretanto, é na escola em que o conhecimento acadêmico é desenvolvido, tendo o
professor como mediador deste. Sabendo que a incorporação de informações se dá a partir
da organização do mesmo no cérebro, o educador por implementar ações inovadores, que proporcionarão ao discente o desenvolvimento de suas próprias habilidades de estudo, facilitando
assim a aquisição de conhecimentos.
É imprescindível que os educadores reconheçam as estruturas cerebrais como interfaces
da aprendizagem e que seja sempre um campo a ser desbravado. Os professores conhecedores
dessas circunstâncias transformam a informação em conhecimento e o conhecimento em experiência. É sabido que a experiência é registrada de maneira privilegiada nos solos da memória,
capazes de transformar a personalidade. Por isso, é essencial que se envolva as informações
que transmitem para a experiência de vida.
Como pudemos observar, a neurociência, por si só, não traz novas estratégias educacionais. Ela fornece razões importantes e concretas, demonstrando o porquê de algumas abordagens serem mais eficientes que outras.
Explorar as bases da aprendizagem a partir da neurociência poderá contribuir significativamente na resposta de questões que permeiam a educação, como garantir o sucesso de
um currículo compatível com o desenvolvimento cerebral; melhorar a instrução nas disciplinas;
impacto de novas tecnologias no desempenho escolar etc.
O educador é o profissional que exerce maior impacto no sistema educacional e é alvo
de muita expectativa. Em relação à formação do professor torna-se necessário a aquisição de
conhecimentos que o habilite a ensinar, motivar e avaliar o aluno num formato que seja mais
eficiente e compatível com o funcionamento do seu cérebro.
Os professores em formação inicial ou em educação permanente necessitam desenvolver domínio técnico na solução de problemas, assim como o conhecimento de procedimentos
adequados de ensino e sua correta aplicação. A neurociência se torna um conhecimento necessário à formação de professores nos seus diversos estágios.
Compreender que os conhecimentos da neurociência são importantes para a educação
ainda é um paradigma novo. Muitos destes conhecimentos carecem de pesquisas educacionais
que validem sua importância, consistência e aplicabilidade em educação.
Um autor que revolucionou não somente a psicologia, mas o pesquisador sobre o cérebro e a mente humana, foi Vygotsky. Com uma visão além do que seu tempo, foi um profeta
anunciando um novo tempo para a compreensão de como acontece a aprendizagem, como o
ser humano adquire conhecimento. Contestou as teorias comportamentalistas e propôs que o
sistema nervoso humano é funcionalmente dinâmico em respostas a exposição a estímulos do
ambiente.
Utilizou os conceitos de neuroplasticidade, a reorganização neuronal numa visão da neurociência dos tempos atuais. A influência de suas ideias é crescente na pedagogia e na formação de professores. Sua crítica à pesquisa educacional realizada em laboratório com princípios
da zoologia ou da botânica o levou ao desenvolvimento de uma metodologia de pesquisa fora
deste modelo.
Propôs não somente discutir a consciência humana, mas pesquisá-la objetivamente com
uma metodologia com base no materialismo dialético em que o símbolo é o mediador entre o
indivíduo e o social. A discussão sobre a mente e cérebro passa a ter base científica estruturada
em pesquisa que buscou aproximar o estudo de processos neurais e o estudo dos processos
mentais.
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O aprendizado desperta processos internos de desenvolvimento capazes de funcionar
somente na interação da criança com as pessoas e em cooperação com as demais crianças.
Nesta visão aprendizado não é desenvolvimento, mas o aprendizado organizado resulta em desenvolvimento que não ocorreria de outra maneira. O aspecto central da proposta de Vygotsky é
a noção de que os processos de desenvolvimento e de aprendizagem não coincidem.
Para o professor em formação esta é a base para uma maior compreensão da vida humana, como a própria existência, a consciência que tomam forma pela história e pela cultura. As
características básicas envolvidas no processo de aprendizagem não são de sistemas organizados de modo invariável e rígido.
São sistemas funcionais extremamente móveis mesmo diante de uma tarefa constante,
os mecanismos acessados são diferentes ainda que se chegue a um resultado constante. São
diversas as possibilidades da ação do professor em sua tarefa de ensinar.
A formação de professores, principalmente de ensino fundamental, tem fragilidades
apontadas por diversos autores, principalmente quando se analisa o tripé neurocientista, psicólogo e pedagogo.
Do que se apreendeu nesta pesquisa o educador já é visto como o profissional que
maior impacto pode causar no sistema atual e do qual muito se espera. Qual o perfil deste profissional? Ele deverá ser detentor dos conhecimentos que irão instrumentalizar o indivíduo para
exercer sua cidadania? A formação docente exige atualização contínua, revisão crítica de sua
atuação e de sua proposta pedagógica.
Investigar as bases da aprendizagem a partir da neurociência poderá contribuir para a
resposta de algumas questões e garantir o sucesso de um currículo compatível com o funcionamento cerebral, como converter o conhecimento obtido em pesquisa em métodos instrucionais
efetivos em cenários reais, o quanto tudo isso pode melhorar a instrução nas diversas disciplinas
e o impacto das novas tecnologias no desempenho escolar.
Saber fatos que perpetuam essa disciplina fazendo com que aprofundemos nosso conhecimento e entendamos o que acontece com ela nos dias atuais, trás um conhecimento significativo para a pratica em sala de aula, como consequência o pleno desenvolvimento dos alunos
e saberes que no decorrer da disciplina trará de forma lúdica o que de fato acontece e perpetua
na praxe em relação ao contexto da língua portuguesa.
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O primeiro subtítulo traz a frase “Por
COMO SE MANTER ATUALIZADO COM
que envelhecemos assim”, nesta parte do texto
UMA DISCIPLINA TÃO EXPERIENTE
O assunto central da reportagem de
divulgação cientifica de Thomas Kirkwood é
a resposta à pergunta “Por que não vivemos
para sempre?”, publicada na revista Scientific
American Brazil .
Ao longo do texto, o autor explica que
não vivemos para sempre porque somos constituídos de células que carregam os genes da
mortalidade. Devido o texto ter como contexto de produção uma revista científica, que tem
como função construir saberes, é difícil ao leitor comum seguir os caminhos apresentados
pelo autor e assim construir todos os sentidos
pertinentes ao texto. Neste sentido, Koch e
Elias afirmam que:
O texto é um evento sociocomunicativo, que ganha existência dentro de um processo interacional. Todo texto
é resultado de uma coprodução entre interlocutores: o
que distingue o texto escrito do falado é a forma como
tal coprodução se realiza (KOCH; ELIAS, p.13).

O texto foi dividido em cinco partes,
uma introdução, três partes de desenvolvimento e apresentação de argumentos e uma
conclusão; essas partes foram marcadas pelo
autor com uma frase em caixa alta, creio que,
para facilitar a leitura e a observação de que
um novo assunto estava sendo apresentado.
“Se você pudesse planejar” é a frase
que inicia a introdução do texto, nela o autor
apresenta seu ponto de vista com relação ao
fim da vida, sem responder à questão central
do texto. Pode-se perceber na introdução um
diálogo com o discurso histórico, quando o autor pontua que nossos ancestrais estavam mais
acostumados com a morte, devido as próprias
condições de vida como falta de saneamento.

o autor explica o funcionamento do corpo humano, a questão da procriação como meio de
perpetuar a espécie. Cita a hidra de água doce
que parece não envelhecer, atribuindo a fatores
externos como ambiente e predadores a causa
de sua imortalidade.
O segundo subtítulo “Evolução por
adaptação” explica a teoria da soma dispensável e apresenta as pesquisas de Tom Johnson
e Michael Klaus que tratam de genes capazes
de prolongar a vida de alguns organismos. O
terceiro subtítulo “Sobre ratos e homens” aponta que as pesquisas têm como objetivo melhor
a qualidade da vida humana e não a prolongar
por tempo indeterminado.
A conclusão inicia-se com a frase “Sem
respostas simples”, nesta parte o autor informa
que a morte é certa para todos, mas que as
pesquisas buscam novas drogas para melhorar o fim da vida.
O texto apresenta pequenos relatos na
introdução para demonstrar de que modo as
pessoas, em especial os idosos e as crianças,
veem a perspectiva da morte. Além dos relatos, o autor narra aos leitores os acontecimentos que envolvem a morte e a reprodução, no
entanto faz isso com linguagem específica da
área que trata o texto.
Sendo assim, a esfera de divulgação
depende da necessidade dos interlocutores
quando ao conteúdo que será apresentado em
cada texto e o público que se pretende atingir
que também são influenciados pelo seu modo
de produção, ou seja, oral ou impresso; se ele
é composto por elementos unicamente verbais,
ou não verbais, ou ainda se suporta os dois.
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Um texto pressupõe interação, em outras palavras, todo texto provoca certa reação
do seu leitor que reage de alguma maneira. A
interação com o texto é determinada pela sua
intenção e pela sua função que devem ser percebidas pelos interlocutores.

A escola enquanto espaço público não
pode privilegiar a uns e a outros não, não pode
fazer de seu espaço, um espaço excludente
logo precisa fornecer ferramentas que colaborem para exterminar com as diferenças. Uma
dessas ferramentas é a apontada por Zoppi-Fontana (1999) ao analisar o que não está exOs interlocutores de um texto são seu plícito nos textos:
produtor (autor) e os leitores deste texto. Por
meio do próprio conhecimento os interlocuto- Encontramos, assim, outro ponto de deriva onde o texto
res estabelecem uma rede de semelhanças e, convoca um não-dito a partir do qual suas articulações
se impõem como evidência. Sentidos não-ditos que
ou diferenças entre outros textos produzindo a produzem exclusão, pois é através da premissa que fica
interpretação do texto lido.
subentendida que se definem as predicações a partir
O texto em análise não responde fielmente à questão inicial, mas deixa certo que a
medicina tem trabalhado juntamente com outras áreas do conhecimento para melhorar a
qualidade de vida das pessoas, principalmente
na terceira idade. O grande aprendizado que o
texto traz é que devemos aprender a encarar
as fases da vida, tal qual elas nos são apresentadas, sem perder tempo com buscas vãs de
uma utópica fonte da juventude.

das quais se identificam os sujeitos (ZOPPI-FONTANA,
1999, p. 59).

Hoje, uma das mais importantes missões da escola é a de formar cidadãos críticos
e aptos a cidadania. Como formar cidadãos
aptos a cidadania? Creio que a melhor resposta é ensinando-os a perceberem as ideologias
contidas nos ditos, ou não-ditos dos mais variados textos em que tem contato. Somente desta maneira, a cidadania poderá e ser construída com ações participativas e conscientes de
Os fenômenos da globalização e das seus cidadãos nas várias esferas.
tecnologias adentraram os muros da escola
Sendo assim, a escola durante o períoprovocando mudanças em sua realidade e exigindo adaptações por parte dos professores e do de formação desse cidadão deve privilegiar
a construção de leitores, não apenas decodifigestores.
cadores do código, mas coautores dos textos
A escola deixou de ser o lugar aonde lidos por meio do entendimento das relações,
se ia para aprender ler e escrever e fazer con- que todo texto estabelece, entre função-autor e
tas para se transformar em espaço privilegiado efeito-leitor; situação de produção e momento
de práticas de leitura e interpretação dos mais histórico.
variados gêneros, de identificação dos lugares
sociais e dos momentos históricos, de compreensão do funcionamento dos discursos e da
observação de suas ideologias, da análise do
explícito daquilo que está dito (seja escrito ou
falado) e dos silêncios daquilo que não foi dito
(seja nos textos escritos ou falados).

A escola deve aprimorar os leitores que
possui, ou seja, os alunos de modo que estes
sejam capazes de autoria de textos escritos ou
falados, para tanto ela precisa subsidiar seus
leitores de habilidades de leitura.
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Tais habilidades podem ser alcançadas quando a escola promove a busca e privilegia as informações sobre o contexto em que
o texto foi produzido, delimita os objetivos tanto para leitura quanto para o texto em análise,
aponta para o lugar social do autor do texto
em oposição ao do leitor; apresenta e discute
a função do texto e o gênero ao qual o texto
pertence, o que pressupõe sua função e relacionar a leitura atual com as leituras anteriores
de forma a aproximá-las ou refutá-las.

Outro bom exemplo de atividade que
envolve a leitura e também a escrita é deixar
o aluno livre para ler um texto, ou livro de seu
interesse e agrado para fazer recomendações
aos seus colegas. As recomendações podem
ser positivas, neste caso o aluno por meio de
seus argumentos tentará convencer os colegas para que também façam a mesma leitura;
ou negativas, neste caso o aluno por meio de
seus argumentos tentará convencer os colegas
para que não façam a leitura.

Esses gestos de leitura vão se transformar para modos de escrita, à medida que
desestabilizarem os gestos de leitura dominantes, ou seja, interpretações já sedimentadas e
determinadas como únicas e, ou corretas.

Essas recomendações podem ser apresentadas oralmente por ser uma forma mais
simples para os alunos de executar e posteriormente pode ser introduzida a escrita por meio
de uma resenha crítica. São essas as questões
que facilitam o trabalho com o texto na sala de
No livro didático “Para Viver Juntos: aula propiciando a formação de alunos não só
Língua Portuguesa” do Ensino Fundamental II leitores mais escritores de seus próprios textos.
da SM edições apresenta ao início de um novo
texto que será objeto de estudo da unidade,
uma parte intitulada “Antes da Leitura” na qual
são encontradas informações sobre o autor do
texto e um pequeno comentário sobre a leitura
que será realizada.
O comentário é como um convite a leitura, não só do texto ou trecho que se seguirá
mais de outros textos do mesmo autor ou do
livro, no caso de um trecho de obra.
A leitura dessa parte é sempre feita por
mim de forma a auxiliá-los e instigá-los a leitura, tal atitude foi tomada por perceber no ano
passado que quando eu lia essa apresentação
os alunos mostravam mais interesse e quando
deixava por conta deles a primeira leitura, muitos alunos pulavam essa parte e iam para o
texto, perdendo informações valiosas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao término deste estudo de caso conclui-se que o entender os fatos históricos torna-se uma
ferramenta facilitadora de aprendizagem. Com ela, o aluno desenvolve aspectos afetivo, cognitivo
e sociais, podendo assim interagir com o meio em que vive de uma forma dinâmica e prazerosa.
Pois traz em sua praxe os fatos históricos da língua portuguesa concretizando aquilo que
lhe e ensinado em sala de aula e fundamentando-se com dizeres históricos e não de conhecimento
comum, ou ate mesmo de imposição através do conhecimento trago pelos docentes.
Respeitar as diferenças, favorecer a inclusão de maneira significativa, contribuir para o desenvolvimento é permitir que os acessos a Educação sejam atingidos, desenvolvendo a cidadania
e garantindo a todos os indivíduos a autonomia necessária para desenvolver-se a contento.
O primeiro passo então está em observar as necessidades, e entender que a diferença
nada mais é do que um novo caminho para que o próprio professor se relacione com suas dificuldades, contribuindo para o desenvolvimento do outro.
Deve-se considerar, no entanto que para esta construção ser significativa, o professor deve
servir como orientador, para o grupo, mas não como detentor do saber, mas sim como mediador,
dos interesses para a construção do bem comum, dividindo as responsabilidades.
Não rotulando respeitando as diferenças, dividindo atenção igual para todos, ouvindo todas as opiniões e desenvolvendo regras coletivas.
O professor tem duas alternativas, para reconhecer a realidade do seu trabalho, deve-se
conscientizar-se desta realidade, procurando transforma-la aceitando o aluno que se tem, e acreditando na mudança do outro.
Este deve ser firme não rígido ao extremo, nem se mostrar perdido, inseguro, deve também
ter convicção do que está levando para os alunos, oferecendo fatos importantes e significativos
para os alunos, auto valorizando-se, preocupar-se com o programa, pesquisando, trocando experiências, etc.
É importante também ter respeito para com os alunos, respeito é fundamental, um relacionamento franco, pautado no diálogo é importante para a construção humana.
O professor deve manter uma proposta adequada de trabalho onde o aluno seja levado a
desenvolver seu aprendizado de forma adequada e interessante, fazendo a diferença, com base
no que se ensina.
Porém, para obter sucesso na sua proposta, o professor precisa reformular seu saber, para
que seu trabalho seja significativo, tornando a aula interessante, um erro constante que deve ser
corrigido é vincular nota à disciplina, não se deve barganhar conhecimento.
Ligar a nota ao que se faz é abusar de poder, é preciso conscientizar o aluno que seu conhecimento não tem preço e que se estuda para obter conhecimento que não tem preço.
A construção do conhecimento é fundamental para o processo educativo, pois através
delas que as pessoas terão para base para seu desenvolvimento, aprendendo a lidar com seus
defeitos e respeitando o limite do outro, porém para que esta construção seja significativa.
O professor deve servir como orientador, para o grupo, mas não como detentor do saber,
e sim como mediador, dos interesses para a construção do bem comum, dividindo as responsabilidades, não rotulando respeitando as diferenças, dividindo atenção igual para todos, ouvindo todas
as opiniões e desenvolvendo regras coletivas.
Deve manter uma proposta adequada de trabalho onde o aluno seja levado a desenvolver
seu aprendizado de forma adequada e interessante, fazendo a diferença, com base no que se
ensina.
Entende-se então que atrelar a nota ao que se faz é abusar de poder, é preciso conscientizar o aluno que seu conhecimento não tem preço e que se estuda para obter conhecimento que
não tem preço, e que este é um bem único e precioso tendo que ser valorizado por quem o recebe,
não sendo possível trocá-lo por notas.
É necessário garantir ainda o diálogo, o que confirma os objetivos da escola, levando o
educando a perceber que a escola não é vazia, que existe um contexto e que este deve ser respeitado. o educador deve ser estimulado e não renunciar ao que sabe.
O fortalecimento do grupo através do respeito mútuo fortalece a equipe, fazendo com que
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o professor perceba que ele não está só, e a verbalização do nós, faz com que todos se sintam um
só, responsáveis pela resolução do problema arrancando o professor do anonimato e levando-o
ao sucesso esperado.
Precisamos ver nosso trabalho como o local onde construímos todas as relações que
teremos fora da escola, ela é o início, mas não o fim de nossa caminhada e o professor é o ator
principal deste filme chamado construção, merecendo ser muito bem tratado e preservado nestes
longos anos de carreira, pois todos, com sucesso ou não passaram pela escola em alguma fase
de suas vidas.
Hoje, a escola tem sido um verdadeiro campo de batalha, onde os profissionais da educação se digladiam com os alunos e seus familiares. As perdas são significativas para ambos os
lados, porque não temos vencedores, temos de um lado profissionais sem saúde e que se queixam por não saber o que fazer. E do outro lado temos alunos que apresentam disparidade entre
as habilidades e saberes requisitados para as séries que frequentam.
Essas lutas são resultado do distanciamento que a escola mantinha, até poucos anos, do
mundo real de suas produções, de seus saberes e de suas necessidades. Nas palavras de Fanfani
(2000):
Houve um tempo em que o mundo da vida cotidiana se mantinha “fora” e “distante” da cultura escolar. Os saberes legítimos, esses que a escola pretende incorporar nos alunos, são saberes “consolidados” e de certo modo
“distantes” do cotidiano e da contemporaneidade. Esta distância tinha uma razão de ser no momento constitutivo
da escola e do estado moderno (FANFANI, 2000, p.8).

Sendo assim, hoje, mais do que nunca, a escola deve ser uma ponte entre a cultura escolar e a cultura popular, adquirida pelos alunos nos anos de sua convivência familiar e social. Nas
palavras de Fanfani (2000): “é impossível separar o mundo da vida do mundo da escola.”
Concordamos com Fanfani, principalmente, quando se trata do ensino e das aulas de
Língua Portuguesa, porque não dá para dissociar a língua que já é falada e reproduzida pelos
alunos, daquela que eles terão contato na escola – claro que fazendo as devidas comparações e
mostrando as diferenças.
Os Parâmetros Curriculares Nacional para o Ensino Fundamental retomam essa questão,
quando afirmam que a língua é:
um sistema de signos específico, histórico e social, que possibilita ao homem significar o mundo e a sociedade.
Assim, aprendê-la é aprender não somente as palavras e saber combiná-las em expressões complexas, mas
aprender pragmaticamente os seus significados e, com eles, os modos pelos quais as pessoas entendem e interpretam a realidade e a si mesmas (PCN, p.7).

A realidade que nossos alunos vivenciam está repleta de saberes locais, de tecnologias e
de suas mídias. Ignorar tal fato é ignorar um poderoso aliado para o ensino neste século.
No entanto, um impasse está posto, ao mesmo tempo em que se exige que a escola trabalhe com essas novas tecnologias, elas não são em número e quantidade suficiente para todos
os alunos; as realidades do Brasil são dispares, inclusive em um mesmo estado, por este motivo
muitas escolas não as tem disponíveis; e por fim, muitos professores ainda não as sabem utilizar.
Felizmente, não há somente impasses, muitos professores tem procurado o aperfeiçoamento, outros tem trocado as experiências que deram certo; muitas escolas possibilitam o dialogo
entre todas as partes envolvidas na educação; os alunos com seus saberes
e
suas culturas tem contribuído para mudanças no currículo; entre outras tantas.
Por este motivo, pode-se acreditar que dias melhores virão e a
educação irá sofrer ainda mudanças, mas que produziram resultados
positivos tanto para os profissionais da educação, quanto para os professores.
Muitas vezes os alunos questionam sobe alguns itens a eles
ensinados e o que tem como resposta é “não sei, apenas aprendi assim”, e quando os meninos entendem fatos históricos por trás de algo
a muitos anos ensinado da mesma forma, aquele conhecimento ganha
significado e significância e o conhecimento se torna algo prazeroso e com
mais fundamentação, para ser utilizado na vida.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO
ENSINO FUNDAMENTAL

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

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

E

ste artigo tem como finalidade refletir sobre a importância das relações afetivas
dentro da sala de aula envolvendo professor e aluno das séries iniciais. Sabe-se
que a criança na Educação Infantil está inserida em um contexto voltado à área
afetiva e ao iniciar o Ensino Fundamental o tratamento recebido está pautado em atividades obrigatórias de leitura e escrita, ficando a parte afetiva para segundo plano.
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CONCEPÇÕES DE JEAN PIAGET
SOBRE O DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA
Jean Piaget (1896-1980), estudioso
interacionista formado em Biologia e Filosofia,
dedicou-se a investigar a construção do conhecimento. Estudou cuidadosamente a forma pela
qual as crianças construíam seus conhecimentos lógicos, com a finalidade de compreender
a evolução e desenvolvimento do conhecimento humano (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).
As crianças possuem características
físicas diferenciadas, sua cidade ou local também podem ser distintos, mesmo assim elas
possuem características universais como a maneira como nascem, a fragilidade e desenvolvimento.
De acordo com Davis e Oliveira (1994)
a noção de equilíbrio é o alicerce da teoria
de Piaget, pois qualquer organismo que possui vida relaciona-se com o meio em que vive
por meio da tentativa de manter um estado de
equilíbrio, superando as perturbações surgidas
no decorrer das etapas a serem seguidas. Dessa forma, o desenvolvimento cognitivo ocorre
por meio de diversos desequilíbrios e equilibrações, ou seja, diante de uma nova situação, o
indivíduo pode entrar no estado de desequilíbrio.
Sendo assim, o próprio Piaget (2007)
relata que:
A cada instante, pode-se dizer que a ação é desequilibrada pelas transformações que aparecem no mundo,
exterior ou interior, e a cada nova conduta vai funcionar
não só para restabelecer o equilíbrio, como também
para tender a um equilíbrio mais estável que o do estágio anterior a esta perturbação (PIAGET, 2007, p.16).

O desenvolvimento psíquico tem início
desde o momento do nascimento da criança,
terminando somente na fase adulta, onde este
indivíduo está totalmente desenvolvido pela
maturação dos seus órgãos, porém observa-se o fato que este desenvolvimento psíquico
dá-se por meio do equilíbrio, considera Piaget. Ainda, sobre o desenvolvimento mental da
criança, acrescenta:
O desenvolvimento, portanto, é uma equilibração progressiva, uma passagem contínua de um estado de menor
equilíbrio para um estado de equilíbrio superior. Assim do
ponto de vista da inteligência, é fácil se opor a instabilidade e incoerência relativas das ideias infantis à sistematização de raciocínio adulto (PIAGET, 2007, p. 13).

O funcionamento psicológico das crianças é diferente dos adultos, por isso Piaget investigou sobre como, através de quais mecanismos, a lógica das crianças se transforma na
lógica do adulto (DAVIS; OLIVEIRA, 1994).
Porém, de acordo com Piaget (2007),
este desenvolvimento quando é atingido totalmente na fase adulta dá início a uma nova fase,
a de regressão, pois este indivíduo encontra-se
na fase da velhice, e na criança este desenvolvimento é contínuo. Portanto :
[...] o desenvolvimento mental é uma construção contínua, comparável à edificação de um grande
prédio que, à medida que se acrescenta algo, ficará
mais sólido, ou à montagem de um mecanismo delicado, cujas fases gradativas de ajustamento conduziram
a uma flexibilidade e uma mobilidade das peças tanto
maiores quanto mais estáveis se tornassem o equilíbrio. Mas, é preciso introduzir uma importante diferença
entre esses dois aspectos complementares deste processo de equilibração. Devem-se opor, desde logo, as
estruturas variáveis – definindo as formas ou estados
sucessivos de equilíbrio – a um certo funcionamento
constante que assegura a passagem de qualquer estado para o nível seguinte (PIAGET, 2007, p. 14).

Ainda para Piaget, segundo Davis e
Oliveira (1994), para que aconteça uma nova
Para o autor, estas estruturas variáveis
equilibração, dois fatores são necessários: assão as formas pelas quais há a organização mensimilação e acomodação.
Dois mecanismos são acionados para alcançar um novo tal, sendo elas estabelecidas em dois aspectos:
estado de equilíbrio. O primeiro recebe o nome de as- motor ou intelectual de um lado e afetivo do outro,
similação. Através dele o organismo – sem alterar suas mas com duas dimensões: individual e social. No
estruturas – desenvolve ações destinadas a atribuir signi- entanto, em cada estágio nota-se o aparecimenficações, a partir da sua experiência anterior, aos elemen- to de características relacionadas com o período
tos do ambiente com os quais interage. O outro mecanisdesta passagem sendo que pode-se diferenciámo, através do qual o organismo tenta restabelecer um
equilíbrio superior com o meio ambiente, é chamado de -los dos estágios anteriores por possuírem estruacomodação. Agora, entretanto, o organismo é impelido a turas próprias em cada nível.
se modificar, a se transformar para ajustar às demandas
impostas pelo ambiente (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 38).
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De acordo com Piaget (2007), a criança passa por quatro etapas de desenvolvimento
e a cada fase são adquiridas novas estruturas
cognitivas. As etapas propostas por Piaget são
as seguintes: Sensório-motora (0 a 2 anos); Pré-operatória (2 a 7 anos); Operatório-concreta (7
a 11/12 anos) e Operatório-formal (11/12 anos
em diante).
No entanto, considerando a faixa etária
em destaque nesta pesquisa serão priorizadas
as características da criança ao final do período
pré-operatório e início do operatório-concreto.
Período Pré-operatório (2 a 7 anos):
No segundo estágio definido por Jean
Piaget, o aparecimento da linguagem destaca-se como um fator de extrema importância, pois
possibilitará mudanças nos aspectos afetivos, intelectual e social da criança, havendo assim um
desenvolvimento do seu pensamento. No início
do período, nota-se que a criança ainda não domina totalmente a linguagem, pois parte do seu
repertório verbal por meio da imitação, ressaltando também que ela ainda não possui o conceito
de número nesta etapa de seu desenvolvimento
(BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).
Sobre a linguagem, um meio de comunicação de fundamental importância para os seres
humanos, o próprio Piaget (2006) relata que:
A aquisição da linguagem, tornada acessível nesses contextos de imitação, cobre finalmente o conjunto do processo, assegurando um contato com outrem muito mais
vigoroso do que a simples imitação e permitindo, portanto, à representação nascente aumentar os seus poderes
apoiada na comunicação (PIAGET, 2006, p. 55).

Nesta fase, o pensamento da criança
é diferente dos adultos, pois é marcado por
um egocentrismo, ou seja, a criança parte do
princípio que tudo ao seu redor está relacionado a ela, centrado no seu próprio eu, não
conseguindo colocar-se no lugar do outro, perpetuando assim até o final do período (DAVIS;
OLIVEIRA, 1994).
Segundo as autoras, este egocentrismo, como é denominado por Piaget, caracteriza também o aspecto afetivo com o predomínio dos sentimentos interindividuais. O fato
de a criança desta etapa está centrada em si
mesmas acaba dificultando também o trabalho
em grupo. Assim sendo, de acordo com Piaget
(2007):

Com o aparecimento da linguagem, as condutas são
profundamente modificadas no aspecto afetivo e no intelectual. Além de todas as ações reais ou materiais que
é capaz de efetuar, como no curso do período precedente, a criança torna-se, graças à linguagem, capaz de
reconstituir suas ações passadas sob formas narrativas,
e de antecipar suas ações futuras pela representação
verbal (PIAGET, 2007, p. 24).

A criança do pré-operatório tem seu
pensamento baseado na percepção imediata,
não tendo ainda a noção de reversibilidade, ou
seja, “[...] a criança não é capaz de perceber
que é possível retornar, mentalmente, ao ponto
de partida” (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p. 43).
No aspecto afetivo, nesta etapa, as crianças utilizam-se dos sentimentos de antipatia e
simpatia. “A simpatia, então, de um lado supõe
uma valorização mútua e, de outro, uma escala
de valores comuns que permitem trocas”. Com
isso, as crianças demonstram simpatia principalmente àquelas pessoas com as quais elas se
identificam (PIAGET, 2007, p. 38). Porém “[...] a
antipatia nasce da ausência de gostos comuns
e da escala de valores comuns” (Ibidem).
As crianças começam a desenvolver o
juízo moral, com o aparecimento dos primeiros
sentimentos morais como o amor, temor, respeito e obediência. As crianças na fase pré-operatória demonstram respeito pelos pais ou pessoas
mais velhas, ou seja, indivíduos que julgam superiores e a eles obedecem, é a moral da obediência (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002).
Nesse sentido, Piaget (2007, p. 53) relata que “[...] os sentimentos morais se originam
do respeito unilateral da criança em relação a
seus pais, ou ao adulto, e também como esse
respeito estabelece a formação de uma moral
de obediência ou heteronomia”.
Observa-se que a criança não possui
autonomia, aceitando tudo o que lhe é imposto.
Porém, por meio da cooperação, aparece um
novo sentimento, o respeito mútuo, que a criança nutre pelos amigos: [...] o respeito mútuo
conduz a formas novas de sentimentos morais,
distintas da obediência exterior inicial. Podem
citar, em primeiro lugar, as transformações referentes ao sentido da regra, tanto a que liga as
crianças entre si, como aquela que as une ao
adulto (Ibidem).
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Período Operatório-concreto (7 a 11/12
anos):
Nesse período, a criança começa a
desenvolver a construção da lógica, o que lhe
permite perceber pontos de vista diferentes,
saindo do egocentrismo intelectual e social
que caracterizavam a fase anterior. Portanto,
com esta superação a criança possuirá uma
nova habilidade intelectual, que é a capacidade mental de coordenar as operações, porém
com objetos concretos que podem ser manipulados ou que já tenham conhecimento (BOCK;
FURTADO; TEIXEIRA, 2002).
Sendo assim, as crianças conseguem
por meio do pensamento:
- estabelecer corretamente as relações de causa e efeito e de meio e fim;
- sequenciar ideias ou eventos;
- trabalhar com ideias sob dois pontos de vista, simultaneamente;
- formar o conceito de número (no início do período, sua
noção de número está vinculada a uma correspondência com o objeto concreto (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002, p. 104).

Nesta fase, “[...] o pensamento é reversível: o sujeito pode retornar mentalmente, ao
ponto de partida” (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, p.
43). Ao coordenar as operações esta criança
irá adquirir uma noção de conservação, característica do período das operações.
A relação afetiva entre os sujeitos envolvidos no processo ensinar-aprender, o exercício do diálogo, o fazer compartilhado, o respeito pelo outro, o estar aberto, o saber escutar
e dizer configura-se como elementos de fundamental importância para a aprendizagem.
É imprescindível, então, que no contexto escolar trabalhemos a articulação afetividade-aprendizagem nas mais variadas situações,
considerando-a como essencial na prática pedagógica e não a julgando como simples alternativa da qual podemos lançar mão quando
queremos fazer uma “atividade diferente” na
escola.

CONTRIBUIÇÕES DE
VYGOTSKY E HENRI WALLON
PARA A COMPREENSÃO DO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Para Vygotsky, o funcionamento psicológico depende
das relações sociais e mediações estabelecidas entre
o indivíduo e o meio onde vive. Acredita que o homem
se constitui na relação com o outro e socialmente. Para
ele, acrescenta a criança não é considerada como um
ser passivo, mas sim um ser ativo em pleno desenvolvimento. Assim sendo, de acordo com Davis e Oliveira
(1994, p. 54):

Para Vygotsky, em resumo, o processo
de desenvolvimento nada mais é do que a apropriação ativa do conhecimento disponível na sociedade em que a criança nasceu. É preciso que
ela aprenda e integre em sua maneira de pensar
o conhecimento da sua cultura. O funcionamento intelectual mais complexo desenvolve-se graças a regulações realizadas por outras pessoas
que, gradualmente, são substituídas por auto-regulações [...] (DAVIS; OLIVEIRA, 1994, P. 54).
De acordo com o autor, a criança passa por todos estes níveis de desenvolvimento,
sendo que este processo está em constante
mudança, pois quando uma criança se encontra em uma determinada atividade não conseguindo realizá-la ela está no nível de desenvolvimento potencial.
De acordo com Vygotsky (1998) o desenvolvimento da aprendizagem tem uma relação intensa com a Zona de Desenvolvimento
Proximal, pois os seres humanos necessitam
de estímulos culturais para o desenvolvimento
da aprendizagem:
[...] É na zona de desenvolvimento proximal que a interferência de outros indivíduos é a mais transformadora.
Processos já consolidados, por um lado, não necessitam de ação externa para serem desencadeados; processos ainda nem iniciados, por outro lado, não se beneficiam dessa ação externa (OLIVEIRA, 1993, p. 61).

Portanto, é essencial analisar o estado
psicológico da criança, pois as atividades têm que
assumir uma coerência com ele, de maneira que o
educador deve propor desafios que a criança poderá realizar, com a sua mediação. “Assim como
o adulto, uma criança também pode funcionar
como uma mediadora entre uma outra criança e
às ações e significados estabelecidos como relevantes no interior da cultura” (OLIVEIRA, 1993, p.
64).
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Diante desse fato, o educador deverá
analisar quais habilidades já possuem para assim perseguir nos próximos aprendizados. A
origem das construções cognitivas está profundamente vinculada às interações sociais, nas
quais a cooperação e a colaboração viabilizam
o desenvolvimento nas atividades coletivas.
Aquele que está em processo de aprendizagem deve entrar em contato com o mundo
da escrita por meio das práticas sociais. Essa
é a maneira de provocar educação a partir
da percepção e não apenas de conceitos, de
forma que o saber possa ser construído ativamente, ao serem incorporadas informações
que serão assimiladas significativamente.
Vygotsky (1998) afirma que é através
da interação com outros membros da cultura
que o homem interioriza as formas sócio-historicamente estruturadas do desenvolvimento
psicológico. Os conceitos que a sociedade
atribuem às palavras variam e devem ser consideradas em suas transformações.
Segundo Oliveira (1993), quando um
educador faz intervenções com os seus alunos,
vários avanços psicológicos poderão ocorrer,
pois estas mediações articulam a aprendizagem no desenvolvimento psicológico da criança. Esse ensino mediado por instrumentos e
signos só ocorrem com o contato direto entre
as pessoas.
Conceitos de Henri Wallon:
Assim como Jean Piaget, Henri Wallon
também descreve o desenvolvimento da criança dividido em etapas. Na concepção walloniana são destacadas cinco etapas: Impulsivo-emocional (0 a 1 ano); Sensório-motor e
projetivo (1 a 3 anos); Personalismo (3 a 6
anos); Categorial (6 a 11/12 anos) e Puberdade e adolescência (a partir dos 11/12 anos). A
passagem de um estágio para outro é marcada
por rupturas, retrocessos e reviravoltas (GALVÃO, 2008).

Para Wallon (2007), a criança ainda necessita do auxílio dos pais, porém como não é
possível a presença constante da família na escola, a criança busca no educador o afeto que
necessita. Diante deste contexto as crianças
se agrupam sejam nas salas de aula ou nas
brincadeiras, mas nem sempre esses grupos
são iguais, pois elas não estão mais na fase de
que tudo é voltado unicamente em um sentido
podendo ser mudado a qualquer instante.
Nos anos iniciais da fase escolar, a
criança entra em contato com diversos novos
códigos, com representações e com organizações que precisa compreender e assimilar. É
um salto muito grande em seu desenvolvimento e precisa estar vinculado com o correto direcionamento do mesmo para que ocorra de
maneira satisfatória e producente.
O meio oferece muita resistência e exigências, nesse período, dificultado a iniciação
da criança nesse novo universo. A estimulação
psicossocial é necessária para que as demandas impostas pelo meio não surtam efeito
negativo na criança.
Fatores de saúde, intelectuais, emocionais, comportamentais, familiares, contatos
com outras crianças, oscilações físicas e psicológicas, questões sociais e tantos outros aspectos podem influenciar o aluno que está em
processo de adaptação ao novo meio, em que
ele precisa entender seu papel e como desempenhá-lo.
Professores e pais são recipientes de
fantasias, emoções, impulsos, agressividade,
angústias, medos. O conforto e a estimulação
oferecidos por esses dois agentes imprescindíveis no desenvolvimento da criança irão viabilizar um processo mais prazeroso, tranquilo e
propenso ao sucesso. Para isso, é necessário
estar atento à criança como um todo, inclusive
às suas necessidades emocionais e físicas.
O desenvolvimento cognitivo acontece
paralelamente ao social, e um age diretamente
sobre o outro, influenciando de maneira positiva ou negativa, proporcionando novas perspectivas, novos estímulos, novas reações, novos
caminhos e novos desafios a todo momento
para a criança.
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Todo ambiente de convívio é espaço de
aprendizagem, inclusive no que diz respeito à
aquisição da escrita. Códigos diversos rodeiam
a criança o tempo todo em todos os âmbitos
de sua vida, mediando sua relação com o meio
por meio da linguagem que primeiramente se
apresenta apenas como expressão oral, seguida pela possibilidade de registro gráfico.
Dessa forma, é necessário estar atento
ao modo como a criança é assistida no processo de contato e internalização da escrita, levando em consideração fatores decisivos
que influenciarão diretamente no progresso e
no sucesso da experiência.
Considerando a atuação na área educativa e o pleno desenvolvimento dos alunos
como meta, cabe investigar se a afetividade
está presente na ação pedagógica entre professor e aluno e se esse afeto contribui para
o processo de aprendizagem. Assim sendo, o
próximo capítulo abordará o tema afetividade
na visão de vários autores.

O CONCEITO DE AFETIVIDADE
Ao se conceituar afetividade percebe-se que existem várias definições sobre o seu
significado. Entre as várias conceituações, Ribeiro (2010, p. 403) define afetividade como
“[...] atitudes e valores, comportamento moral
e ético, desenvolvimento pessoal e social, motivação, interesse e atribuição, ternura, interrelação, empatia, constituição da subjetividade,
sentimentos e emoções”. Segundo a autora,
a afetividade é fundamental para que um ambiente escolar seja apropriado no sentido de
promover a aprendizagem dos alunos.
Segundo o Dicionário Aurélio da Língua
Portuguesa (FERREIRA, 2004, p. 61):
Afetividade. [De afetivo + - (i) dade.] S.f.1. qualidade
ou caráter de afetivo. 2. Psic. Conjunto de fenômenos
psíquicos que se manifestam sob a forma de emoções,
sentimentos e paixões, acompanhadas sempre dá impressão de dor ou prazer, de satisfação ou insatisfação,
de agrado ou desagrado, de alegria ou tristeza (FERREIRA, 2004, p. 61).

De acordo com Davis e Oliveira (1994)
a afetividade caracteriza-se em amor, ódio, tristeza, alegria ou medo, sensações que levam o
indivíduo a afastar-se ou aproximar-se das pessoas, ou vivenciar novas experiências. Nesta
perspectiva o afeto inclui expressão e linguagem, como: sorrisos, gritos, lágrimas, olhar e
rosto triste, boca fechada e sobrancelhas caídas, são algumas expressões que comunicam
os sentimentos dos seres humanos. Em seus
estudos, Piaget abordou as relações entre afetividade, cognição e relações sociais, para melhor entender a gênese da moral (construção
de valores e sentimentos). Ele defende que a
construção de valores, considerando esses elementos afetivos como essenciais para explicar
o desenvolvimento cognitivo (SOUZA, 2003).
Tendo como base os estágios de desenvolvimento propostos por Piaget, a autora
destaca que no estágio pré-operatório esta
questão afetiva necessita de maior atenção no
que se refere às relações entre as pessoas.
Nessa fase começam a surgir os primeiros sentimentos morais (amor, temor, respeito...), sendo estes sentimentos imprescindíveis para a
determinação de uma moral heterônoma, pois
se sabe que a criança heterônoma aceita as
regras sem questionamentos (SOUZA, 2003).
Para Vygotsky, não há a separação entre a afetividade e o cognitivo, pois eles estão
interligados entre si, fato que o autor critica a
pedagogia tradicional em separar a afetividade
da cognição. Diante disso, Vygotsky entende a
afetividade como fator de contribuição para o
desenvolvimento do indivíduo, ressaltando que
o ser humano se desenvolve na interação com
o meio social e cultural, para ele, afetividade
e as emoções desenvolvem-se desde o nascimento (OLIVEIRA; REGO, 2003).
A afetividade, para Wallon, é um fator
primordial para o desenvolvimento dos seres
humanos, assim sendo, conforme consideram
Almeida e Mahoney (2009), na concepção
walloniana a afetividade pode ser definida da
seguinte forma:
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Refere-se à capacidade, à disposição do ser humano
de ser afetado de ser afetado pelo mundo externo e
interno por meio de sensações ligadas a tonalidade
agradáveis ou desagradáveis. A teoria apresenta três
momentos marcantes, sucessivos, na evolução da afetividade: emoções, sentimentos e paixão (ALMEIDA;
MAHONEY, 2009, p. 17).

Nesse sentido, Wallon considera a afetividade um fator essencial para o desenvolvimento da inteligência na criança, sendo que
ao nascer o primeiro contato que a criança tem
com o meio social, é por meio dessa interação
que se dá sua sobrevivência, por depender exclusivamente do outro (WALLON, 2007).
De acordo com Souza (2003), Piaget
utiliza-se de muitos aspectos para explicar sua
teoria sobre afetividade e cognição, no entanto,
aqui serão descritos apenas aspectos que são
necessários para a compreensão da atividade
no âmbito escolar, em especial nas séries iniciais.
Almeida e Mahoney (2009) à luz da teoria walloniana, ressaltam que em suas análises
com crianças do Ensino Fundamental I, observaram que os alunos demonstram sentimentos
positivos (tranquilidade, entusiasmo, confiança,
alegria e prazer), associados ao que sentem
pelos educadores. Isso reforça a importância
que os professores têm em desempenhar uma
relação de afeto com os discentes, provocando
neles diferentes reações:
Há ainda que se destacar a necessidade de atentar e
refletir sobre a afetividade presente no processo de ensino-aprendizagem, bem como a de estarmos sempre
muito atentos ao que nossos alunos e nossas alunas
têm a dizer. Ouvi-los (as) falar sobre suas vivências e
seus sentimentos na escola constitui-se num diferencial
deste estudo, que mostrou que as crianças têm muito
a comunicar e a informar, de forma autêntica e enriquecedora. A possibilidade de se expressarem de forma
tão espontânea e verdadeira, como ocorreu, permitiu
penetrar nesse universo afetivo e perceber o quanto a
educação, hoje, precisa aprender ou saber lidar com
ele (SAUD, 2009, p. 41).

Saud (2009) baseada na teoria de
Wallon afirma que são diversos os fatores que
contribuem para o ensino e aprendizagem,
dentre eles está o envolvimento entre os alunos e professores e nesse envolvimento estão
o respeito mútuo mantido uns pelos outros, a
confiança, a segurança, o carinho, a admiração e a tranquilidade, enfim, um ambiente prazeroso capaz de propiciar o desenvolvimento
da criança em todos os aspectos.
Nesse sentido, percebe-se que o afeto
está presente na relação professor-aluno, mesmo que não haja contato físico entre eles como
os beijos e abraços, pois o educador capaz de
ouvir seus alunos, conversar com eles e respeitá-los em suas especificidades também está
demonstrando uma forma de afeto.
Ter a afetividade e a aprendizagem
como tema implica enveredar por um caminho
intrigante que envolve processos psicológicos
difíceis de serem percebidos e desvendados.
Apesar da existência de teorias e reflexões a
respeito do tema, a escola continua priorizando o conhecimento racional em detrimento das
relações afetivas. Vivemos uma cultura que
desvaloriza as emoções, e não vemos o entrelaçamento cotidiano entre razão e emoção,
que constitui o viver humano, e não nos damos
conta de que todo sistema racional tem um fundamento emocional.
É imprescindível que no contexto escolar se trabalhe a articulação afetividade-aprendizagem nas mais variadas situações, considerando-a como essencial na prática pedagógica
e não a julgando como simples alternativa da
qual podemos lançar mão quando queremos
fazer uma “atividade diferente” na escola. Essa
articulação deve ser uma constante busca de
todos que concebem o espaço escolar como
lócus privilegiado na formação humana.
A afetividade não se restringe apenas
ao contato físico. Conforme a criança vai se
desenvolvendo, as trocas afetivas vão ganhando complexidade. Adequar a tarefa às possibilidades do aluno, fornecer meios para que
realize a atividade confiando em sua capacidade, demonstrar atenção às suas dificuldades e
problemas, são maneiras bastante refinadas de
comunicação afetiva.

495

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo propiciou uma reflexão sobre a importância de estabelecer vínculos
afetivos entre professor e aluno, pois nota-se o quanto a afetividade facilita no processo de
aprendizagem dos discentes, principalmente nas séries iniciais.
Cabe à escola esforçar-se para proporcionar um ambiente estável e seguro, onde as
crianças se sintam bem, porque nessas condições a atividade intelectual fica facilitada. Nesse
sentido, alguns pontos que se julgam centrais para a compreensão do desenvolvimento afetivo
e de seu papel na aprendizagem, devem ser discutidos.
Na escola, a relação com o professor é o eixo de todas as relações e produções. Por um
lado, a criança busca nele a referência adulta e confiança que ficou de fora, quando ela entrou
para escola. Por outro lado, o professor é quem representa a instituição, com seu saber e suas
leis.
O aluno tem de ver o professor não somente como alguém que vai lhe transmitir conhecimentos e preocupado com as explicações sobre determinado conteúdo, mas como alguém que,
comprometido com a ação que realiza, percebe o aluno como um ser importante, com ideias e
sentimentos que podem ser partilhados com ele.
Nesse processo de interação humana, de intercâmbio, o conhecimento estruturado do
professor, sua forma de expressão mais formal, seus valores e concepções se misturam aos
saberes não sistematizados e empíricos dos alunos, aos seus valores e linguagens próprios de
seu ambiente cultural.
A prática educativa é tudo isso: afetividade, alegria, capacidade científica, domínio técnico a serviço da mudança para um mundo melhor ou, lamentavelmente, da permanência do hoje.
Dessa forma espera-se contribuir com este trabalho, não apenas com esclarecimentos, mas
também na prática pedagógica de alguns educadores.
O afeto é indispensável na atividade de ensinar, entendendo que as relações entre ensino e aprendizagem são movidas pelo desejo e pela paixão e que, portanto, é possível identificar
condições afetivas favoráveis que facilitem e estimulem a aprendizagem.O sujeito constrói-se
a partir das relações entre um mundo externo, estruturado pela cultura e pelas condições históricas, e por um mundo interno, não somente no aspecto cognitivo, mas afetivo, que envolve
desejos, pulsões, sentimentos e emoções, portanto, é extremamente importante aproveitar essas
relações na prática educativa.
Educar é ensinar a olhar para fora e para dentro, superando o divórcio, típico da nossa
sociedade, entre objetividade e subjetividade. É aprender além: saber que é tão verdade que a
menor distância entre dois pontos é uma linha reta quanto que o que reduz a distância entre dois
seres humanos é o riso e a lágrima.
O reconhecimento do aluno enquanto indivíduo, sujeito e cidadão, é fundamental para
que haja o estabelecimento de trocas enriquecedoras das experiências, as quais promovem a
mobilização de estruturas de saberes significativos.
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A IMPORTÂNCIA DO SANEAMENTO
BÁSICO NA PREVENÇÃO DE
PATOLOGIAS SÉRIAS
RESUMO: O tema A importância do Saneamento Básico na prevenção de patologias sérias representa ser muito importante em relação a todos da área educacional e da sociedade. A
importância desse tema se dá no fato de que não há ainda a conscientização de todos sobre
a importância do Saneamento Básico. O objetivo é descrever a importância do Saneamento
Básico. Este estudo será uma revisão de literatura com o tema “A importância do Saneamento Básico na prevenção de patologias sérias.”, com buscas por meio de artigos em periódicos
nacionais, publicados em português disponíveis nas bases de dados pertencentes a Google
Acadêmico (Scholar) e Literatura Latino-americana e do Scientific Electronic Library Online
(Scielo). Os critérios de seleção dos artigos serão no idioma em português/inglês, publicados no período de 2012 a 2020, utilizando-se os descritores: Conscientização; Patologias;
Prevenção. Foram considerados como critérios de inclusão livros. Excluíram-se os artigos e
livros que não tratavam sobre o tema proposto. A importância desse eixo é a valorização dos
cenários e de suas relações com o sujeito na organização dos programas de saúde. Pensar na
construção de ambientes favoráveis à saúde das pessoas implica, certamente, estar atento ao
espaço físico da escola e da comunidade: instalações sanitárias, condições de saneamento,
rede de água e esgoto, coleta de lixo, condições de ventilação e iluminação etc. O desafio
de incrementar as ações para a prevenção de fatores de risco à saúde e, assim, não se pode
esquecer de que, para promover saúde, é preciso estar atento às situações de risco que se referem ao saneamento, à qualidade da água, à poluição, à pobreza e às condições psicossociais
nas quais vive grande parte das crianças brasileiras.
Palavras-chave: Aprendizado; Área Educacional; Educação Ambiental; Reciclagem; Sociedade.
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INTRODUÇÃO

O

crescimento rápido da população segundo Machado (2016) sem o devido planejamento acarreta diversos problemas ao ambiente, e a falta de saneamento
básico é um mal que se dissemina pelo mundo e ameaça à saúde da população.

A escassez de medidas sanitárias ressalta Portilho (2015) acarreta em sérios problemas
de saúde pública, como as patologias infectocontagiosas. Estima segundo Berté (2014) que
88% dessa carga de patologias sejam atribuídos ao precário abastecimento de água, a ausência
do adequado esgotamento sanitário e aos hábitos de higiene inadequados.
A maior concentração dessa carga de doenças segundo Braga (2013) é observada em
crianças dos países em desenvolvimento. Na qual a situação do saneamento básico segundo
Auer (2012) encontra-se extremamente vulnerável, com baixas condições de salubridade ambiental.
Grande parte da população não recebe o serviço básico de saneamento, mesmo estando ressalta Antunes (2019) prevista em lei a universalização do serviço para garantir a saúde
da população. A exposição a bactérias e as condições precárias de vida aumentam a incidência
segundo Motta (2014) de doenças como febre tifóide, cólera, leptospirose, além de agravos
transmitidos por vetores, como no caso das epidemias de dengue, entre outras.
No Brasil, acentua Machado (2016) o número total de internações por diarreia apenas
nos 100 municípios brasileiros mais populosos representa 20,7% do total das internações de
crianças.
Outras importantes patologias que também estão associadas à falta de saneamento
básico são segundo Curi (2017): esquistossomose, febre amarela, amebíase, ascaridíase, poliomielite, infecções na pele e nos olhos entre outras.
É importante reforçar que, para reduzir segundo Dias (2016) a ocorrência dessas doenças, é fundamental que a população tenha acesso a condições mínimas de saneamento, com
água e esgotos tratados corretamente.
Destinação e tratamento adequado do lixo são segundo Botkin (2018) e também serviços de drenagem urbana, instalações sanitárias corretas e educação medidas para a promoção
de hábitos saudáveis de higiene.
No Brasil, os números segundo Mukai (2014) demonstram que a população segue sofrendo devido à falta de políticas básicas de atenção à saúde. E o mais preocupante é que a
faixa etária mais prejudicada acentua Braga (2013) é justamente a mais nova: doenças infectocontagiosas e epidemias como a dengue representam grande risco à população.
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As enfermidades causadas segundo Garcia (2015) pela falta de saneamento são negligenciadas e a consequência disso são efeitos devastadores para a sociedade em geral. Porém,
acentua Campos (2016) fica mais evidente em comunidades onde habitam populações de baixa
renda.
Nas áreas periféricas segundo Munhoz (2012) nem essa preocupação existe, e isso faz
com que a população fique ainda mais exposta. A população de baixa renda acentua Trindade
(2014) fica andando em cima de esgotos a céu aberto e tendo que conviver em suas casas, com
o mau cheiro, e isso agrava ainda mais a proliferação de doenças.
Um dos grandes desafios do saneamento brasileiro acentua Antunes (2019) é desenvolver programas de saneamento em comunidades isoladas que exigem soluções independentes
e estratégias diferenciadas que respeitem a identidade natural e social do lugar.
O tratamento da água acentua Botkin (2018) é apontado como uma ferramenta importante no que se referem ao processo de retirar da água alguns componentes químicos que
podem vir a comprometer o funcionamento do organismo humano ou que promovam certas
doenças por meio da ingestão da água.
Por isso, ressalta Machado (2016) ele é considerado de extrema importância no que se
refere ao abastecimento de água limpa. O objetivo é descrever a importância do Saneamento
Básico.
A persistência segundo Perez (2014) desta situação de desestruturação nos espaços
de moradia, urbanos ou rurais, gera também a persistência destas doenças que poderiam ser
controladas. Algumas das quais, diante do cenário de persistência ressalta Antunes (2019) são
consideradas como negligenciadas pelo poder público. A falta de saneamento básico segundo
Garcia (2015) é, assim, um fator que compromete a própria saúde pública mundial, promovendo
óbitos e doenças de toda ordem.
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SANEAMENTO BÁSICO E AS
PATOLOGIAS SÉRIAS
O saneamento básico ressalta Franco
(2015) é considerado um dos principais procedimentos a ser aplicado na sociedade, promovendo aos cidadãos uma qualidade de vida no
que se refere as suas rotinas diárias.
Com o intuito segundo Castagna
(2015) de: precaver enfermidades e proporcionar a saúde, melhorar a qualidade de vida
da sociedade e a capacidade dos indivíduos
de produzirem com rendimento, cooperando,
dessa forma, para as atividades e facilitando a
atividade econômica.
O Brasil apresenta uma grande fragilidade no requisito segundo Carvalho (2013)
de saneamento básico. Uma vez que existem
segundo Braga (2013) algumas regiões onde
tal procedimento não ocorre como devido, algo
que facilita a infecção de algumas doenças devido ao consumo de alguns componentes infectados.

Promovendo segundo Dias (2016) a
retirada de resíduos sólidos em todas as regiões, assim como realizar pavimentação para
evitar a transição de esgoto nas comunidades. As parasitoses intestinais segundo Berté
(2014) constituem-se num grave problema de
saúde pública, sobretudo nos países do terceiro mundo.
Sendo segundo Perez (2014) um dos
principais fatores debilitantes da população,
associando-se frequentemente a quadros de
diarreia crônica e desnutrição, comprometendo, o desenvolvimento físico e intelectual.
Empregar medidas segundo Mukai
(2014) de saneamento básico para os habitantes da região faz com que se tenha uma
diminuição do número de casos de doenças
diarreicas.

Pode-se observar que o saneamento
ressalta Roncaglio (2012) é uma das principais
intervenções que podem ser utilizadas no combate deste problema de saúde pública. A água
segundo Libâneo (2016) pode veicular um eleUma das maiores dificuldades implan- vado número de enfermidades e essa transmistadas pela falta de saneamento básico em algu- são pode se dar por diferentes mecanismos.
mas regiões segundo Reigota (2012) consiste
O mecanismo de transmissão de patona presença de lixo ao ar livre, assim como
logias segundo Curi (2017) mais comumente
esgoto a céu aberto.
lembrado e diretamente relacionado à qualiComponentes que nas quais segundo dade da água é o da ingestão. Por meio do
Rosa (2015) podem ser determinantes para qual ressalta Silva (2015) um indivíduo sadio
que algumas doenças apareçam, estas muitas ingere água que contenha componente nocivo
vezes estão relacionadas ao consumo de água à saúde e a presença desse componente no
organismo humano provoca o aparecimento de
e alimentos contaminados.
doença.
Dessa forma, observa-se segundo TérA Organização Mundial de Saúde
cio (2016) a importância do saneamento básico para minimização de doenças parasitoses, (OMS) caracteriza segundo Antunes (2019) as
provenientes do consumo de produtos básicos patologias de veiculação hídrica em dois grucomo água consumidos com alto risco de con- pos:
taminação.
• Doenças de transmissão hídrica:
que são caracterizadas pela presenAlgo que ressalta Silva (2015) pode
ça de microrganismos patógenos
ser evitado por meio dos procedimentos de
veiculados pela água, como fungos,
tratamento da água, assim como implantação
vírus, protozoários e bactérias;
de um saneamento básico eficiente.
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• Doenças de origem hídrica que são
caracterizadas pela presença de
substâncias químicas na água, acima das concentrações permitidas.

doença pode ser transmitida pela ingestão de
alimentos ou de águas contaminadas pelo devido protozoário. Dentre as medidas preventivas
se encontram: ferver ou filtrar a água que será
consumida, higienizar todas as verduras, frutas
Devido segundo Rosa (2015) a essa e legumes que serão ingeridos, lavar bem as
facilidade de ingresso de alguns componentes mãos antes de realizar qualquer procedimento
nocivos ao organismo humano ocorre imedia- com os alimentos que serão consumidos.
tamente o sintoma na qual leva o indivíduo à
internação imediata. E algumas dessas patoCrianças segundo Garcia (2015) sem
logias transmitidas pela água segundo Curi uma doença crônica de base, em geral, apre(2017) têm alcançado cada vez mais represen- sentam resposta satisfatória ao tratamento com
tatividade entre os casos clínicos apresentados antibióticos, não evoluem com complicações,
atualmente pelos cidadãos.
os microrganismos envolvidos não são oportunistas e não há interferência sobre o desenvolDentre elas se destacam segundo Pe- vimento pondero estatural.
rez (2014):
Giardíase: é uma parasitose intestinal,
Também é importante questionar semuito comum em crianças. A mesma apresen- gundo Antunes (2019) sobre o ambiente da
ta por sintomas: náuseas, perda de apetite, irri- casa, exposição a poluentes, especialmente à
tabilidade e diarreia.
fumaça de cigarro, condições de saneamento,
Tal doença ocorre por meio da inges- convívio com animais e exposição à alérgenos,
tão de água ou alimentos contaminados com o bem como se frequenta creche ou pré-escola.
protozoário que produz essa parasitose. Uma
das principais formas de prevenção dessa doAs principais medidas segundo Casença consiste: lavar bem as mãos antes das tagna (2015) devem ser em saneamento bárefeições, só consumir água filtrada ou fervida, sico e tratamento da água e esgoto, educação
ingerir alimentos somente lavados e devida- e informação à população, atualização em pamente higienizados.
rasitoses dos pediatras e equipe de saúde e
programas de tratamento empírico em massa
Cólera: uma das principais doenças em populações de maior risco.
infecciosas agudas relacionadas ao consumo
de água contaminada, dentre os seus sintomas
O médico e a população acentua Rodrise encontram: dor abdominal, vômitos, cãibras, gues (2015) devem unir esforços no combate
desidratação e diarreia. Em geral as principais persistente das parasitoses para garantir uma
formas de prevenção a essa doença consistem infância sadia às crianças. O estudo das doem: realizar coleta e disposição dos resíduos enças infecciosas e parasitárias segundo Curi
sólidos, realizar procedimentos de higienização (2017) e a prática clínica dessas enfermidades
dos alimentos consumidos, garantir eficiência sofreram grandes transformações relacionadas
dos processos de tratamento aplicados na com o progresso nos métodos de diagnóstico.
água consumido ou ingerida pela população.
O advento da terapêutica antimicroAmebíase: consiste em uma doen- biana e antiparasitária segundo Perez (2014)
ça relacionada ao protozoário, E. histolytica. a introdução e o desenvolvimento de vacinas
Onde ocorre uma infecção do intestino tanto como métodos profiláticos ativos contra várias
por dentro como por fora, algo que gera como agressões microbianas, a melhoria de condisintomas: desconforto abdominal, sangue nas ções de saneamento básico, a educação para
fezes, febre e possíveis calafrios. Em geral, a a saúde e o progresso socioeconômico.
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Não obstante a constatação de que o
desenvolvimento da ciência e o progresso social e econômico trouxeram segundo Garcia
(2015) a diminuição e mesmo o desaparecimento de várias doenças infecciosas e parasitárias, isso não se aplica de forma globalizada
entre nós.
A carência de água, a falta de cuidado
segundo Castagna (2015) com os dejetos humanos e com o lixo urbano, a falha no combate a vetores de doenças transmissíveis, a falta
de moradia digna, a ignorância para a saúde,
a incultura, a desnutrição, a pobreza e a miséria constituem o cenário para que graves e
expressivos números de eventos infecciosos e
parasitários atinjam grande parte da população
brasileira.

A falta de saneamento básico e as más
condições habitacionais e de higiene pessoal
acentua Castagna (2015) tornam precoces as
infecções pelos EVH, que podem ocorrer já nas
primeiras semanas de vida. A contaminação
ambiental segundo Machado (2016) por esses
agentes é um fenômeno comum; condições favoráveis, como pH neutro, baixas temperaturas
e, especialmente, a presença de material orgânico permitem a sobrevivência desses vírus
por meses.

A presença de EVH em esgotos segundo Silva (2015) é frequentemente utilizada
como indicador da circulação de um sorotipo
particular na comunidade. Vale salientar, no
entanto, não ser comum acentua Rodrigues
(2015) a incriminação da água de abasteciSe a varíola foi extinta, se a poliomielite mento público como veículo de transmissão
segundo Curi (2017) não é mais reportada en- responsável por situações epidêmicas.
tre nós, se a peste, a difteria, o sarampo, a rubéola, a raiva e a febre amarela foram reduzidos a
A deficiência de saneamento, a falta
números insignificantes, se a esquistossomose
de água potável suficiente, as populações de
e a doença de Chagas apresentam diminuição
baixo nível econômico, são segundo Castagde sua ocorrência no território nacional, isso
não se aplica a outros agravos que persistem, na (2015) condições fundamentais para disseemergem imergem, expandem e aumentam minação da doença. Em epidemias, a taxa de
acometimento, geralmente, situa-se em torno
em proporções, por vezes, de calamidade.
de 2%.
A tuberculose, a hanseníase, a maláMedidas de saneamento básico segunria, o calazar, a dengue segundo Braga (2013)
continuam a desafiar as medidas para sua eli- do Perez (2014) são importantes e a cloração
minação, e até mesmo para seu controle; e da água e os cuidados das pessoas que lidam
as doenças sexualmente transmissíveis, à in- com alimentos, diminuem o risco de infecção
fecção pelo vírus da imunodeficiência huma- e são medidas básicas, tanto na infecção mona, as infecções hospitalares, as hantaviroses, tivadas pelas patologias quanto nas outras
apresentam-se como problemas de resolução etiologias das doenças transmitidas por esses
difícil.
meios.
Ademais, agravos infecciosos segundo
Silva (2015) estranhos à nossa nosologia tendem a tornarem-se doenças emergentes, como
a infecção por vírus Zika, ou podem alcançar
o nosso país, mercê da facilidade do transporte aéreo, como ocorreu com a febre Chikungunya e podem ocorrer com as infecções por
vírus Ébola, a gripe suína, a doença respiratória
aguda grave e a recente epidemia de síndrome
respiratória do oriente médio (MERS), causada
por um novo coronavírus.

Deve-se realçar a responsabilidade segundo Dias (2016) do médico orientar os cuidados profiláticos, dando atenção ao ciclo oral-anal e, são orientações básicas o uso de água
corrente para limpeza, a ingestão de água filtrada, a lavagem das mãos após as defecações e
da proteção higiênica dos alimentos.
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A elaboração de um programa de saneamento básico segundo Castagna (2015)
com melhoramento ambiental por meio da implantação de abastecimento de água e rede
de esgotos nos grandes centros, da instalação
de latrinas nas zonas rurais, como também da
construção de moradias condignas à sobrevivência humana, ajudaria substancialmente na
redução dos índices parasitários.

Por isso, o tratamento da água segundo Campos (2016) é considerado de extrema
importância no que se refere ao abastecimento
de água limpa. Por meio desse processo acentua Silva (2015) a água obtida pelos cidadãos
não apresenta risco a sua saúde ou mesmo
podem vir a representar um dano por meio da
ingestão dela.
O tratamento da água acentua Portilho
(2015) consiste na remoção de matéria orgânica, micro-organismos e outras substâncias que
podem ser nocivas à saúde humana, possíveis
de estar em águas naturais.

A observação das normas da educação sanitária e da higiene pessoal ressalta
Franco (2015) é pilar na saúde pública para
qualquer programa de prevenção. A capacidade de estabilidade segundo Curi (2017) das
populações de certos vírus, proporcionada peAS ETAPAS ENVOLVIDAS NESSE
las condições ideais encontradas no ambiente
TRATAMENTO SÃO:
hospedeiro, a princípio, inviabiliza propostas de
tratamento em massa como estratégia de conCoagulação: O processo de coagulatrole.
ção utiliza espécies químicas, os coagulantes,
que promovem a desestabilização das partícuA administração dos anti-helmínticos las. Consiste na adição de coagulante, visando
segundo Dias (2016) não erradica a infecção, desestabilizar impurezas encontradas na água
mas a reduz a níveis toleráveis. Nenhuma das e promover o aumento das partículas facilitanmedidas profiláticas, concretamente, surtirá re- do o processo de floculação. O processo é
sultado positivo se não houver segundo Antu- muito rápido e é realizado dentro da estação
nes (2019) engajamento dos órgãos governa- de tratamento de água, na unidade de mistura
mentais para a execução de projetos amplos rápida (SILVA, 2015).
na eliminação do estado de pobreza e miséria
das populações dos países subdesenvolvidos
Floculação: A floculação é o processo
que apresentam índices crescentes dessas en- em que ocorre a formação de flocos, os quais
fermidades.
por meio da agitação aderem-se uns aos outros, o que os tornam mais densos para posTRATAMENTO DA ÁGUA
teriormente serem decantados. Desse modo,
para uma separação: sólido-líquido satisfatório,
O tratamento da água ressalta Braga é necessário garantir que os flocos tenham um
(2013) é apontado como uma ferramenta im- aumento de dimensão física e, consequenteportante no que se referem ao processo de reti- mente, haverá redução de sua concentração
rar da água as impurezas e deixar a água limpa na água (SILVA, 2015).
para o consumo.
Decantação: Na decantação são forAlguns componentes químicos segun- necidos aos flocos formados na etapa anterior
do Castanha (2015) que podem vir a compro- condições para a ocorrência da sedimentação
meter o funcionamento do organismo humano por ação da gravidade. Esse processo ocorre
ou que promovam certas doenças por meio da no decantador que, geralmente, é um tanque
ingestão da água são retirados da água.
retangular com fundo inclinado, onde os flocos
vão decantar e formar e uma camada de lodo.
Com o acúmulo de lodo, é necessária a reali505
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zação de limpeza do decantador, pois podem
ocorrer à putrefação que libera gases, capazes
de provocar odor e sabor na água. Essa etapa
do tratamento prepara a água para a filtração,
portanto se a decantação for eficiente, a filtração também será (SILVA, 2015).
Filtração: Um dos principais tipos de
tratamento aplicados na água consiste na filtração, onde a água passa por um equipamento
de filtragem, sendo a mesma filtrada dos componentes que comprometem sua utilização. A
filtração lenta segundo Silva (2015) é conhecida como a tecnologia mais antiga utilizada
para abastecimento público.

Alguns estudos segundo Machado
(2016) comprovam que por meio do tratamento da água se conseguem alguns benefícios,
sendo um dos principais a qualidade da água
que é consumida ou utilizada pelas pessoas.
Assim, desse modo, acontece segundo Braga (2013) uma diminuição nas doenças relacionadas à água e sua utilização, algo
considerada extremamente importante, principalmente na saúde das crianças. Na avaliação
do histórico de infecções, o médico segundo
Rosa (2015) deve questionar a idade de início,
frequência, duração, locais afetados, tipo de infecção e resposta à terapêutica.

A filtração direta é considerada um dos
melhores procedimentos a serem implantados
no tratamento da água a ser repassada ao público, a mesma vem a realizar o processo de
filtragem da água de uma forma mais geral,
minimizando assim que organismos ou substâncias contidas na água sejam ingeridas pelas
pessoas (SILVA, 2015).

A partir da aproximação da promoção
da saúde com o processo de vida, o ato do
cuidar segundo Curi (2015) das condições de
saúde e doença dos indivíduos e da comunidade prioriza abordagens participativas, criando oportunidades de práticas educativas que
estimulem a reflexão crítica, problematizam as
questões e favoreçam a busca de soluções coletivas para as demandas que afetam as condiDesinfecção: A desinfecção é segundo ções de vida do sujeito e da comunidade.
Antunes (2019) considerada uma das formas
de promover o tratamento no que se refere a
As práticas de educação e saúde sepresença de substâncias químicas ou compo- gundo Antunes (2019) serão mais efetivas
nentes químicos, sendo realizado os processos quando valorizarem a autonomia e o exercíbuscando retirar ao máximo os mesmos da cio do poder do indivíduo e da comunidade
água. A desinfecção busca promover o com- no controle de suas condições de saúde. As
bate a substâncias ou organismos que possam práticas educativas segundo Garcia (2015)
comprometer a ingestão da água, assim como em saúde não se restringem ao profissional de
colaborar para o desenvolvimento de algumas saúde e aos serviços de saúde, mas devem ter
doenças por parte das pessoas que ingerirem neles o seu locus.
a água.
Quando forem construídas segundo
Oliveira (2014) com a comunidade educativa,
Correção do pH: A correção do pH uma estratégia fundamental é estarem insericonsiste segundo Machado (2016) na última das no projeto político e pedagógico da escola
etapa do tratamento, caso seja necessário. É e contextualizadas em processos que sejam
um método para prevenção de corrosão do en- significativos para a comunidade escolar.
canamento ocasionado por um pH baixo. Então, alcaliniza-se a água para remover o gás
carbônico e levar a formação de uma película
de carbonato na superfície interna das canalizações. O produto mais comum utilizado para
aumentar o pH é a cal virgem ou hidratada.
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O PROCESSO EDUCACIONAL E
A IMPORTÂNCIA DE ESTUDAR
EDUCAÇÃO AMBIENTAL (EA)
O ambiente educacional enfatiza Novais (2017) propõe que as escolas favoreçam
o conhecimento de diversas disciplinas básicas, que encorajem seus educandos a utilizarem esse conhecimento para resolver problemas e efetuar tarefas que estejam relacionadas
com a vida na comunidade a que pertencem.
Perrenoud (2013) acentua que o educador representa o motivador na procura pelo
conhecimento a estar sendo pesquisado e estudado no educando, e dessa forma, somente
necessita do educando em direção ao método
de aprendizado e ser alcançado com sucesso.
Oliveira (2014) evidência de que o aprendizado advém no momento em que há precisão
de ser capaz de obter algo, e obtendo-o, vem
a ser essencial atribui-se dos procedimentos
empregados na prática educacional.
Segundo Imbernón (2012) o aprender
na escola precisa acontecer de forma expressiva, desse modo à apropriação do conhecimento não pode partir do nada, mas sim do
conhecimento prévio, dos interesses e das
experiências dos educandos. O aprendizado
torna-se expressivo segundo Coscarelli (2016)
sempre que um novo tema é acrescentado às
elaborações de conhecimento dos educandos
decorrendo a apresentar relevância em relação
ao educando ao condicionar o aprendizado.
Segundo Goleman (2014) o desenvolver do aprendizado no âmbito educacional
pode-se conceituar, o educando dinâmico e
interativo do seu aprendizado e o educador
intermediário junto do educando as procuras
relacionadas ao inovadores saberes.
Martino (2014ª) acentua que o aprendizado que nem a finalidade da classe escolar
expressa até então uma reflexão de inúmeros
educadores, nas quais concordam que a quantidade de aula diz respeito igualmente unido ao
conhecimento.

A escola é aberta às diferenças e segundo Rodrigues (2015) leva em consideração
a identidade sócia cultural de seus educandos,
respeitando a leitura que cada um tem de si
mesmo e do outro. Neste entendimento, não
cabe pensar em escola especial segundo Valente (2015) senão aquela com um projeto político-pedagógico que possibilite o acesso ao
conhecimento das diferentes áreas mediante a
utilização de caminhos, recursos e estratégias
alternativas que possibilitem o alargamento das
capacidades cognitivas de seus educandos.
O saber evidência Lemos (2015) possibilita ainda ao educador direcionar o seu trabalho de forma a garantir as condições para o
desenvolvimento social, cultural e intelectual do
educando. Portanto, ressalta Kenski (2012ª) é
papel de a escola dar condições para que o
aprendiz evolua nessa perspectiva, evitando a
sua cristalização ou inertização. Nessa relação
implica a necessidade de autonomia na construção do conhecimento.
Nesse campo de ação evidencia Trindade (2014) é que a Educação Ambiental (EA)
desenvolve as intervenções para favorecer aos
aprendentes diferentes formas de explorar a
ação de estudar, procurando separar as falhas
que distorcem a realização e a ação de estudar.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este estudo será uma revisão de literatura com o tema “A importância do Saneamento Básico na prevenção de patologias sérias.”,
com buscas por meio de artigos em periódicos nacionais, publicados em português disponíveis nas bases de dados pertencentes a
Google Acadêmico (Scholar) e Literatura Latino-americana e do Scientific Electronic Library
Online (Scielo).
Os critérios de seleção dos artigos serão no idioma em português/inglês, publicados
no período de 2012 a 2020, utilizando-se os
descritores: Conscientização; Patologias; Prevenção. Foram considerados como critérios de
inclusão livros. Excluíram-se os artigos e livros
que não tratavam sobre o tema proposto.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo demonstrou a atenção necessária com o Saneamento Básico e o tratamento da água e o perigo que se há em tomar uma contaminada e ocasionar uma patologia
muito séria.
A importância desse eixo é a valorização dos cenários e de suas relações com o sujeito
na organização dos programas de saúde. Pensar na construção de ambientes favoráveis à saúde das pessoas implica, certamente, estar atento ao espaço físico da escola e da comunidade:
instalações sanitárias, condições de saneamento, rede de água e esgoto, coleta de lixo, condições de ventilação e iluminação etc.
O desafio de incrementar as ações para a prevenção de fatores de risco à saúde e, assim, não se pode esquecer de que, para promover saúde, é preciso estar atento às situações de
risco que se referem ao saneamento, à qualidade da água, à poluição, à pobreza e às condições
psicossociais nas quais vive grande parte das crianças brasileiras.
O destaque da ação do cuidar e a preocupação de valorizar os aspectos emocionais e
psicológicos que podem favorecer melhores relações interpessoais, na comunidade, na escola
ou nos serviços de saúde, são diferenciais importantes na estratégia de escola.
Contudo, para construir essas ações e práticas de promoção da saúde na escola, é importante que a participação dos profissionais e serviços de saúde seja conduzida sob a ótica da
reorientação para a promoção da saúde, qual seja, escutar e acolher a comunidade com mais
humanização, além de buscar mais ativamente outros setores, com a perspectiva de construir
em conjunto os programas ou práticas de saúde.
Um cenário saudável favorece a solidariedade, o respeito, o afeto e a convivência mais
harmônica entre as pessoas. Nessa perspectiva, esses elementos são estratégicos na construção de uma cultura de paz, como ação de prevenção em suas mais diversas manifestações
na comunidade escolar. Portanto, as ações de saúde devem incluir outros setores sociais, por
exemplo, o educacional ou o saneamento ambiental, de cuja ação integrada é que se torna possível obter saúde. Esse é o grande desafio: garantir práticas e modelos de assistência que permitam exercer a profissão em sua plenitude, não só tratando doenças, mas promovendo saúde.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA
APRENDIZAGEM: UMA ABORDAGEM
NEUROPSICOLÓGICA

RESUMO: Buscando compreender a importância do afeto na relação entre professor e aluno, observa-se que a afetividade é um assunto bastante comum no meio educacional. É vista como
um dos fatores principais a ser desenvolvido nessa relação, pois é por meio das interações
sociais que a aprendizagem é construída. O educador pode ter uma postura de facilitador,
capaz de estimular o processo de aprendizagem ou bloquear o desenvolvimento do aluno no
processo de aprendizagem. Esse trabalho tem como principal objetivo compreender a importância da afetividade no processo de aprendizagem. Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica
com base em materiais já públicos. Os resultados apontaram que a afetividade constitui o
homem, de modo que não pode ser negligenciada, mas sim desenvolvida. Portanto, conclui-se
que a afetividade tem grande importância no processo de ensino e aprendizagem e, é com um
bom relacionamento entre aluno e professor que se constrói uma aprendizagem satisfatória.

Palavras-chave: Aprendizagem; Afetividade; Aluno; Professor.
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INTRODUÇÃO

A

neuropsicopedagogia é uma área do conhecimento que interage de maneira coerente com os outros princípios e conhecimentos de diferentes partes das Ciências
Humanas, como: Pedagógicas, Psicológicas, Antropológicas, Sociológicas, etc.
Além disso, busca desconstruir o fracasso escolar e entender o erro apresentado pelo
aluno no processo de construção da aprendizagem, do seu conhecimento e de suas interações
como importante fator no desenvolvimento das habilidades cognitivas.
Deste modo, o profissional da Neuropsicopedagogia assume importante papel na abordagem e solução dos problemas das dificuldades de aprendizagem no processo de alfabetização. Aprender a ler e a escrever é para as crianças o enfrentamento de novos desafios em
relação de equipe multidisciplinar em que o objetivo é identificar as causas das dificuldades de
aprendizagem em que a etiologia do problema pode ser fundamentada nos diferentes tipos de
transtornos sociofamiliar e biopsico.
Nos anos iniciais da educação, as crianças precisam de maior envolvimento, pois estão
no início de sua formação e sabe-se que o afeto motiva o comportamento, assim como é capaz
de levar os alunos à uma melhor aprendizagem e que a relação entre aluno e professor precisa
estar ancorada na confiança, no afeto e na liberdade para que a criança se entregue ao prazer
em aprender. A afetividade é um fator que precisa estar sempre presente nas salas de aula, entretanto, nem sempre sua importância é levada em consideração.
Considerando a ideia de que o ser humano deve ser visto em sua totalidade é fundamental levar em consideração o papel da afetividade no desenvolvimento psicológico e na formação
de conhecimentos afetivos/cognitivos, ressalta-se que os mesmos são indissociáveis, pois as
capacidades cognitivas precisam da presença de características afetivas.
A discussão sobre esse assunto se torna importante por que as intensas mudanças que
acontecem na sociedade cada vez mais se refletem no ensino e, deste modo exige-se que a
escola não seja uma simples transmissora do conhecimento, mas que proporcione um ambiente
estimulante, que privilegie a criatividade, a descoberta, que permita que o aluno construa seu
conhecimento de modo motivado, significativo e prazeroso.
De modo a favorecer o desenvolvimento de uma consciência crítica e reflexiva, que
possibilite um espaço que exista diálogo, conhecimento, cooperação e sobretudo afetividade no
processo de aprendizagem. Esse trabalho tem como objetivo geral compreender a importância
da afetividade no processo de aprendizagem. Para tanto, tem os seguintes objetivos específicos: estudar sobre o processo de alfabetização; entender a importância da leitura e da escrita
na formação de cidadãos; e verificar a contribuição da neuropsicopedagogia no processo de
aprendizagem.
Tratou-se de uma pesquisa bibliográfica com base em materiais que já se tornaram
públicos. Espera-se que este trabalho possa trazer luz sobre o tema considerado e despertar o
interesse, sobretudo no meio acadêmico para pesquisas aprofundadas, pois é um fenômeno que
envolve diferentes questões, tabus e relativamente novo.
Portanto, considerando a importância desse assunto, a pesquisa visa oferecer material
para estudos futuros, assim como busca colaborar para esclarecer aos profissionais da neuropsicopedagogia e áreas correlatas sobre a importância da afetividade no processo de aprendizagem, além de ser um fenômeno que precisa ser explorado, esclarecido e divulgado junto à
sociedade.
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CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO E
EXCLUSÃO DE ESTUDOS
Para concretização da pesquisa foi realizado uma busca na base de dados Scielo,
Portal CAPES, Educ@ e livros publicados no
período de 2000 a até 2018, usando as seguintes palavras chaves: Aprendizagem. Leitura. Escrita. Afeto. Afetividade. Aluno. Professor.
Neuropsicopedagogia.
A coleta de dados contemplou o período de janeiro de 1998 a agosto 2018, cujos
critérios utilizados para levantamento de dados
foram artigos originais, completos, no idioma
português, disponíveis nas bases de dados selecionadas. Após a pré-seleção dos artigos, os
títulos e resumo dos estudos selecionados foram lidos e separados pelo pesquisador.
Como critérios de exclusão foram descartados estudos que não contemplassem o
objetivo do trabalho em questão, referenciais
teóricos publicados há mais de 20 anos e artigos com conteúdos duplicados. Após busca
e seleção dos artigos foi realizada uma leitura
esmerada e cuidadosa. Os dados obtidos foram transcritos na discussão e resultados da
pesquisa com intuito de esclarecer importantes
pontos sobre o assunto de modo a atingir o
objetivo proposto.

COMPREENDENDO O PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO
No contexto histórico o conceito de alfabetização se identificou com o processo de
ensino e aprendizagem da escrita e do sistema
alfabético, o que em linhas gerais significa que
o ato de ler codifica os sinais gráficos, os transformando em sons e, a ação de escrever consiste em codificar os sons da fala e transformar
em sinais gráficos.
Ressalta-se que a aprendizagem da
escrita vai muito além da simples aquisição
de um código, uma vez que envolve aprendizagens conceituais, essas aprendizagens são
elaboradas e reelaboradas pelo aprendiz, que
tenta tomar uma série de decisões conceituais
sobre o funcionamento do nosso sistema de
escrita alfabética (MORTATTI, 2010).

A noção de que a escrita representa
as partes sonoras das palavras ainda não é
construída pelo aprendiz de imediato, as palavras variam quanto ao número e ao repertório
delas e às posições que estas ocupam dentro
das palavras. Escreve-se com letras, que não
podem ser inventadas, que têm um repertório
finito e que são diferentes de outros símbolos,
as letras têm formatos fixos e pequenas variações produzem mudanças na identidade das
mesmas, embora uma letra assuma formatos
variados (FRANCIOLI, 2010).
A partir da década de 1980 o conceito
de alfabetização, com as atribuições dos estudos sobre a psicogênese da língua escrita,
o conceito de alfabetização foi ampliado. Deste modo, o aprendizado do sistema de escrita não se reduziria ao domínio de correspondência entre codificação e decodificação, mas
se caracterizando por um processo ativo, por
meio do qual, a criança desde seus primeiros
contatos com a escrita construiria e reconstruiria hipóteses sobre o funcionamento e a natureza da língua escrita, compreendida como um
sistema de representação (FRANCIOLI, 2010).
Observa-se que a alfabetização é um
processo no qual o sujeito assimila o aprendizado do alfabeto e o seu uso como código
de comunicação vai além da decodificação e
codificação da ação de ler, mas na capacidade
de criticar, compreender, interpretar e produzir
conhecimento. Além disso, na medida que em
que vai além do código escrito, o conceito de
alfabetização passa a ter um significado mais
abrangente, pois enquanto prática discursiva
proporciona uma crítica leitura da realidade
(PEREIRA, 2013).
Deste modo, é possível observar que a
ideia de que a leitura do mundo precede a leitura da palavra, pois, o homem, muito antes de
inventar códigos linguísticos, já lia o seu mundo. Neste contexto, entende-se que alfabetização é um processo específico e fundamental
de apropriação do sistema da escrita, a conquista dos princípios ortográficos e alfabéticos
possibilitam aos indivíduos a leitura e a escrita
com autonomia (PEREIRA, 2013).
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O processo de alfabetização inicia
quando as crianças adquirem os primeiros
signos da fala, ou seja, aprende a falar, entre
1 ano e meio a 2 anos. Entretanto, isso não
quer dizer que a alfabetização vai ser estruturada e efetivada neste período, pois o início da
alfabetização é datado nesse período devido
a alfabetização precisar da linguagem. Por outro lado, considerando o ambiente escolar, a
sala de aula esse processo acontece a partir
do primeiro contato da criança com a escola,
portanto, a alfabetização começa com a interação com outras crianças, outros adultos ou
com outras diferenças que este ambiente social pressupõe (SEABRA & DIAS, 2011).
Ressalta-se que a alfabetização gráfica
começa quando o professor assume a condição de escriba, e registrar no quadro todo e
qualquer desejo que a criança apresenta em
relação ao universo da leitura e da escrita. A
alfabetização tem seu foco enfatizado na apropriação do sistema de escrita ortográfica, assim como o desenvolvimento de capacidades
cognitivas e motoras pertinentes a esse processo (BAPTISTA et al., 2005).
É importante deixar claro que não existe uma idade correta para o processo de alfabetização, pois o ser humano começa a ser
alfabetizado a partir do momento que reconhece os signos linguísticos, ou que se tem habilidades para tal questão, porém o processo de
alfabetização não se resume em habilidades.
É preciso saber pegar o lápis, traçar
letras, compor sílabas e palavras, bem como,
ordenar e organizar o próprio texto de acordo
com as convenções gráficas apropriadas são
capacidades que devem ser desenvolvidas
logo no início do processo de alfabetização
(BATISTA et al., 2005):
Essas capacidades poderão ser o foco de atividades
específicas, assumindo a dimensão de treinamento de
habilidades ou de raciocínio deliberado, voltado para a
compreensão dos princípios que regem o sistema de
escrita da língua portuguesa. Mas as primeiras experiências de escrita das crianças não precisam se limitar a
exercícios grafo-motores ou a atividades controladas de
reproduzir escritos e preencher lacunas. Mesmo na realização desses pequenos trabalhos, é possível atribuir
alguma função e algum sentido às práticas de escrita
na sala de aula (BATISTA et al, 2005. p.77).

Na escola inicia-se o processo de alfabetização com letras em caixa alta; e assim
que a criança reconhece todos os sons e todos
os traços das letras separadas e nas suas famílias silábicas, desaparece a caixa alta e entra
a letra cursiva. Salienta-se que uma dificuldade
vivida na alfabetização é quando o professor
resume a alfabetização no processo de desenvolver a escrita, dando mais importância ao
traço da escrita do que ao processo cognitivo
(SEBRAS & DIAS, 2011).
Entretanto, observa-se que as práticas como copiar o próprio nome, distinguir e
aprender a traçar as letras e memorizar a ordem alfabética são atividades que envolvem,
simultaneamente, aprendizagens na direção da
alfabetização e do letramento, porque requerem habilidade motora, perceptiva e cognitiva
no traçado das letras e na disposição do escrito do papel e suscitam questões sobre a grafia
das palavras (FRANCIOLI, 2010).
Independentemente da idade em que o
aluno chegou à escola, o processo sempre começa com o professor sendo escriba da criança. É importante que o professor tenha a capacidade de transformar o dia-a-dia da criança na
oportunidade de questionamentos de escrita.
Então, é possível compreender que a alfabetização é a junção de dois processos; um gráfico que é a aquisição do desenvolvimento do
traço por parte da criança e um segundo momento que é a percepção linguística da junção
de todos esses signos (FRANCIOLI, 2010).

A IMPORTÂNCIA DA LEITURA E
DA ESCRITA NA FORMAÇÃO DE
CIDADÃOS
Falar em crescimento individual, automaticamente nos remete ao pensamento que
tange na preparação do aluno para a vida, no
entanto, esse assunto possui uma amplitude
que vai além das bases curriculares.
As habilidades de linguagem que se
caracterizam pela interdependência da oralidade, da audição, leitura e escrita deve ser trabalhado na escola num processo minucioso e
planejado, pois é na relação emissor e receptor
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que acontecem fatos importantes na vida do um todo, ou seja, a construção de uma escola
aluno e do professor (MARTINS, 2002).
que dê espaço para que todos optem, manifestem opinião com relação aos acontecimentos
Observa-se que por meio da escrita do dia-a-dia, bem como se posicionem frente
ocorre grande parte dos ensinamentos discipli- às questões que o bairro, a cidade, o país e o
nares. Ao escrever e praticar leitura de textos planeta enfrentam.
o aluno implica o domínio de capacidades que
envolvem não apenas o conhecimento textual e
Ressalta-se que a leitura é um processo
linguístico, mas sim um sentido pleno associa- que vai se definindo progressivamente a partir
do ao valor, a beleza, a verdade, etc.
da interação entre o texto e o leitor. Sendo assim, não é possível influenciar de modo direto
Assim, quando ao aluno pratica a escri- e produzir transformações em um organismo
ta, acontece uma oscilação de tempo entre o absorto, só é possível educar a si próprio, ou
seu pensamento e a sua expressão escrita, daí seja, modificar as reações naturais por meio da
a necessidade do professor acentuar o envolvi- própria experiência. Nesse processo, o profesmento com a situação para fixar na memória o sor, enquanto orientador, vai definindo tarefas
discurso pensado (BAKHTIN, 2010).
progressivamente mais complexas e, aos poucos, a criança vai fazendo as retomadas necesNo tocante desse tema observa-se sárias para compreender o texto (VYGOTSKY,
que, as atividades que envolvem o processo 2010).
ensino aprendizagem da língua materna devem
ser vistas não como uma proposta individual,
A leitura não é um ato solitário, mas
com um fim em si mesmo, mas sim, como um sim a interação entre leitor, texto e autor e suas
instrumento básico de comunicação, como fa- especificações, ou seja, o que cada aluno traz
tor determinante no ensino. “O ato de comuni- em sua bagagem. Aqui, o leitor é sujeito e ao
cação necessita de um canal que, utilizando-se ler estabelece um diálogo com o mundo que o
de material simbólico, transmite informação de texto traz via autor. O processo de leitura não
um emissor a um receptor. A informação pre- consiste em decifrar, é atribuir significados a
cisa ser corporificada em algo” (SANTAELLA, partir de um texto e “conseguir relacioná-lo a
2002, p.148).
todos os outros textos significativos para cada
um, reconhecer nele o tipo de leitura que seu
A leitura e a escrita, como objetos cultu- autor pretendia e, dono da própria vontade,
rais do conhecimento, são também adquiridas entregar-se a esta leitura, ou rebelar-se contra
por um processo de autoconstrução no con- ela” (ZILBERMAN & SILVA, 2004, p. 59).
fronto e na interação da criança com seu espaço. A concepção estruturalista centra o ensino
É importante observar que o a leitura
de língua em listagens de palavras destinadas e a escrita possibilitam a emancipação do ser
à memorização, em exercícios repetitivos, em humano servindo de respaldo para a luta conpontos de gramática, concebendo a linguagem tra toda e qualquer injustiça social. O ensino
como um código a ser treinado e um compor- da leitura e da escrita, sobretudo na nas séries
tamento a ser medido, através da contagem de iniciais é um dos muitos problemas enfrentaerros (FERRERO, 2008).
dos pelos professores nas salas de aula, pois
uma grande parte dos alunos que saem desse
“Os educadores contribuem para a or- estágio apenas decodificam o que leem, não
ganização do sistema nervoso do aprendiz e, sendo, portanto, capazes de inferir, de interpreportanto, dos comportamentos que ele apre- tar, de julgar, enfim de abstrair o conteúdo de
sentará durante a vida. E essa é uma tarefa de um texto lido (MARTINS, 2002).
grande responsabilidade” (COSENZA & GUERRA, 2011, p.7). Considerando, o momento da
enunciação como um momento de interação,
faz-se necessário repensar a educação como
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As dificuldades de aprendizagem são
algo heterogêneos, o qual supõe significativos
problemas na conquista da aprendizagem da
leitura e da escrita. Um dos métodos simples
de fornecer informações não-visuais a uma
criança é familiarizar a mesma com uma história antes de lê-la. Devemos nos lembrar que a
tarefa é aprender a ler e para ser um bom leitor
é necessário fazer um uso otimizado de tudo
aquilo que já sabe (VYGOTSKY, 2010).
O conhecimento das letras pode ajudar uma criança a identificar palavras e o conhecimento das palavras pode favorecer o
das frases. Mas é bom lembrar que as letras e
palavras serão mais facilmente aprendidas se
estiverem dentro de frases com sentido. Sendo assim, pedir a uma criança que identifique
letras ou palavras de forma isolada dificulta o
processo de leitura, pois o número de incertezas está maximizado (BARROS, 2008).
Como leitor deve gerar uma previsão
sobre o que vai ler por meio das estratégias
que emprega, o risco de errar é um componente do processo da leitura. Prova desse fato é
que os erros mais frequentes das crianças têm
muitas semelhanças com os cometidos por leitores fluentes, quando o significado é o que
está sendo visado (CARVALHO, 2000).

mínio de um conjunto de práticas culturais que
desencadeia uma compreensão do espaço diferente daquele que não tem acesso à leitura
(SOARES, 2002).
O ato de ler tem em si um papel tão importante e significativo que pode-se dizer que
cria novas identidades, novas formas de inserção social e novas maneiras de pensar e agir.
Além disso, a leitura e a escrita interagem e
mantêm com o outro e com o mundo diferentes
meios de interação, atitudes, competências discursivos e cognitivos que lhes conferem um determinado e diferenciado estado ou condição
em uma sociedade letrada (SOARES, 2002).

A CONTRIBUIÇÃO DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA NO
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
Em um primeiro momento, a expressividade que causa o termo neuropsicopedagogia em relação e educação, pode expressar
estranheza e desconforto por serem campos
aparentemente bem diferentes. Os julgamentos
e as interpretações são vagos e divergentes,
mas a complexidade do assunto não pode ser
entendida sem o devido esforço de se debruçar
na investigação da mesma (FONSECA, 2014).

A motivação e a influência do espaço
pedagógico e familiar são essenciais para a
ampliação do conhecimento e em práticas para
enriquecer, dinamizar e conscientizar as ações,
com a importância da realização da formação
de leitores ativos, comunicativos, participantes
que constroem o sentido e habilidade, que a
leitura percorre por diferentes caminhos, o ler
para saber, para compreender e refletir, para
sensibilizar e para sonhar (CARVALHO, 2000).

Esse tema não é uma simples tendência, porém acompanha a evolução do provimento científico de forma natural, capaz de
depreender, vincular e articular disciplinas que
acompanham um segmento de objetivos compartilhados. O mesmo procedimento ocorre na
educação em que há interesse pela busca da
alfabetização, da aprendizagem, da leitura e
escrita e do conhecimento orientados na atuação e formação de sujeitos conscientes e penA escola, ao compreender a importân- santes críticos (FONSECA, 2014).
cia da leitura, em sua totalidade e amplitude
que produz e dá sentidos ao aluno, a leitura
A neuropsicopedagogia revela-nos as
se torna um processo natural para as crianças. habilidades do cérebro, quer dos alunos quer
Acreditando na possibilidade da criança ser dos professores. Nos alunos, quando se comleitora o professor passa a ser apenas o me- portam de forma socialmente positiva, e quandiador para que tal feito aconteça. Ressalta-se do aprendem a usar os instrumentos cognitivos
que a leitura não consiste apenas na apropria- (linguagem corporal, artística, falada, escrita e
ção do ato de ler e escrever; ela envolve o doquantitativa) da cultura em que estão inseridos.
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Nos professores, quando transmitem, mediatizam e ensinam competências e conhecimentos, uma vez que está implícita no ato educativo
uma interação entre dois sujeitos, isto é, uma
intersubjetividade (FONSECA, 2014, p. 236).
Neste contexto a neuropsicopedagogia
se mostra incontestável de interdisciplinaridade
sobre as ciências de pedagogia e psicologia
que constrói e propaga no conhecimento do
cérebro, assim contemplando sai fisiologia e
anatomia, como também busca evidenciar e
interpretar nas suas complexas estruturas, os
estímulos e efeitos sobre o comportamento e
interferências nas vivências e experiências das
pessoas (SOUZA, 2018).

consiste apenas na memorização de informações, pois
é preciso saber relacioná-la, ressignificá-la e refletir sobre a mesma. Então é tarefa do professor apresentar
bons eixos de sustentação para que o aluno aprenda
os conteúdos e os fixe na memória, além disso, é importante oportunizar para que o aluno construa sentido sobre aquilo que está conhecendo em sala de aula
(CIASCA, 2003).

Oportunizar uma aprendizagem de qualidade ao aluno não é uma questão que depende somente do professor, pois é fundamental
para um sistema educacional que busca ajudar
a criança a perceber sua individualidade, o tornando responsável pelo ato de aprender, proporcionar uma otimização de suas habilidades,
facilitar a aprendizagem. Entretanto, é possível
A aproximação da neuropsicopeda- observar que nas últimas décadas, as dificulgogia com a educação se faz dentro dessas dades de aprendizagem têm se tornado um depertinentes e particulares descrições, pois o safio no espaço pedagógico (CIASCA, 2003).
processo de aprendizagem acontece por meio
É significativo o número de alunos com
dessas complexas redes cerebrais, em que o
processamento das informações, além de fato- prejuízos no contexto escolar e que precisam
res que podem influir sobre essas condições. desenvolver meios e estratégias para lidar com
dificuldades no processo de aprendizagem
Neste sentido observa-se que a neurop- comportamento e emocional para uma vida
sicopedagogia constitui-se como a ciência de mais equilibrada, feliz e com qualidade. Com a
cérebro e a educação como ciência da apren- neuropsicopedagogia é possível criar métodos
dizagem e do ensino e ambas têm uma relação que leve o aluno desinteressado, com probleproximal, pois o cérebro apresenta grande sig- mas comportamentais e emocionais a terem
nificado no processo de aprendizagem, assim uma visão nos conteúdos desenvolvidos e tracomo a aprendizagem é um campo de interes- balhados em sala de aula (FONSECA, 2016).
se do cérebro (SOUZA, 2018).
Entretanto, é necessário que o profesDeste modo, a aproximação entre a sor tenha em mente que a criança que tem difipedagogia e a neuropsicopedagogia é uma culdade de aprendizagem, não terá problemas
contribuição de grande valia para o professor em uma única função, mas em várias outras,
alfabetizador. A esse profissional cabe alimen- por isso a necessidade de compreender como
tar-se das informações que aparecem, buscan- o cérebro desse aluno processa as informado meios, fontes seguras e não acreditar na ções que o professor transmite. Somente por
existência de fórmulas para o contexto escolar meio de conhecimento básicos e aplicá-los a
criadas sem fundamentos científicos (SOUZA, sua prática docente diariamente, para que assim possa compreender como ocorre o pro2018).
cesso de aprendizagem do aluno que apresenA neuropsicopedagogia apresenta que o desenvolvi- ta falhas nesse processo (FONSECA, 2016).
mento do cérebro acontece da integração entre o meio
social e o corpo, portanto, o professor precisa potencializar essa integração. Ressalta-se que aprender não
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O professor, tendo esse conhecimento,
deixará de rotular o aluno e fazer as intervenções educacionais necessárias e fundamentais
que irão estimular as áreas afetadas, dentre outras áreas do cérebro e, consequentemente a
criança apresentará uma melhora no seu processo de aprendizagem na alfabetização (MACEDO & BRESSAN, 2017):

As dificuldades de aprendizagem podem apresentar causas de ordem biológicas,
neurológicas ou hereditárias, a partir de fatores
ambientais como a influência familiar, escolar
e social, em que a cultura influencia de maneira direta e consequentemente pode estar
associada a esse problema. Além disso, essa
questão ocorre por meio de fatores extrínsecos
ao sujeito, isto é, o processo de aquisição do
conhecimento recebe interferência do meio ao
A aprendizagem tem muito de algo que ocorre de fora
qual o aluno está inserido (MACEDO & BRESpara dentro, que é pautado na referência do outro. Na SAN, 2017).
visão de Piaget, a aprendizagem está associada ao que
fazemos, ao exercício de nossos esquemas, de nossas
ações. São os nossos modos de raciocinar que vão,
pouco a pouco, definindo a aprendizagem (MACEDO &
BRESSAN, 2017, p. 14).

Neste sentido, é possível sintetizar em
cinco assuntos o enfoque ecológico conforme
ilustrado no quadro 1:
Quadro 1: Enfoque ecológico associado ao ensino e aprendizagem

Enfoques ecológicos
Interação Social
Reflexão e resposta pessoal

Integração

Transformação e crescimento
Globalização ecológica, equilíbrio e ajuste

Descrição
O professor sendo mediador do processo
de aprendizagem;
O aluno se encontra de modo ativo no processo, o que culmina em questões pessoais,
como estímulo e motivação;
Todos os fatores que influenciam na aquisição do conhecimento se encontram de modo
harmônico, integrados;
Desenvolvimento adquirido como a aprendizagem;
Processo em que a cultura, a família e o
meio social se encontram em harmonia, atuando em equilíbrio.

FONTE: ADAPTADO GARCÍA, 1998
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Assim, para que a aprendizagem se
produza de forma correta, é preciso a atuação
de modo conjugado dos cinco elementos, em
contrapartida quando há falha em algum dos
elementos é possível observar dificuldades de
aprendizagem. Fator esse que evidencia a importância desse olhar para o todo, averiguando
o contexto histórico, social, cultural e familiar,
em que a criança está inserida, assim como
as afetividades no espaço escolar (GARCIA,
1998).
A deficiência, o problema, as limitações, o transtorno e as dificuldades na aprendizagem direcionam para o desejo de capturar
a estrutura e o funcionamento do papel simbólico, o caráter semiótico do desenvolvimento
das pessoas. Essa modificação de olhar introduz o entendimento de futuro e lança um fim
para transpor a ideia da dificuldade na aprendizagem como algo abstrato e descontextualizado do universo simbólico (FONSECA, 2016).
A neuropsicopedagogia leva para a
sala de aula conhecimentos sobre: esquecimento, memória, tempo, afetividade, linguagem, sono, movimentos, medo, humor, sentidos, interpretações, representações, o próprio
desenvolvimento e diferenças nos processos
cerebrais das crianças que torna subsídio fundamental para compreensão e ação do professor diante das dificuldades de aprendizagem
na alfabetização.

das decisões, sejam estas de nível macro ou
micro nas práticas em salas de aula. Em particular o processo de alfabetização é uma área
em que os avanços da ciência são bastantes
difundidos na esfera mundial, mas ainda não
ecoam no Brasil (SOUZA, 2018).
Assim, a neuropsicopedagogia contribui com esse conjunto de conhecimento proporcionando uma noção mais precisa sobre o
processo de aprendizagem na alfabetização e
quais as competências envolvidas nesse processo, além disso, apresenta estratégias e
meios de como ensinar a leitura e a escrita.
Deste modo, esse campo da ciência tem levado a pesquisas cada vez mais aprofundadas
não se restringindo apenas as dificuldades de
aprendizagem no processo de alfabetização,
mas também sobre as estratégias mais eficazes para ajudar o aluno a ler e escrever (FONSECA, 2016).

A CONTRIBUIÇÃO DA AFETIVIDADE
NO PROCESSO DE APRENDIZAGEM

A afetividade é a dimensão que constitui o ser humano, exercendo um importante papel na vida psíquica, pois os sentimentos e as
emoções são os combustíveis que alimentam
o psiquismo e estão presentes em todas as expressões da vida diária. É considerada a mais
evidente manifestação da subjetividade, na
qual se encontram as emoções, os sentimentos, o medo, o sofrimento, as paixões, o inteA plasticidade do cérebro, isto é, o co- resse, as alegrias e as tristezas (LEITE, 2011).
nhecimento de que o cérebro continua a se desenvolver, a mudar e a aprender em todo perNessa perspectiva é possível considecurso da vida também modifica a visão essa rar que a afetividade é um conjunto de aconvisão de educação e aprendizagem, fazendo tecimentos e fenômenos psíquicos que se marever as dificuldades e o fracasso na aprendi- nifestam sob a formação de emoção, paixão,
zagem, pois existem uma gama de possibilida- sentimentos, sempre acompanhados de prazer
des de aprendizagem para todas as pessoas, ou de dor, de agrado ou desagrado, de satisdo início ao fim da vida (SOUZA, 2018).
fação ou insatisfação de alegria ou tristeza.
Portanto, a afetividade é a mais complexa e
É importante observar que os avanços profunda dinâmica da qual o homem faz parte
científicos podem ser vistos em diferentes se- (LEITE, 2011).
tores, no entanto, na educação as evidências
não costumam ser consideradas no momento
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“Os motivos pelos quais a dimensão
afetiva não tem sido considerada central nos
processos de constituição humana, embora
nunca tenha sido negada” (LEITE, 2011, p. 16).
A afetividade surge a partir do momento que o
homem liga ao outro por meio do amor, é uma
mistura de vários sentimentos que vai possibilitar ao homem uma vida emocional equilibrada
e plena. Portanto, a dimensão afetiva pode ser
vista como a energia vital que conduz e impulsiona o homem no transcorrer de sua existência. Além disso, move o indivíduo para que
consiga desempenhar a tarefa ou ação.
O educador francês Henri Wallon
(1896-1934) aprofundou a questão estudando
a criança e não colocando a inteligência como
principal componente do desenvolvimento, mas
defendendo que a vida psíquica é formada por
três dimensões – motora, afetiva e cognitiva,
que coexistem e atuam de forma integrada.
Dessa maneira, a afetividade é uma ferramenta indispensável no desenvolvimento do
homem, pois a sua presença ou a sua ausência é capaz de influenciar de modo definitivo
esse desenvolvimento, pois é a substância que
nutre as ações humanas e consequentemente
potencializa a vida. Portanto, pode ser considerada como a mola propulsora da existência
humana, capaz de influenciar de modo decisivo a percepção, a memória, o pensamento,
a vontade e as ações, de ser um importante
componente para a formação e para o processo de aprendizagem (RIBEIRO, 2010).
“A sintonia, as relações afetivas e cooperativas, a solidariedade, a tolerância, a demonstração de respeito e de apoio por parte
do professor ajudam os alunos a superarem
dificuldades escolares” (RIBEIRO, 2010, p.
404). Portanto, a afetividade é um importante elemento capaz de conduzir os comportamentos, estimular e energizar o processo de
aprendizagem. É o elemento que transporta a
vida humana, portanto, uma educação que não
exista afetividade é inconcebível, pois sem afeto não é possível haver educação.

Dessa maneira, é possível afirmar que
a afetividade assume um importante papel na
compreensão do educando em sua totalidade
e em suas diferentes dimensões, com foco na
vida afetiva que constitui seu lado subjetivo,
também sendo responsável pela contribuição
e fortalecimento do desenvolvimento de outras
características formadoras da estrutura humana, portanto, a afetividade é um elemento que
conduz os comportamentos, estimula e energiza a aprendizagem (TASSONI, 2013).
Cabe frisar que a escola tem que tratar
de modo adequado as emoções das crianças,
não aumentando as soluções de ansiedade e
frustração, por que isso pode prejudicar o funcionamento cognitivo do aluno e o seu processo de aprendizagem. É preciso que o professor tenha cautela com suas próprias reações
emocionais colocadas ao aluno e, além disso,
é importante que a criança compreenda que o
desenvolvimento humano transita por períodos
de conflitos de manifestações emocionais intensas, devendo agir sem deixar se levar por
situação de conflitos, sempre buscando manter o equilíbrio e fazendo uso da razão, pois o
bom relacionamento entre professor e aluno é
uma questão fundamental para o processo de
aprendizagem (LEITE, 2012).
É importante também que o professor
tenha cautela com suas próprias emoções expostas aos alunos. É fundamental que a educação promova a aprendizagem das características afetivas como um meio de potencializar
o desenvolvimento do ser humano. Portanto,
cada vez mais se torna evidente a necessidade
de contemplar uma formação efetiva, pautada
nos princípios de amor, carinho, amizade, solidariedade, tolerância, confiança e espírito de
equipe como meio de potencializar a formação
do aluno (TASSONI, 2013).
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É importante destacar que a afetividade envolve um
conjunto amplo de manifestações ligadas a tonalidades
agradáveis e desagradáveis. O que se ressalta no momento é que em se tratando de situações de ensino e
aprendizagem, as experiências que evocam sentimentos agradáveis podem marcar de maneira positiva os
objetos culturais. Portanto, as relações entre alunos,
professores, conteúdos, livros, escrita, etc. não acontece puramente no campo cognitivo. Existe uma base
afetiva permeando todas elas (TASSONI, 2013, p. 528).

Além disso, os educadores que consideram o dono do saber e as crianças devem
continuar inerte frente as situações problemas,
e que não dá liberdade para se manifestar, não
proporciona momentos de trocas de conhecimento entre os demais colegas, não deixa que
os alunos aprendam por si só, estão dificultando o processo de aprendizagem dos seus próprios alunos (RIBEIRO, 2010).

A importância da relação entre aluno e
professor deve ser considerada como um ponto
essencial para o desenvolvimento da criança no
processo de aprendizagem. O processo de aprendizagem não pode ser visto como como uma mera
transmissão de conhecimento, em que o professor
ensina e a criança aprende, mas como uma troca
de conhecimento em que o docente se destaca
no papel de mediador (LEITE, 2012).

Os professores, apesar das dificuldades, são profissionais insubstituíveis, por que a
solidariedade, a gentileza, a tolerância, os sentimentos altruístas, a tolerância, a inclusão, enfim todos os campos da sensibilidade não podem ser ensinados por máquinas, mas sim por
seres humanos. Entretanto, é preciso que os
professores entendam que o ato de ensinar requer afeto, pois quando há carinho e amor, certamente se aprende melhor (RIBEIRO, 2010).

Esse relacionamento é fundamental para
o crescimento interno do aluno e deve estar alicerçado no amor, na empatia, na confiança e no respeito. É preciso que o professor repense a prática
em sala de aula, para que as aulas se tornem mais
prazerosas e os discentes participem de modo ativo, o mesmo deve se esquivar do senso comum,
o qual atribui a culpa da não aprendizagem a indisciplina e a falta de interesse das crianças, devem
rever suas práticas pedagógicas, buscando inovar
as suas aulas, preparando projetos e sempre estar
se aperfeiçoando profissionalmente (LEITE, 2011).
Os estudantes apreciam mais as disciplinas ministradas
por professores com os quais se relacionam melhor,
pois a conduta desses profissionais influencia a motivação, a participação e a dedicação aos estudos. Motivar
um estudante, então, não é uma questão de técnica,
mas depende da relação que se estabelece com esse
sujeito (RIBEIRO, 2010, p. 404).

O comportamento do professor serve
de base para a criança, certas virtudes como:
amizade, carinho, dedicação, paciência e companheirismo contribuem para uma boa aprendizagem. Portanto, o professor autoritário que
não consegue ter um vínculo afetivo com o aluno estará contribuindo para que essas crianças
tenham comportamentos agressivos e criem
na sala de aula um espaço de desarmonia.

A afetividade exerce forte influência
no processo de aprendizagem sob a ótica da
neuropsicopedagogia. A neuropsicopedagogia
se preocupa com a educação significativa, em
que o professor sempre faz uso de estratégias
ligadas a afetividade para estimular a autonomia e o desenvolvimento intelectual dos alunos. A prática pedagógica deve ser embasada
no diálogo entre aluno e professor, assim, permitindo que a criança desenvolva seu potencial
criador, a imaginação, a socialização, a espontaneidade e a afetividade (LEITE, 2011).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A pesquisa em questão se trata de uma
revisão bibliográfica, pois implica em um conjunto ordenado de processo de busca através
de materiais secundários procurando conhecer e analisar algumas contribuições de autores que já abordaram o assunto considerado.
Segundo Gil (2010) a pesquisa bibliográfica
se constrói a partir de materiais já elaborados
principalmente a partir de livros e artigos científicos.
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AS FONTES BIBLIOGRÁFICAS PODEM SER CLASSIFICADAS CONFORME
ILUSTRADO NA FIGURA 1: CLASSIFICAÇÃO DAS FONTES BIBLIOGRÁFICAS

Fonte: (GIL, 2002, p. 44).

A pesquisa bibliográfica tem como principal vantagem o fato de que permite ao pesquisador a cobertura ampla dos fenômenos se comparado a pesquisa direta. Essa vantagem se
torna importante quando o problema de pesquisa precisa de dados dispersos pelo espaço. Em
contrapartida pode comprometer a qualidade da pesquisa, pois as fontes secundárias muitas
vezes apresentam informações coletadas ou processadas de maneira equivocada.
Deste modo, segundo Gil (2010) para minimizar essa possibilidade, é preciso que os
pesquisadores se assegurem das fontes em que as informações foram obtidas e analisadas afim
de evitar possíveis contradições ou incoerências, além da necessidade de uso de fontes diversificadas, as cotejando cuidadosamente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Neuropsicopedagogia é uma das áreas que vem abrindo espaço dentro do âmbito de
conhecimento escolar trazendo importantes contribuições à educação, agregados aos conhecimentos da pedagogia e da psicologia nos processos de ensino-aprendizagem de indivíduos que
apresentem dificuldades de aprendizagem.
Observa-se que a escola é o espaço em que o aluno permanece grande parte de sua
vida e, consequentemente desempenha um importante papel na formação desse aprendiz. É
fundamental enxergar o aluno como um ser pensante, singular, construtor de seu próprio saber
e, de certa maneira, composta por suas emoções, seus afetos, suas percepções e seus sentidos.
Através da inter-relação Educação e Neurociência, existe a possibilidade de entender
como se processa o desenvolvimento do aluno de forma individual, proporcionando-lhe melhoras significativas na perspectiva educacional, desmistificando a ideia de que a aprendizagem
não ocorre para alguns.
Assim sendo, faz-se necessário destacar a afetividade como elemento relevante que
está diretamente relacionada ao desempenho escolar. A criança que se sente valorizada, amada e respeitada adquire confiança e autonomia, desenvolvendo uma autoestima positiva sobre
si mesma, o que significa que também terá meios e condições de aprender e desenvolver sua
personalidade.
Nessa perspectiva é importante que cada vez mais sejam realizadas pesquisas e reflexões sobre a relação estabelecida entre a afetividade com a aprendizagem do aluno, como
também sua importância no processo educacional.
É a afetividade que proporciona a força necessária para superar as barreiras e obstáculos impostos pela vida. É importante que o aluno se sinta seguro para resolver os conflitos que
são colocados pelo meio em que está inserido e, isso só será possível se a criança tiver saúde
emocional. Nesta perspectiva, as práticas pedagógicas desenvolvidas na escola devem primar
pela afetiva dimensão, pois proporciona o bem-estar, a felicidade e o prazer, que são importantes
características para elevação da autoestima e formação da personalidade do aluno.
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BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA NA
TERCEIRA IDADE

RESUMO: Neste artigo, com base em uma revisão bibliográfica constata os benefícios dos exercícios físicos para os idosos, tais como os de força, flexibilidade e aeróbios. Um programa com
diferentes tipos de exercícios pode melhorar a autonomia e saúde dos idosos. Sabe-se que a
população de idosos vem crescendo no mundo tanto em países desenvolvidos como os mais
pobres, portando atividade física regular e uma alimentação adequada traz uma melhoria da
qualidade de vida aos indivíduos da terceira idade.

Palavras-chave: Exercícios Físicos; Terceira Idade; Saúde.
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INTRODUÇÃO

O

s números de idosos no Brasil vem crescendo de forma contínua, com estimativa
em 2025 coloquem o Brasil entre os países com maiores índices de envelhecimento do mundo isto preocupa quanto a saúde pública. alguns estudos demonstram que a prática de atividade física é estratégia para redução de quedas (PADOIN et al.2010)
Controle de doenças e a vida sedentária é reconhecida pela organização Mundial de
Saúde (OMS) como inimigo da população idosa. No envelhecimento, segundo Aires (2012) a
perda de massa muscular é de 10% entre 30 e 50 anos e 1% ao ano depois dessa idade.
Redução da massa muscular é conhecida como sarcopenia e tem grande interferência
na saúde do idoso, capacidade cardiorrespiratória e da densidade mineral óssea também são
afetados. Infelizmente estes aspectos afetam demais a vida do idoso, podendo ocasionar a morte precoce e trazendo problemas psicológicos (STELLA et al.2002).
Ao longo do século XX, uma transformação possibilitou uma nova atitude por parte dos
idosos no tocante à própria concepção de sua existência. Ao acharem que as energias gastas
com atividades, que para a época não representavam significância, mantinham-se sedentários
no intuito de viver mais.
Percebemos que das rupturas e continuidades de um processo de compreensão do que
era ou não adequado para uma parcela da sociedade que não figurava significativamente no
rol das preocupações sociais, acabaram por reverberar o inexorável avançar das ciências, tanto
humanas como médicas.
Acreditamos que a construção do campo das práticas de atividade física para os idosos
perpassa pela compreensão de subcampos que interagem e dão contornos ao campo que buscamos elucidar. Os sub-campos que acreditamos possibilitar a compreensão do fenômeno que
norteia nosso estudo são os da intervenção e teorização/pesquisa.
O subcampo interventivo caracteriza-se como o local onde as atividades físicas propriamente ditas acontecem. Dessa forma, averigua-se que instituições promoveram atividades
físicas para idosos de forma precursora rompendo com uma Conceito Bourdiano que define habitus como uma gênese social dos esquemas de percepção, pensamento e ação (BOURDIEU,
2004a), tradição de inanição proposta até então e também contribuíram para a propagação
das práticas das atividades físicas.
Entendemos o subcampo da teorização/pesquisa como o processo de produção do
conhecimento do campo que envolve a construção literária do saber
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BENEFÍCIOS DA ATIVIDADE FÍSICA
PARA OS IDOSOS
Segundo estudos como de Figliolino et
al. (2009). A prática de atividade física na terceira idade tem muitos benefícios, como como
aliviar as dores da artrite, fortalecer os músculos e as articulações e evitar o aparecimento
de lesões e de doenças crônicas como diabetes ou pressão alta, por exemplo. Existem
alguns exercícios fundamentais como:
• Caminhada - As caminhadas, além de
promoverem o convívio social, fortalecem os
músculos e as articulações e melhora o ritmo cardíaco. Durante a caminhada, é importante manter as costas e os ombros eretos
e usar uns tênis confortáveis, com amortecimento, e manter sempre o mesmo ritmo,
que deve ser um pouco acelerado, diferente
do ritmo que caminha normalmente.

• Alongamentos - Os alongamentos, além
de melhorarem a flexibilidade e a circulação
sanguínea, melhoram também a amplitude
dos movimentos, favorecendo a realização
das atividades de vida diária como arrumar
a casa ou cozinhar, por exemplo.
• Hidroginástica - Na hidroginástica, todos
os músculos do corpo são exercitados e a
água favorece o relaxamento das articulações, aliviando as dores e desenvolvendo a
força e resistência do corpo. Além disso, a
hidroginástica melhora o ritmo cardíaco e a
saúde dos pulmões.
• Yoga - O Yoga varia exercícios de força com exercícios de equilíbrio, ajudando a
melhorar a postura, a estabilidade e flexibilidade do corpo, além de ajudar a alongar e
tonificar os músculos e relaxar as articulações. A prática do Yoga também promove
o relaxamento, aumentando a sensação de
bem estar e a disposição para realizar as
atividades diárias.

• Musculação - A musculação também é
uma excelente opção de exercício para os
idosos, pois ajuda a fortalecer e aumentar a
• Pilates - O pilates ajuda a estimular a
resistência dos músculos, além de melhorar
circulação sanguínea e aumenta a flexibilia postura e aumentar a densidade óssea,
dade e a força, favorecendo a coordenação
tornando os ossos mais fortes e evitando o
dos movimentos. Além disso, também ajuda
seu desgaste e as chances de fratura, que
a melhorar a postura e a aliviar o estresse.
são comuns de acontecer à medida que a
pessoa envelhece devido ao processo natuCom base nestes estudos (2009), são
ral de destruição e diminuição da atividade
de extrema importância a prática dos mesmos
das células envolvidas no processo de forvisando também suas três modalidades princimação do osso.
pais, são elas Guimarães (2004) e Figliolino et
al. (2009).
• Natação - A natação é um dos melhores exercícios para a terceira idade porque
• Exercícios aeróbios - Envolvem granajuda a alongar e fortalecer os músculos e
des grupos musculares com duração de 20
articulações do corpo, sem que ocorram lea 40 minutos, melhorando níveis de oxigêsões ou sem que se provoque um grande
nio. Exemplos são o caminhar, correr, pedaimpacto nas articulações, o que é prejudicial
lar, natação e remar (GUIMARÃES ,2004).
nesta idade.
Figliolino et al. (2009) relata que idosos se
beneficiam dos exercícios aeróbios com 50
• Andar de Bicicleta - Andar de bicicleta
minutos 3 vezes por semana . Devemos citar
também é uma boa opção de exercício para
que o envelhecimento pode causar hipertenidosos porque ajuda a fortalecer as articulasão arterial e o diabetes mellitus 2 (NOGUEIções, especialmente as dos joelhos, tornozeRA et al.,2012); vejamos detalhadamente a
los e quadril, além de ajudar a fortalecer os
prática de alguns destes.
músculos das pernas e abdômen.
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• Exercícios de flexibilidade: Lima et al.
(2010) diz que os exercícios de alongamento melhoram a postura e diminui risco quedas. A flexibilidade é uma variável de aptidão da saúde (ANJOS et al. 2012)
• Exercícios de força: É importante que
o treinamento de força também conhecido
como musculação seja incorporado na vida
do idoso para promoção de sua saúde. O
aumento da força muscular reduz quedas
Davini et al. (2003), diz que o treinamento
de força influi positivamente na resistência
do músculo esquelético e pode reduzir alguns efeitos fisiológicos que ocorrem no
processo de envelhecimento. Este exercício
combate o excesso de peso, resistência à
insulina e a sarcopenia (MONTEIRO et al.
2010). O ideal é que a prática seja contínua
ao longo dos anos bem como frequência semanal adequada Borges e Moreira (2009).

VELHICE: DO RECONHECIMENTO À
LEGITIMAÇÃO DE UM PROBLEMA
SOCIAL
Os estudos de Hamilton (2002), que
envolvem as diversas nuances sobre os idosos
refletem uma preocupação por uma parcela da
população que vem aumentando significativamente. Tal crescimento traz consigo transformações em diversos setores que na maioria das
vezes não estão preparados para suportar uma
demanda que não dá sinais de desaceleração.
Compreender esse fenômeno que se
desenvolve em nível global torna-se fundamental para o entendimento que o nosso estudo se
propõe a elucidar. Como avaliar a idade do indivíduo sem relacioná-la ao seu contexto social?
Quando afinal podemos aceitar o início da idade idosa? Onde se enquadra a terceira idade e
a quarta idade?

O crescimento populacional dos idosos ao atingir idades avançadas é um privilégio
da idade contemporânea. Em “A psicologia do
Envelhecimento”, Ian Hamilton (2002) faz comentários que apontam para um aumento significativo da população de idosos. Calcula-se
que nos tempos 40 pré-históricos a velhice era
extremamente rara e mesmo no século XVII,
acredita-se que apenas 1% da população vivia
mais de 65 anos. No século XIX essa proporção subiu para aproximadamente 4%.
A Organização das Nações Unidas
(ONU) deduz que daqui a 25 anos a população
de 60 anos crescerá em 88%, para um aumento de 45% de indivíduos em idade de trabalho.
Nos países em desenvolvimento, somente a
partir de meados do século XX a percepção do
crescimento do contingente de idosos começou a ser identificada (FREITAS, 2006).
No Brasil, segundo o Instituto Brasileiro
de Geografia e Estatística (IBGE) baseado nos
indicadores de 2005 aponta uma população
idosa de 17, 6 milhões de pessoas o que representa 9,7%13 da população.
Ainda seguindo as estimativas, acredita-se que o Brasil em 2025 excederá 30 milhões de idosos correspondendo a 15% de sua
população, sendo considerada a 6ª nação do
mundo com o maior número de idosos. Os dez
países com maiores contingentes de idosos
representam 62% da população de idosos do
planeta.

Percebemos que o problema social do
idoso dentro da sociedade moderna é carregado de iniciativas que tentam equacionar, em prol
do sistema, os desdobramentos desse envelhecer social.
531

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

A CONSTRUÇÃO DO CAMPO DO IDOSO
NO BRASIL
No Brasil podemos perceber um aumento significativo no número de idosos da população Brasileira, mais precisamente a partir dos
anos de 1960, quando esta faixa etária teve uma
aceleração em relação à população adulta ejovem.
Enquanto na Europa nos anos de 1950
já existiam preocupações sobre essa temática, a
maioria dos países de terceiro mundo, entre eles
o Brasil, ainda não existia significativa atenção ao
número de idosos, visto que o crescimento populacional ainda era o maior foco das preocupações. Éramos um país jovem.

Essa forma, de envelhecer amparada
pela família, que se configurava como numerosa, era incentivada pelo Estado quando da promulgação da lei do Abono (Decreto Lei nº 3.200
de 1941) em que era concedida uma remuneração (abono) de 100 mil-réis para cada chefe
de família, pai de oito filhos, e mais 20 mil - réis
para cada filho excedente (art.29). Este abono
era destinado em sua maioria a indivíduos que
residiam na zona rural (DELGADO, 1999).
Percebe-se que as grandes cidades
brasileiras, principalmente as da região sudeste, foram responsáveis por receber um número
alarmante de migrantes das zonas rurais como
também de regiões do país com menos infra-estrutura ou probabilidades de crescimento incompatível com os grandes centros.

Somente nos anos de 1980 o problema
Apesar de existir um programa de apode fato tornou-se preocupante para o Brasil, embora diversas ações sobre a população idosa já sentadoria para os trabalhadores rurais, o provento como hoje, também não supria as necessidativessem sido realizadas
des dos aposentados. Além disso, nas cidades
Alves Jr (2004) confirma a idéia de que mostra-se mais fácil o acesso à educação, saúno Brasil ainda não se dava atençãosuficiente ao de, lazer dentre outros.
fenômeno de envelhecimento da população. O
autor comenta que
não seria improvável que
os documentos que serviram de base para a política francesa terem servido para a política dos
idosos brasileiros que a normatização mais significativa da proteção social brasileira iniciou-se
nos sistemas de aposentadoria, já que os idosos deveriam ser atendidos nos centros sociais e
também com parcerias com a comunidade.

Para se compreender a disciplina Educação Física, é preciso entender sua especificidade
e seu objeto de estudo, que diferem das práticas
passadas. O termo Educação Física é utilizado
para designar tanto o conjunto de atividades físicas não competitivas e esportes com fins recreativos quanto a ciência que fundamenta a correta
prática destas atividades, resultado de uma série
de pesquisas e procedimentos estabelecidos.

No Brasil, o êxodo rural já se mostrava
uma realidade. Na busca por uma vida mais promissora as pessoas migravam para as áreas urbanas. Com o crescimento populacional aliado
ao processo migratório o número de idosos nos
grandes centros tornou-se como todo o resto da
população consideravelmente maior.

Existe grande diferença entre Educação
Física no que diz respeito a uma disciplina escolar/campo acadêmico em relação ao Desporto
de Rendimento, aqui entendido como as diversas modalidades olímpicas, salientando que tal
diferença é muito importante, pois ainda persiste
o entendimento comum de que ambas são sinôFamílias inteiras migraram, muitas vezes nimas.
trazendo seus idosos consigo. Agora, o trabalhaSegundo o artigo 3º da Resolução CNE/
dor diante de um quadro de maior assistência e
de acesso a direitos antes ignorados no campo CES 7, de 31 de março de 2004, que instituiu as
e com uma jornada de trabalho mais definida de- Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos
para-se na velhice com uma situação diferente de graduação em Educação Física, em nível sudaquela que vivenciava quando estava na zona perior de graduação plena:
rural.
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A Educação Física é uma área de conhecimento e de
intervenção acadêmico profissional que tem como objeto de estudo e de aplicação o movimento humano, com
foco nas diferentes formas e modalidades do exercício
físico, da ginástica, do jogo, do esporte, da luta-arte
marcial, da dança, nas perspectivas da prevenção de
problemas de agravo da saúde, promoção, proteção e
reabilitação da saúde, da formação cultural, da educação e da reeducação motora, do rendimento físico esportivo, do lazer, da gestão de empreendimentos relacionados às atividades físicas, recreativas e esportivas,
além de outros campos que oportunizem ou venham a
oportunizar a prática de atividades físicas, recreativas e
esportivas (CNE, 2004).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia de ensino da disciplina
Educação Física será pautada na Pedagogia
Histórico-Crítica e na Teoria Histórico-Cultural,
priorizando a transmissão apropriação dos conhecimentos científicos no intuito de contribuir
para o desenvolvimento físico, psíquico e motor dos alunos.
Nesse sentido, as aulas partiram sempre do conhecimento já adquirido pelo aluno
sobre o conteúdo a ser trabalhado, levando-o
como referência para a construção do novo conhecimento.

Em um projeto mais amplo de ensino,
entende-se a escola como um espaço que, enEssa construção será feita através de
tre outras funções, deve garantir o acesso dos
uma problematização inicial, que leva o aluno
alunos ao conhecimento produzido historicaa fazer uma relação de si com sua prática somente pela humanidade.
cial e refletir sobre possíveis intervenções que
Nesse sentido, partindo de seu objeto poderão ser feitas para a solução desses quesde estudo e de ensino, Cultura Corporal, a Edu- tionamentos.
cação Física se insere neste projeto ao garantir
Essa problematização será realizada
o acesso ao conhecimento e à reflexão crítica
das inúmeras manifestações ou práticas corpo- por meio de aulas expositivas dialogadas e
rais historicamente produzidas pela humanida- práticas psicomotoras, lançando mão dos mais
de, na busca de contribuir com um ideal mais variados recursos auxiliares. Será oferecido o
amplo de formação de um ser humano crítico e conteúdo sistematizado, com intervenções dureflexivo, reconhecendo-se como sujeito, que é rante o processo de ensino e aprendizagem,
produto, mas também agente histórico, político, sempre procurando recuperar o conteúdo trasocial e cultural.
balhado quando isso se mostrar necessário.
A ação pedagógica da Educação Física objetiva estimular a reflexão sobre o acervo
de formas e representações do mundo que o
ser humano tem produzido, exteriorizadas pela
expressão corporal em jogos e brincadeiras,
danças, lutas, ginásticas e esportes. Essas
expressões podem ser identificadas como formas de representação simbólica de realidades
vividas pelo homem em toda sua história.

Baseado nos fatos e acontecimentos
que mantinham relação com o objeto desse
estudo elencamos alguns nomes que foram
fundamentais dentro do processo de construção do campo dos idosos e ou da atividade
física no Brasil, para através de suas histórias
conhecer como se deu a sua gênese.
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Antonio Boaventura da Silva, professor
da USP, apontado como precursor no campo
interventivo com atividades para idosos no Clube Sírio em São Paulo no final dos anos de
1960 e posteriormente na própria USP com
professores catedráticos no início dos anos
de 1970. Também atuou na produção do conhecimento escrevendo sobre idosos e fazendo parte do corpo docente do primeiro curso
de pós-graduação Stricto-Sensu do Brasil e da
América Latina.

Maurício Leal Rocha, ex-professor da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, desenvolve trabalhos de pesquisa e a prática de
atividades físicas com idosos. Orientou a primeira dissertação sobre idosos no Brasil na
área da Educação Física. Verificou-se também
que o Dr. Maurício realizou estudos na Suécia,
na área da fisiologia do exercício. Em suas investigações sobre a saúde do povo brasileiro,
também estudou os idosos em 1956, período
em que as preocupações ligadas às atividades
físicas para idosos ainda não figuravam no ceFernando Telles Ribeiro, professor de nário acadêmico brasileiro.
educação física que traduziu e dialogou na produção do artigo que preconizava, na década
Ressaltamos que os atores sociais ende 1960 a prática de atividades 8 físicas es- volvidos nestas instituições através da história
pecíficas para idosos (1968), representando oral, surgem como fonte primária na obtenção
um marco para o sub-campo da teorização/ dos dados, aliado ao acervo histórico e docupesquisa.
mental de cada instituição.
Lamartine Pereira Da Costa, professor
de Educação Física e um dos idealizadores do
programa Esporte Para Todos (EPT), na década de 1970. Idealizador de relatórios e projetos
que envolvem a prática de atividades físicas,
sendo também indicada para os idosos.

Compreendemos também que as intervenções dos entrevistados foram distintas
e singulares e não menos importantes entre
si, por isso, mesmo as entrevistas tendo sido
realizadas em momentos diferentes (RIBEIRO
2002);
(BOAVENTURA, 2003); (ROCHA,
2006); (SILVA; SALGADO 2007) suas inforHelena Bertho da Silva, Dados his- mações preencheram as lacunas que existiam
tóricos obtidos na qualificação deste estudo sobre o assunto no qual o entrevistado tinha
nos levaram através de um membro da ban- participação.
ca avaliadora, especialista e pesquisadora na
área dos estudos dos idosos, a Helena Bertho,
como uma das protagonistas da legislação dos
idosos no Brasil. Atuou como Assistente Social, e coordenou centros sociais, construindo
estudos no campo do idoso para o governo.
Helena vivenciou o processo de construção do
campo do idoso no Brasil atuando como representante do setor previdenciário.
Marcelo Salgado, assistente social,
com especialização em gerontologia, foi fundamental dentro do SESC que figura com a instituição mais importante no campo da intervenção, sendo a precursora das atividades físicas
para idosos no Brasil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A medida que se envelhece fica mais difícil as atividade diárias e com os exercícios físicos realizados de forma regular melhoram a aptidão física e as atividades diárias dos idosos.
Um programa de exercícios compostos pelas capacidades físicas, flexibilidade, aeróbios
e força é o mais indicado para a melhoria de vida dos idosos. Os exercícios devem ser realizados de três a cinco vezes por semana, com duração de 30 a 60min, inicia-se com tempo reduzido para progredir gradativamente, respeitando possíveis patologias individuais, com relatos
também de melhorias psicológicas.
Ressalta a importância da atividade física em qualquer idade, para o ser humano ter
uma vida saudável. Deve ser orientada por um profissional de educação física e com cuidados
na sua alimentação.
A construção do campo do conhecimento das atividades físicas para idosos constituiu-se a partir do momento em que o campo do idoso teve sua delimitação forjada. Sinergicamente diversos campos contribuíram para que o campo do idoso emergisse de um processo que
acompanhou uma inexorável transformação etária mundial.
O envelhecimento da população atrelado a uma reformulação do tempo do homem
mediante o mundo do trabalho exerceram sobre a sociedade um pressão que culminou com
medidas que alteraram paradigmaticamente a inserção social do idoso.
Agora não se pára mais de trabalhar para morrer. Esperar a morte já não se configura
como uma característica dos “novos velhos” e a família não representa mais a única responsável
por seus anciãos. O Estado começava a desenvolver formas de absorver seus velhos dentro de
um processo fabril que os excluía, deixando-os à margem do sistema.
A necessidade de desenvolver políticas que viabilizassem a uma população de idosos
um final de vida digno ou ao menos minimamente amparado desencadeou uma preocupação
em diversos setores sociais.
Nos campos político e econômico essa necessidade teve que rapidamente ser equacionada, já que os gastos que começavam a surgir em função do aumento do número de idosos
despontavam como alarmantes podendo ocasionar um desequilíbrio nas finanças do Estado.
Campos como o médico e o educacional logo se tornaram alvo dos estudos que intencionavam ampliar os conhecimentos sobre o processo de envelhecimento suas nuances e
desdobramentos. A educação permanente e sua aplicabilidade nas diversas fases da vida do
homem fomentaram um aprendizado em qualquer idade.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NO ENSINO FUNDAMENTAL

RESUMO: Para que se possa alcançar o intento de que a Educação seja uma ferramenta transformadora, por meio da qual se possa formar sujeitos críticos, cidadãos conscientes e indivíduos sensíveis ao entorno, é imprescindível que cada ação pedagógica esteja voltada para
vivências reais e práticas, de modo que a aprendizagem seja permeada de sentido. Neste
contexto, um dos temas prementes a serem abordados nas escolas é a relação entre ecologia,
sustentabilidade e alimentação saudável. Por meio da exploração de tais aspectos, é possível
realizar um aprofundamento de conteúdos e conceitos indispensáveis à escolarização. Esta
pesquisa possui relevância devido à importância das discussões acerca da necessidade de
estimular o aluno a refletir e compreender as questões ambientais da atualidade. É imprescindível que o professor busque e descubra meios de provocar inquietações em seus alunos no
que tange à natureza e a maneira como nos relacionamos com ela, articulando estas reflexões
e conceituações a conteúdos curriculares. A ação humana afeta diretamente o equilíbrio dos
processos da natureza e é indispensável que a escola fomente e medeie o desenvolvimento
de uma consciência a esse respeito nos jovens, de forma que o olhar sobre o planeta possa
ser transformado e seja possível que a sociedade reconheça seu papel no contexto da sustentabilidade.

Palavras-chave: Educação Ambiental; Sustentabilidade; Conscientização.
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INTRODUÇÃO

N

os últimos anos, a educação ambiental vem se tornando tema presente em discussões sobre práticas pedagógicas e sobre o papel da escola na conscientização e transformação de comportamentos que se opõem à sustentabilidade.

É preciso perceber que não precisamos salvar o planeta, e sim a nós mesmos. São os
seres vivos, incluindo os seres humanos, que estão em perigo por conta da destruição dos recursos naturais. Dessa forma, o planeta, de uma forma ou de outra, continuará existindo. A questão
é encontrarmos uma maneira de nós permanecermos nele.
Tal aspecto mostra-se pertinente ao observarmos a carga de antropocentrismo presente
na ideia de que o ser humano é o elemento principal do universo, de modo que, caso não existam mais condições para sua sobrevivência, tudo o que há simplesmente desaparece, quando,
com efeito, sabemos que ocorreram extinções de seres vivos, mas o planeta Terra permaneceu
existindo, por meio de transformações e adequações ao longo do tempo.
Nota-se, portanto, a presunção humana ao considerar-se o centro de tudo e a condição
para a existência do mundo. Nesta pesquisa busca-se compreender a importância que a Educação Ambiental possui na formação dos alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental.
A investigação do problema é orientada pela necessidade de conhecer o modo como
a Educação Ambiental pode contribuir para a formação dos indivíduos, levantar e apontar conceitos que esclareçam e auxiliem no sentido de uma compreensão da importância do despertar
de uma consciência ecológica, bem como identificar como a teoria e a prática estão presentes
no cotidiano das escolas a fim de que seja possível proporcionar atividades significativas que
aproximem os alunos da natureza.
É importante que haja consciência sobre a sustentabilidade residir também no fato de
ser uma oportunidade de avanço econômico, pois oferece possibilidades de diminuir o custo de
produção, bem como o custo de vida. Assim, não se trata de um sacrifício a ser feito em nome
de uma mudança desagradável e necessária. Com o olhar correto, a sustentabilidade pode representar maiores lucros em diversos aspectos da vida em sociedade.
Considerando o papel imprescindível da Escola diante da necessidade da conscientização e da mudança de hábitos, será desenvolvido a seguir um estudo acerca do tema.
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EDUCAÇÃO AMBIENTAL PARA A
SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade está ligada a uma
ideia de que é necessário repensar e redefinir
a relação dos seres humanos com o meio ambiente, de modo que seja viabilizada a preservação da natureza e dos recursos indispensáveis a todos os tipos de vida do planeta.
A Educação Ambiental cumpre um papel fundamental para a transformação deste
olhar e das práticas cotidianas da sociedade,
pois, conforme Reigota (1998), esta área do
conhecimento possui foco nas propostas pedagógicas voltadas para a conscientização, para
a construção de competências, transmutação
e ressignificação de comportamentos, desenvolvimento de capacidades e habilidades de
participação dos alunos.

[...] a educação ambiental na escola ou fora dela continuará a ser uma concepção radical de educação, não
porque prefere ser a tendência rebelde do pensamento educacional contemporâneo, mas sim porque nossa
época e nossa herança histórica e ecológica exigem
alternativas radicais, justas e pacíficas (REIGOTA, 1998,
p. 43).

A solidariedade é um dos eixos mais
importantes da Educação Ambiental, pois a
partir dela podemos pensar valores que dizem
respeito tanto ao indivíduo, quanto à sociedade
como um todo, como os comportamentos de
consumo, de acordo com Jacobi (2012).

Dessa forma, é possível notar a imprescindibilidade da presença da reflexão e
do diálogo sobre ecologia e meio ambiente
no ambiente escolar, buscando convergências
e articulações com a prática cotidiana em sociedade. Os recursos oferecidos pela natureza
A questão socioambiental moderna sempre foram imprescindíveis para a sobrevidemanda uma visão, bem como uma postura, vência humana.
pautada no pensamento crítico por parte da
No entanto, o desenvolvimento pautado
sociedade, que esteja alinhada com o desenno acúmulo de capital da sociedade capitalista
volvimento sustentável.
faz com que haja uma apropriação abusiva dos
Para que isso seja possível, é importan- recursos naturais, provocando um desequilíbrio
te que o aluno conheça os processos biológi- na relação do homem com o meio ambiente.
cos, bem como sócio-históricos que permeiam Este processo de degradação compromete a
a relação dos indivíduos com a natureza. Por qualidade de vida, especialmente nos países
meio da escola, este olhar crítico e essa mu- mais desenvolvidos, uma vez que as políticas
dança de comportamento podem ser multipli- públicas geralmente não tratam os problemas
ambientais de forma prioritária e emergencial.
cados e alcançar toda a sociedade.
Como resultado desta política constaO professor deve estar atento a descobrir modos de construir valores sociais em con- ta-se o aumento da proliferação de doenças,
junto com os alunos, no sentido de estimular a exposição da população a miséria a um ammudanças de hábitos nas práticas cotidianas. biente insalubre e degradado, o que vem ferir
alguns dos principais direitos constitucionais
Pádua e Tabanez (2013) afirmam que do cidadão, tais como a dignidade da pessoa
a Educação Ambiental viabiliza a aquisição de humana, a saúde e o direito a um meio ambienconhecimentos que aperfeiçoam comporta- te equilibrado, que garanta a qualidade de vida
mentos e habilidades, o que possibilita uma re- das presentes e futuras gerações (OLIVEIRA,
lação mais harmônica dos seres humanos com 2012).
o meio ambiente:
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No Brasil, a ameaça à biodiversidade
Diante desta realidade, a Educação Amestá presente em todos os biomas, em decor- biental mostra-se como uma das ferramentas
rência, principalmente, do desenvolvimento de- de orientação para a tomada de consciência
sordenado de atividades produtivas.
dos indivíduos frente aos problemas ambientais e é exatamente por isso que sua prática
A degradação do solo, a poluição at- faz-se tão importante, a fim de solucionar as
mosférica e a contaminação dos recursos hídri- questões relativas ao acúmulo de resíduos,
cos são alguns dos efeitos nocivos observados. desperdício de água entre outras.
Na maioria dos centros urbanos, os resíduos
sólidos ainda são depositados em lixões, a céu
A educação para o meio ambiente vem
aberto (ProNEA, 2005).
crescendo e assumindo um papel muito importante na criação de uma linguagem comum
Nesta perspectiva, ainda pode-se as- na comunidade sobre as questões ambientais,
sociar a um quadro de exclusão social e eleva- dando condições a mídia, as instituições godo nível de pobreza da população, pois muitas vernamentais e não governamentais e a outros
pessoas vivem em áreas de risco, como en- grupos e representações de desenvolverem de
costas, margens de rios e periferias industriais forma mais articulada projetos sobre educação
expostas às intempéries da natureza.
ambiental.
Também inclui nesta discussão que
uma significativa parcela dos brasileiros têm
uma percepção “naturalizada” do meio ambiente acreditando que só o lixo e que está
contribuindo para a degradação do meio ambiente. Segundo o ProNEA (Programa Nacional
de Educação Ambiental, p.17),
Reverter este quadro configura um grande desafio para
a construção de um Brasil sustentável, entendido como
um pais socialmente justo e ambientalmente seguro.
Nota-se ainda um distanciamento entre a letra das leis
e sua efetiva aplicação, sobretudo no que se refere às
dificuldades encontradas por políticas institucionais e
movimentos sociais voltados à consolidação da cidadania entre segmentos sociais excluídos ( ProNEA, s/d,
p. 17).

Para que haja um enfrentamento da
problemática ambiental, algumas estratégias
devem ser organizadas para surtirem o efeito
desejável na construção de sociedades sustentáveis, envolvendo uma articulação coordenada entre todos os tipos de intervenção ambiental direta, incluindo neste contexto as ações em
educação ambiental.

Para Oliveira (2012), discutir os problemas ambientais e estar de frente a inúmeros
questionamentos, tais como: o que é e o que
não é considerado lixo? É possível reaproveitar
o lixo? O que é reciclagem? O que é coleta
seletiva e qual a sua importância para a preservação ambiental? Quem são os culpados
por tantos problemas ambientais? Por que está
ocorrendo um desequilíbrio na relação homem/
natureza? A Educação Ambiental é um direito?
Há alguma legislação que garanta a prática da
Educação Ambiental nas instituições de ensino?
A Constituição Federal de 1988 em
seu artigo 225, §1o, VI estabelece a obrigação do Poder Público de promover a Educação Ambiental em todos os níveis de ensino e
a conscientização pública para a preservação
do meio ambiente. A Educação Ambiental é
decorrente do princípio da participação, onde
se busca trazer uma consciência ecológica à
população, titular do direito ao meio ambiente.
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O aspecto social da Educação Ambiental evidencia-se no dever para com o patrimônio da comunidade e das gerações futuras.
Acrescenta-se aqui também a participação da
sociedade civil nos procedimentos democráticos, assegurados por lei.
Contudo, constata-se que a Política Nacional de Educação Ambiental vem encontrando dificuldades para ser implementada na prática. Os principais fatores que contribuem para
essa não aplicação encontram-se intimamente
relacionados a falta de conhecimentos sobre a
própria política por parte da população e também a falta de interesse pelas instituições.

Falar de Educação Ambiental é abordar tema transversal que pode e deve perpassar toda e qualquer disciplina, de modo que
todas podem apresentar significativa contribuição (ALMEIDA; et al, 2012)
As questões ambientais ganharam destaque quando a sociedade passou a perceber
o grande impacto que o estilo de vida vigente
estava causando em todo o mundo. Dessa forma, a qualidade de vida da população apresentou visível queda, tornando impossível que
o tema não viesse a debate.

Dentro deste cenário, a Educação Ambiental apresenta-se como uma possibilidade
de transformação desta realidade, mobilizanA CONSTRUÇÃO DA CONSCIÊNCIA
do a sociedade por meio da compreensão da
SOCIAL
responsabilidade que todos possuem sobre o
Para que seja possível que as práticas meio ambiente.
pedagógicas sejam transformadas para que
sejam reflexivas e participativas, é necessário
O processo é contínuo e precisa ser
que se aceite o desafio imposto aos professo- pensado permanentemente, e envolver os dires (SANTOS; SABEI; MORAIS, 2013).
versos atores que fazem parte da questão
(CRUZ; MELO; MARQUES, 2016).nOs perigos
A Constituição Brasileira também apre- à biodiversidade no Brasil apresentam-se amsenta considerações sobre educação e meio plamente, como consequência de um desenambiente, enfatizando aspectos da educação
volvimento de atividades produtivas desordecomo instrumento de inclusão social, que posnado. Aspectos como a degradação do solo e
sui, entre outras, a função de contribuir para
que o meio ambiente seja ecologicamente a poluição são destaques ao lado da utilização
equilibrado, de modo que haja qualidade de de recursos hídricos.
vida, como consta: Art. 225.
Todos têm direito ao meio ambiente
ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo
para as presentes e futuras gerações (MORAES; CRUZ, 2015).
A escola possui um papel de grande
importância no direcionamento sobre a questão ambiental, pois ela forma aqueles que farão
a gestão da sociedade no futuro. Assim, cada
aluno deve receber da escola uma formação
que prime por construir conhecimento sobre fenômenos naturais, bem como sobre as consequências de nossas ações sobre o ambiente.

A busca de possibilidades de intervenção e reversão de tais problemas é urgente.
A Educação Ambiental pode ser o mecanismo
necessário para conduzir esta mudança, proporcionando o conhecimento necessário para
que discussões e práticas sejam fomentadas
na sociedade (GUIMARÃES, et al; 2015).
Os grupos são formados e fortalecidos
a partir da educação e da mobilização social,
de modo que é por meio desta sensibilização
que promove a união de todos que será possível a implementação de práticas de valorização
e preservação do meio ambiente (SARAIVA, et
al, 2015).
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A educação ambiental está integrada
Essa ênfase no processo educaciona sociedade e possui uma relação dialógica nal como mediação e construção é sintomáticom outras áreas que a constituem.
ca dos tempos modernos e do que dissemos
quando comparamos os métodos de ensino.
Devem ser observadas portarias, leis,
orientações do Ministério da Educação (MEC),
Delizoicov (2009, p.122) procura por
entre outros, para que a escola possa cumprir cenas do cotidiano escolar para trazer à luz
seu papel, considerando acompanhamento pequestões sobre o tema acima enunciado. Asdagógico, ações educacionais e sociais (BALsim, uma primeira medida que anuncia para
DIN; MELLO, 2015).
melhorar em definitivo nossa prática em sala
É imprescindível que a instrução, a in- de aula é “reconhecer que nosso aluno é, na
formação e a orientação cheguem a ricos e po- verdade, o sujeito de sua aprendizagem; e
bres, para que haja uma profunda e verdadeira quem realiza a ação, e não alguém que sofre
sensibilização a respeito dos problemas e pos- ou recebe uma ação”.
síveis soluções que o tema da sustentabilidade
traz consigo.
Isto equivale a dizer que não há como
ensinar alguém que não quer aprender, uma
Existe a necessidade de cuidar para vez que a aprendizagem é um processo interque a reflexão sobre as ações sejam constan- no que ocorre como resultado da ação de um
tes, de maneira que pensemos sobre nossa sujeito” (DELIZOICOV, 2009, p. 122).
existência e o papel ativo que possuímos no
processo de manutenção de nossas vidas no
Neste caso, o papel do professor como
planeta.
mediador ou facilitador do processo de aprendizagem aparece como condição essencial.
Assim, educar as novas gerações para
a sustentabilidade é algo que pode transformar Coerentemente ao que já afirmamos, a apreno cenário de nossa sociedade. A mudança de dizagem e o resultado das ações de um inque precisamos reside na transformação de divíduo, e não de qualquer ação, pois ela se
nosso olhar para nós mesmos e para o mundo. constrói por meio de uma interação entre um
Uma nova forma de nos relacionarmos com o sujeito e seu meio circundante, natural e social.
entorno será, portanto, a porta para uma reinvenção de nossa sociedade.
Já frisamos, também, o valor da vivência cotidiana e fizemos a comparação entre ela
e o conhecimento científico. Falta, agora, lemPOSSIBILIDADES PARA A
brar que, se grande parte das ações em sala
ABORDAGEM DE QUESTÕES
de aula ainda é fruto da tradição, existe hoje a
AMBIENTAIS
necessidade de conduzir o aluno a adquirir coO papel do professor atualmente, difere nhecimentos que possam aplicar em sua vida,
do professor dito, tradicional. O professor deixa além da simples memorização.
de ser o principal agente do processo que se
Disto depende a eficácia do processo
transfere para o aluno como parte do processo
de ensino e aprendizagem como uma maneira
de aprendizagem.
segura de desenvolver habilidades manuais e
Tal como a professora Nosella faz cons- intelectuais, o relacionamento social, a convitar em seus trabalhos, um ponto de partida vência com os próprios sentimentos, valores,
pode advir de Michel de Montaigne, renascen- formas de comportamento.
tista que do século XVI nos envia um recado:
“o aluno não é um vaso que se enche de água,
mas, sim uma fonte que se faz brotar”.
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Educar e formar informando e inforUma resposta assim encontrada podemando formando. Os conteúdos são importan- ria levar o aluno a procurar a resposta junto a
tes, mas os valores também.O aluno e o foco, seus colegas, envolver a família, procurar em
hoje, as luzes se deslocaram, portanto:
livros (acrescentaríamos a Internet), formular
novas hipóteses.
Reconhecer o aluno como foco de aprendizagem significa considerar que os professores têm um papel importante de auxílio em seu processo de aprendizagem,
mas, sobretudo, perceber que, para de fato poderem
exercer esse papel, é preciso pensar sobre quem é
esse aluno (DELIZOICOV, 2009, p. 125).

Tais atitudes são “muito positivas, deixando para depois deste momento de investigação dos alunos a sistematização do trabalho
desenvolvido, procurando aferir as respostas
encontradas, realizando com os próprios alunos uma síntese dos conhecimentos alcançaOs conhecimentos científicos estão dos” (BIZZO, 2002, p. 50).
presentes em nossa vida cotidiana, por meio
dos objetivos e processos tecnológicos e “a
E o mesmo tema que Demo (2003)
ciência não é mais um conhecimento cuja dis- desenvolve quando propõe o educar pela pesseminação se dá exclusivamente no espaço quisa. Este modo de ver parte da definição
escolar, nem seu domínio está restrito a uma da educação como processo de formação da
camada específica da sociedade, que a utili- competência humana dentro de um quadro reza profissionalmente” (DELIZOICOV, 2009, p. novador que permita ao aluno ser um pesqui127).
sador criterioso que enxergue o processo de
aprendizagem como algo que dele depende
Seu espectro de ação está ampliado fundamentalmente.
de forma mais ampla e envolve decisões tanto
éticas quanto políticas por parte dos docentes
Temos como sujeito, destinado a come do cenário da educação nacional.
petência, inovação como resultado da competência do conhecimento e intervenção visando
As ciências físico-naturais têm um a ética da competência fazem parte do discurgrande papel quanto à prática simbolizadora so desse autor, que enfatiza:
que permite a construção de imagem sobre o
nosso meio natural e social. A escola é apeA proposta de educar pela pesquisa
nas um dos espaços onde tais explicações e tem pelo menos quatro pressupostos cruciais:
linguagens são construídas e a menos que a
ciência como conhecimento se faca acessível
- a convicção de que a educação pela
e inteligível, os enunciados simplesmente me- pesquisa e a especificidade mais própria da
morizadores serão facilmente esquecidos em educação escolar e acadêmica;
poucos dias.
- o reconhecimento de que o questionamento reconstrutivo com qualidade formal e
O que se pretende e a incorporação do política e o cerne do processo de pesquisa;
conhecimento de forma profunda e duradou- a necessidade de fazer da pesquisa
ra, e isto só se consegue após um processo atitude cotidiana no professor e no aluno;
de aprendizagem significativa que envolva os
- e a definição da educação como prosujeitos, no caso, os educandos. Bizzo (2002) cesso de formação da competência histórica
afirma que o professor deverá enfrentar a tenta- humana (DEMO, 2003, p. 5).
ção de dar respostas prontas e oferecer novas
perguntas em seu lugar, propiciando aos alunos a sua própria busca e resultados.

544

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Na proposta de Demo (2003), a base
teórica representa o cerne do trabalho. A ela,
cabe consolidar a capacidade explicativa do
educando, buscando por causas, condições,
argumentações e contra argumentações, para
desenvolver a familiaridade com a ciência, na
capacidade de induzir e deduzir.

A compreensão sobre a relação entre
homem e a natureza é um elemento importante nas discussões que permeiam a educação
ambiental, pois esta se origina da necessidade
de atendimento aos problemas urgentes que
o meio ambiente, portanto os seres humanos,
enfrentam.

A construção de uma horta tem como
objetivo envolver os alunos por meio da observação, bem como da experimentação, explorando as possibilidades de atividades que auxiliarão na compreensão de conceitos relativos
ao meio ambiente. Materiais recicláveis são
utilizados e os alunos participam ativamente
de todos os momentos (SANTOS; SABEI; MORAIS, 2013).

A escola é o espaço de debate e construção de saberes que podem intermediar
ações e transformações na sociedade. Faz-se
extremamente necessário promover a discussão sobre o meio ambiente e suas questões
urgentes.

Uma horta feita em ambiente escolar
configura uma atividade de cunho multidisciplinar, podendo ser utilizada pelo professora para
que diversos temas sejam abordados, passando pela questão da alimentação saudável, o
que são e como atuam os agrotóxicos, considerando os riscos que representam à saúde
humana, entre outras possibilidades de diálogo
e reflexão fomentados pelo professor mediador
do desenvolvimento e da construção do conhecimento de seus alunos a respeito do tema
(SILVA; et al, 2014).
Silva (2012) afirma que a proposta da
Educação Ambiental é atingir todos os cidadãos, promovendo a participação contínua de
todos de forma consciente e crítica a respeito
da questão ambiental, de modo que seja possível identificar e agir sobre os problemas ambientais.
É necessário, portanto, que a escola
traga a questão da Sustentabilidade para o seu
interior, de modo que a relação do ser humano
como parte da natureza possa ser compreendida e vivenciada por toda a comunidade escolar.

Para tanto, todas as modalidades de
educação devem estar inseridas neste processo, considerando que o professor deve receber
adequada formação sobre o tema, para que
possa atuar como um multiplicador e um mediador dos conhecimentos e ações a respeito
das transformações necessárias em relação ao
meio ambiente (SILVA; PEREIRA, 2015).
Atividades relativas ao cultivo de hortas possuem significativo caráter didático, proporcionando possibilidades de exploração de
diversas áreas do conhecimento, de forma interdisciplinar. Dessa maneira, os alunos podem
aprender mais e de maneira muito mais significativa e prática.
A escola consolida seu compromisso
com o meio ambiente por meio do cultivo de
uma horta orgânica, e promove a mobilização
e aquisição de conhecimentos por parte dos
alunos no que tange a aspectos como alimentar, nutricional, ambiental, a colaboração, o trabalho em equipe (CUNHA; et al, 2014).
A interação entre aluno e professor são
elementos que se destacam na implementação de uma horta orgânica, pois este processo pode envolver toda a comunidade escolar,
tornando-se dinâmico e permeado de sentido
(LUCENA; FIGUEROA; OLIVEIRA, 2015).
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Garrafas pets fazem parte de uma grande quantidade de resíduos sólidos que são gerados diariamente pela população no mundo
todo. A degradação do meio ambiente é uma
preocupação que precisa levar em conta os impactos de tais resíduos, de maneira que se faz
necessário repensarmos nossas práticas em
relação à utilização e ao descarte destes itens.
Assim, uma maneira possível de diminuir o problema é a utilização de garrafas pets
para o cultivo de pequenos vegetais (LIMA; DUARTE; ARAÚJO, 2014).

A sustentabilidade está ligada a uma
ideia de que é necessário repensar e redefinir
a relação dos seres humanos com o meio ambiente, de modo que seja viabilizada a preservação da natureza e dos recursos indispensáveis a todos os tipos de vida do planeta.
Precisamos de um esforço extraordinário uma nova forma de viver onde há respeito a
tudo o que é vivo; há a percepção de que tudo
está interligado, que Terra e Homem formam
um único organismo e que o futuro só será menos aterrorizante se nos reconciliarmos com as
sábias leis que regem este vasto complexo biológico que e nosso planeta.

A escola apresenta-se como um ambiente que possui o potencial de formar cidadãos capazes de compreender seu papel
Atualmente, a preocupação com o meio
social, pensando e agindo sobre questões im- ambiente não está mais restrita ao âmbito poportantes para sua comunidade.
lítico. O progresso leva ao desenvolvimento de
todas as áreas: financeira, política, econômica,
Parte importante deste processo está cultural, educacional etc., contudo, junto a este
relacionada à conscientização sobre a alimen- momento de progresso tecnológico inserido na
tação e a forma como nos relacionamos com sociedade, há o uso desenfreado e avassalaa natureza (RIBEIRO; et al, 2015). Ao longo da dor dos recursos da natureza, tudo em nome
História, o ser humano tem buscado formas de do progresso, que vem gerando graves problemodificar sua experiência e sua vida no mun- mas no que concerne ao real entendimento de
do.
que crescimento econômico exclui qualidade
de vida ambiental.
Isso fez com que sua relação com o
planeta passasse a ser regida pelo desejo de
explorar todas as possibilidades, sem que se
levassem em conta as consequências destas
ações. É importante que haja consciência sobre a sustentabilidade residir também no fato
de ser uma oportunidade de avanço econômico, pois oferece possibilidades de diminuir o
custo de produção, bem como o custo de vida.
Assim, não se trata de um sacrifício a
ser feito em nome de uma mudança desagradável e necessária. Com o olhar correto, a sustentabilidade pode representar maiores lucros
em diversos aspectos da vida em sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio desta pesquisa foi possível verificar que os princípios da Educação Ambiental
devem estar presentes nas escolas em toda a prática pedagógica, por meio da realização de um
trabalho voltado para a compreensão do meio ambiente como um todo que se relaciona continuamente com o nosso cotidiano, mantendo a questão da sustentabilidade em constante discussão e reflexão, bem como os aspectos ambientais que abrangem desde o local até o global,
de forma democrática, dialógica e participativa, em diversas propostas didáticas que mobilizam
os alunos neste sentido, buscando sua conscientização para que se tornem multiplicadores nos
demais meios sociais em que circulam, tornando possível, assim, uma transformação no olhar
das pessoas sobre a questão ambiental, seus hábitos e sua forma de pensar e agir sobre o meio
em que vivem.
O cumprimento dos objetivos previstos para a Educação Ambiental deve ocupar lugar
central nas práticas pedagógicas aplicadas no ambiente escolar, de modo a buscar promover a
reflexão sobre as práticas sociais e de produção de consumo, garantindo o acesso às informações sobre a questão socioambiental de forma democrática, além de fomentar a mobilização,
participação e a cooperação considerando as dimensões individuais e coletivas dos sujeitos
sociais.
É importante destacar o trabalho com a biodiversidade, a concepção de natureza como
fonte de vida, a pluralidade étnica, racial, de gênero e sexual. Todo o movimento ora descrito visa
ao fortalecimento da cidadania, solidariedade e igualdade.
A questão do currículo é um desafio a ser enfrentado diariamente na Educação, pois é
necessário um grande esforço e muita dedicação para que os conteúdos abordados não sejam
estanques e mantenham-se constantemente articulados com questões imprescindíveis para o
espaço escolar, como a Educação Ambiental.
A inserção do tema e o trabalho interdisciplinar que ele demanda exigem dos profissionais envolvidos um manejo dialógico e um esforço para que os elementos trabalhados não
pareçam distantes e alheios, fomentando uma conscientização sobre os aspectos de impacto
direto na vida de cada aluno.
Para tanto, é preciso explorar os assuntos relativos à Educação Ambiental em todas as
disciplinas do currículo, pois perpassam as diferentes áreas do saber e todos os âmbitos da vida
humana.
Um dos fatores que dificultam o desenvolvimento de práticas educativas que atendam ao
que é expresso na política de educação ambiental no Brasil diz respeito ao despreparo e a falta
de conscientização dos próprios docentes que devem introduzir seus alunos em um universo
de reflexão, conhecimento, crítica, participação e colaboração para a transformação no que tange à biodiversidade, à sustentabilidade, à relação
com os recursos naturais e todos os elementos socioambientais que
permeiam a vida de cada indivíduo que possui na escola uma possibilidade de formação cidadã.
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O AUTISMO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
E OS DESAFIOS NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
RESUMO: O autismo e demais transtornos do desenvolvimento estão sendo cada vez mais discutidos na área da Educação. Seja pela questão da inclusão ou pela preocupação com a formação profissional, a Educação Infantil se torna a primeira etapa a ser enfrentada pela criança
com o diagnóstico comprovado de tais transtornos. E tem como objetivo, compreender a inclusão escolar, quando o aluno é inserido no ensino regular da Educação Infantil. Percebe-se
que muitos educadores pouco conhecem sobre o autismo, não sabendo lidar com as situações presentes para incluir o aluno, muitos até sentem dificuldades, mesmo buscando métodos pedagógicos para lidar com a as situações. Portanto, podemos observar que ainda há falta
é necessário ter professores como formação especializada, para então poder desenvolver
com essas crianças uma aprendizagem que ainda não foi alcançada, pois é muito importante
a interação desses alunos autistas como os demais colegas, e com todo contexto escolar, podendo transformar suas necessidades em igualdades. E para além e melhor relação professor/
aluno, as estratégias inclusivas devem sempre estar envolvidas com a comunidade escolar e
os familiares dos estudantes, pois para que tenham interação e desenvolvimento significativo
é necessário que a instituição esteja preparada, pedagogicamente e estruturalmente, para
atender todas as especificidades dessas crianças. O artigo apresenta diversos autores que
contextualizam os transtornos e discutem sobre as necessidades em cada caso, concluindo
a importância de discutir e contribuir para que a criança seja vista além de sua necessidade.

Palavras-chave: Inclusão; Pessoas; Necessidades Especiais; Educação; Autismo.
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INTRODUÇÃO

A

história da humanidade foi construída sob teorias e práticas sociais excludentes,
que afetaram a educação de forma direta. As pessoas com necessidades especiais, por exemplo, foram mantidas longe das escolas e por muitos anos, sofreram e sofrem ainda, por não serem incluídas onde nunca deveriam ter sido excluídas.
Por muito tempo foram vistos sob aspectos clínicos, alvos de caridade ou assistencialismo e não como sujeitos sociais inclusive com direito à educação (MAZZOTTA, 1996). Entre
movimentos de integração (o aluno precisa se adaptar às exigências da escola) e de inclusão (a
escola é que precisa estar preparada para receber todos os alunos) a história da pessoa com
deficiência se escreve entre tropeços, acertos e muita luta, seja dele mesmo, de sua família, de
pesquisadores ou organizações que abracem a causa.
O fato é que o movimento mundial da educação inclusiva para todos proporcionou a
abertura para alunos com diagnóstico de autismo ou demais transtornos serem vistos e discutidos dentro do sistema de ensino também. Mesmo apresentando dificuldades no desenvolvimento (comunicação, comportamental, motor) o aluno deve ser atendido e recebido pelas escolas,
que precisam oferecer a ele condições de desenvolvimento e permanência.
Este artigo tem por objetivo mostrar que as crianças que são portadoras de autismo podem e devem se adaptar ao meio social e comunicativo, promovendo a busca pela sociabilidade
e independência. Mostrar como identificar e estabelecer formas de reconhecimento do autismo.
A Educação Infantil, como primeira etapa escolar da criança, precisa estar preparada
para alunos independentemente de sua diferença, pois o processo de inclusão escolar (ou exclusão) começa ali. Mas, como a escola pode se organizar para receber esse aluno? E o professor, o que pode e deve fazer? Qual o papel dos pais nesse momento? Buscando atender a tais
questionamentos o trabalho a seguir apresenta um breve histórico contextualizando o autismo e
demais transtornos do desenvolvimento seguidos da abordagem da Educação Infantil no processo de inclusão desses alunos.
E para além e melhor relação professor/ aluno, as estratégias inclusivas devem sempre
estar envolvidas com a comunidade escolar e familiares dos estudantes, pois para que tenha
interação e desenvolvimento significativo é necessário que a instituição esteja preparada pedagogicamente e estruturalmente, para atender todas as especificidades dessas crianças. O material apresentado sirva com subsídio para pesquisas futuras do gênero e que de alguma forma
contribua para professores da Educação Infantil diante de tal contexto.
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O TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA (TEA)

Segundo Cruz (2014) os primeiros sinais tornam-se perceptíveis antes dos três anos
de idade, mas em alguns casos, já pode ser detectado logo nos primeiros meses de vida, por
isso torna-se de extrema importância a observação do comportamento e desenvolvimento
da criança, seja por familiares ou profissionais
envolvidos com ela (cuidadores, professores).

O Transtorno do Espectro Autista (TEA)
é classificado em três graus: autismo leve, moderado e severo. Etimologicamente falando, autismo vem da palavra de origem grega “autos”
cujo significado é “próprio ou de si mesmo”,
sendo caracterizado como um distúrbio neuroDificuldades na comunicação social,
lógico que surge ainda na infância causando
atrasos no desenvolvimento (na aprendizagem comportamentos repetitivos e restritos, recusa para realizar atividades, dificuldades para
e na interação social) da criança.
olhar em um ponto indicado, além da falta de
Os primeiros registros datam 1911, fei- resposta a estímulos, são sinais principais obtos pelo pesquisador Eugen Bleuler, referindo- servados em crianças com o transtorno, além
-se a indivíduos com perda de contato com a da capacidade de memorização considerada
realidade. Mas, foi em 1940 que o psiquiatra excelente e da repetição de palavras.
austríaco, Leo Kanner, definiu o termo autismo,
quando identificou comportamentos e distinções diferentes em algumas crianças como
dificuldades em estabelecer relações comunicativas com outras, além de resistência a mudanças e isolamento (CRUZ, 2014).
Um ano após Kanner, outro austríaco
Hans Asperger, descreveu semelhanças em
crianças descritas por seu colega, no entanto, com aparentemente mais inteligência e sem
o atraso no desenvolvimento da linguagem,
o que acabou sendo classificada mais tarde
como Síndrome de Asperger.

A causa do autismo ainda é desconhecida, é provável que seja uma combinação de
fatores, mas esse desconhecimento contribui
para polêmicas como em 1950-1960 quando o psicólogo Bruno Bettelheim dizia que a
causa do autismo seria a indiferença da mãe,
denominada “mãe-geladeira”. Mas, os estudos
da época mostraram que não havia relação entre laços afetivos entre pais de crianças com
autismo ou sem, evidenciando a presença de
distúrbios neurológicos (BELISARIO JUNIOR,
2010).
A teoria do pai da Biologia Molecular
James Watson (publicada pela Folha em 2009)
mencionou em um congresso, que os genes
que dariam habilidades intelectuais elevadas
são os mesmos que facilitariam o aparecimento do autismo e da esquizofrenia, o que não há
comprovações, mas também é hipótese de um
grupo de pesquisa da Universidade do Colorado no mesmo período citado.

Com o avanço nos estudos na área,
surgiu a denominação de Transtornos Globais ou Invasivos do Desenvolvimento (TGD),
que inclui além do Autismo e da Síndrome de
Asperger, a Síndrome de Rett e o Transtorno
Global do Desenvolvimento sem outra especificação (TGD SOE). Tais transtornos são classificados de acordo com o Manual Diagnóstico
e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM-V),
Especulações sobre vacinas também
que considera o autismo como um espectro ao
invés de um grupo de doenças distintas, o que surgiram, mas foram descartadas ao longo dos
anos. Recentemente, o uso do ácido fólico (vioutras edições do manual colocavam.
tamina que pode diminuir até 75% o risco de
malformação no tubo neural do feto, prevenindo problemas neurológicos, como anencefalia.
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Paralisia de membros inferiores, incontinência urinária e intestinal, retardo mental e
dificuldades de aprendizagem) durante a gravidez também foi relacionado ao transtorno por
pesquisadores da Universidade Johns Hopkins,
nos Estados Unidos, durante um congresso
ocorrido em Baltimore em 2016, mas nada foi
comprovado até o momento.
Segundo dados da ONU, 1% da população mundial (um em cada 68 indivíduos)
apresenta algum transtorno do espectro do autismo, sendo mais comum em meninos do que
em meninas (no caso da Síndrome de Asperger, especialmente) e ocorrem independente
de questões de etnia, localização geográfica
ou condições econômicas.
Devido ao desconhecimento de suas
causas, tratamentos preventivos ainda não são
oferecidos, mas há um consenso em afirmar
que precisa ser detectado e tratado o quanto
antes com rotinas e terapias específicas para
cada criança e grau de comprometimento.
Além dos profissionais da saúde envolvidos
(pediatras, psicólogos, fonoaudiólogos e terapeutas ocupacionais) os profissionais da educação também fazem parte desse processo,
uma vez que o atendimento especializado precisa existir para que crianças cujo diagnóstico
esteja comprovado sejam atendidas e tenham
seu direito à educação garantido.

VISÃO HISTÓRICA DO AUTISMO
Silva, Gaiato & Reveles (2012) apresenta a origem da palavra “autismo” que, derivada do grego “autos”, significa “voltar-se para
si mesmo”. Ainda segundo a autora, a primeira pessoa a utilizá-la foi o psiquiatra austríaco
Eugen Bleuler, em 1911, ao retratar uma das
características de pessoas com esquizofrenia,
referindo-se ao isolamento social dos indivíduos acometidos. Em 1943, o psiquiatra infantil
Leo Kanner, (apud GAUDERER 1993) e Ellis
(1996), descreveram um grupo de onze crianças que tinham um padrão de comportamento
peculiar.

Segundo eles, as mais notáveis eram a
incapacidade de se relacionar com as pessoas, ausência de fala ou formas peculiares de
comunicação, fascinação por objetos e destreza em seu manuseio, e um desejo ansioso e
obsessivo de preservação do ambiente e de
rotinas.
Em um período de dois anos após o
estudo, Kanner criou um substantivo e passou
a falar em autismo primário, aquele que ocorre desde o nascimento e o secundário, que é
aquele que se manifesta após alguns anos.
Também chegou a chamar esta entidade de
Síndrome de Kanner em sua homenagem, porém foi apenas durante um curto intervalo de
tempo.
No ano de 1944, o pesquisador austríaco Hans Asperger publicou, em sua tese de
doutorado, a psicopatia autista da infância, um
estudo observacional com mais de 400 crianças, avaliando seus padrões de comportamento e habilidades. Descreveu um transtorno da
personalidade que incluía falta de empatia, baixa capacidade de fazer amizades, monólogo,
hiperfoco em assunto de interesse especial e
dificuldade de coordenação motora (quadro
que depois ficou denominado como síndrome
de Asperger), (SILVA, GAIATO & REVELES,
2012, p.160).
Gauderer (1993) cita que em 1947
Bender usou o termo Esquizofrenia Infantil, pois ela e outros consideravam o autismo
como a forma mais precoce de esquizofrenia.
Já Mahler, em 1952, utilizou o termo Psicose
Simbiótica, atribuindo a causa da doença ao
relacionamento mãe e filho, sendo essa sua
15 maior área de interesse. Nessa psicose as
crianças tendem a grudar ferozmente na mãe, e
aparentemente esse comportamento é oposto
ao do autista clássico, porém esse termo não
descreve uma entidade específica, pois a criança autista clássica pode apresentar de maneira
transitória um comportamento de simbiose ou
grude com a mãe, e em outros momentos lhe
ser totalmente indiferente.
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Na década de 1960, segundo Silva,
Gaiato & Reveles (2012), a psiquiatra inglesa
Lorna Wing, cuja sua filha tinha síndrome do
espectro autista, passou a publicar textos de
grande importância para o estudo deste assunto, inclusive traduzindo para o inglês os trabalhos de Hans Asperger, popularizando sua
teoria.

Segundo Bosa (2002), a partir da década de 80, assiste-se uma verdadeira revolução paradigmática no conceito, sendo o autismo retirado da categoria de psicose no DSM
III e no DSM III – R, bem como na CID – 10,
passando a fazer parte dos Transtornos Globais do Desenvolvimento. Já o DSM – IV traz o
transtorno autista como integrando os Transtornos Invasivos do Desenvolvimento, juntamente
Além disso, Lorna foi a primeira pessoa com os Transtornos Desintegrativos, Síndrome
a descrever os três principais sintomas: alte- de Rett e Síndrome de Asperger.
rações na sociabilidade, comunicação/linguagem e padrão alterado de comportamentos, e
O DSM-V foi lançado em 2013, e pasteve como objetivo introduzir a ideia de que os sa a usar a denominação „‟Transtornos do
sintomas relacionados a qualquer um dos três Espectro do Autismo‟‟, com localização no
domínios citados podem ocorrer em variados grupo dos „‟Transtornos do Neurodesenvolgraus de intensidade e, portanto, com diferen- vimento‟‟. O DSM-V inclui uma definição dites manifestações.
ferente de TEA. Para ser diagnosticado com
TEA, o indivíduo deve ter apresentado sintoSegundo Silva, Gaiato & Reveles
mas que começam na infância precocemente
(2012), só na década de 80, o autismo recee devem comprometer a capacidade do indibeu um reconhecimento especial, diferente da
víduo em função da sua vida e do dia a dia
esquizofrenia, possibilitando o surgimento de
(American Psychiatric Association, 2014).
um número maior de estudos científicos, a denominação do diagnóstico correto e com esTanto a CID – 10 quanto o DSM – IV
pecificação dos critérios de inclusão. A partir
desse acontecimento, o problema passou a estabelecem como critério para o transtorno
ser tratado como uma síndrome, como um dis- autista o comprometimento em três áreas printúrbio do desenvolvimento e não mais como cipais: alterações qualitativas das interações
sociais recíprocas; modalidades de comunicauma psicose.
ção; interesses e atividades restritos, estereotiA partir de estudos e até a criação do pados e repetitivos.
CID-9 e do DSM–III, manuais utilizados por proAUTISMO NO BRASIL
fissionais da área médica e de saúde mental,
o autismo ainda era visto por diferentes enfoSegundo informações disponibilizadas
ques. No entanto, nas revisões subsequentes
16 desses guias médicos (CID 10 e no DSM–V no site institucional, a Associação de Amigos
– em 1997 e 2014, respectivamente), houve dos Autistas (AMA) foi fundada em 1983 pelos
uma melhor definição e alinhamento do autis- pais de crianças autistas. Neste período havia
mo. Em dezembro de 2007, a Organização das grande desconhecimento acerca do transtorno
Nações Unidas (ONU) decretou de 2 de abril no Brasil. O papel da AMA no atendimento deso Dia Mundial de Conscientização do Autismo, tas crianças e na divulgação de informações
celebrado pela primeira vez em 2008. Com foi, portanto, bastante relevante. A definição de
adeptos em várias partes do planeta, o evento autismo adotada pela instituição foi a da Aupede mais atenção aos transtornos do espec- tism Society of America:
tro autístico, que afetam cerca de 70 milhões
de pessoas em todo mundo, segundo a ONU,
sendo mais comuns em crianças do que AIDS,
câncer e diabetes juntos.
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O autismo é uma inadequacidade no desenvolvimento
que se manifesta de maneira grave por toda a vida. É
incapacitante e aparece tipicamente nos três primeiros
anos de vida. Acomete cerca de 20 entre 10 mil nascidos e é quatro vezes mais comum no sexo masculino
do que no feminino. É encontrado em todo o mundo
e em famílias de qualquer configuração racial, étnica
e social. Não se conseguiu até agora provar qualquer
causa psicológica no meio ambiente dessas crianças,
que possa causar a doença (ASA, 1978 apud GAUDERER, 1997).

familiarizar-se com a palavra autismo e não
continuassem confundindo a AMA com Associação de Amigos do Artista, ou Alpinista como
frequentemente acontecia. Hoje esse quadro
está muito mudado. Segundo o site da AMA
(2015), ela pode oferece atendimento 100%
gratuito graças a dois importantes convênios
com as Secretarias de Educação e da Saúde
do Estado de São Paulo, que são uma fonte
fixa de parte dos recursos necessários à manutenção da instituição.

A associação teve e tem a missão de
“proporcionar à pessoa com autismo uma
vida digna: trabalho, saúde, lazer e integração
à sociedade” (AMA, 1983). Oferece a família
da pessoa com autismo instrumentos para a
convivência no lar e em sociedade e tende a
promover e incentivar pesquisas sobre o tema.
O site relata ainda que no ano de 1983 o Dr.
Raymond Rosenberg tinha alguns clientes com
filhos de três anos em média, diagnosticados
com autismo há pouco tempo.

A instituição relata que é sempre necessário levantar recursos para a compra de
alimentos, material pedagógico, manutenção
dos equipamentos e dos imóveis e programas
de capacitação e motivação dos funcionários.
Atualmente, o desconhecimento em relação ao
autismo diminuiu. Muitas pessoas se envolveram com a causa e fundaram associações semelhantes, para a educação de pessoas com
autismo por todo o Brasil. Outros países se envolveram com o trabalho da AMA, como a Suécia, que durante mais de 10 anos contribuiu
financeira e tecnicamente.

A única informação sobre o diagnóstico que esses pais tinham era o nome da síndrome. Não havia informação, tratamento e nenhum tipo de recurso nessa área na cidade,
no estado ou no país que pudesse ajudar as
crianças e tampouco os familiares. Nessa época os atendimentos para crianças excepcionais
não eram adequados e também não aceitavam
crianças com autismo.
Com isso, os pais se reuniram e fundaram a AMA, primeira associação para o autismo no país. Antes de completar um ano a
Associação já tinha uma escola que funcionava
no quintal de uma igreja. Por sua natureza de
pesquisa na área do autismo e por haver uma
população carente para ser atendida, a instituição – beneficente e sem fins lucrativos – enfrenta grande dificuldade em manter-se financeiramente até os dias atuais. Desde a época
da fundação da AMA, sendo o autismo ainda
pouco conhecido, tornava-se muito difícil conseguir ajudas e arrecadar fundos.

Já foram realizados encontros regionais e nacionais, cursos e congressos. Continua-se trazendo profissionais estrangeiros altamente qualificados que dão apoio técnico a
todo o trabalho realizado pela AMA. Com sua
longa jornada de trabalho, a AMA conquistou
reconhecimento como instituição de utilidade
pública (Utilidades Públicas: Municipal - Decreto n°. 23.103 - 20/11/86, Estadual - Decreto n°.
26.189 - 06/11/86 e Federal - D.O.U.24/06/91).
Recebeu, da sociedade, prêmios pelo trabalho
realizado, como o “Prêmio Bem Eficiente”, da
Kanitz e Associados (1997 e 2005) e o “Prêmio Direitos Humanos”, da UNESCO e Poder
Executivo Federal (1998), entregue à AMA pelo
presidente Fernando Henrique Cardoso.

Atualmente, todas as instituições “AMA”
no Brasil estão reunidas através de uma entidade nacional, a “Associação Brasileira de Autismo” (ABRA). Seu lema é “a união faz a força”,
e tem como missão representar aqueles que
lutam pelos direitos das pessoas com autismo
Fez-se necessária uma campanha na em âmbito nacional.
televisão com o conhecido ator Antônio Fagundes para que as pessoas em geral pudessem
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UM RETRATO DO AUTISMO NO
BRASIL
O dia 2 de abril foi instituído pela ONU
em 2008 como o Dia Mundial de Conscientização do Autismo. O autismo é uma síndrome que afeta vários aspectos da comunicação,
além de influenciar também no comportamento
do indivíduo. Segundo Silva, Gaiato & Reveles,
os dados do Center of Diseases Control and
Prevention, órgão ligado ao governo dos Estados Unidos existe hoje um caso de autismo
a cada 110 pessoas. Dessa forma, estima-se
que o Brasil, com seus 200 milhões de habitantes, possua cerca de 2 milhões de autistas.
São mais de 300 mil ocorrências só no Estado
de São Paulo. Contudo, apesar de numerosos,
os milhões de brasileiros autistas ainda sofrem
para encontrar tratamento adequado.

LEGISLAÇÃO E AUTISMO NO BRASIL
Em dezembro de 2012 alguns dos direitos dos autistas no Brasil passaram a ser
assegurados pela já citada Lei nº 12.764, chamada de “Política 20 Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro
Autista”.
Resumidamente, a lei reconhece que
as pessoas com este transtorno possuem os
mesmos direitos que todos os outros pacientes
com necessidades especiais no Brasil. Entre
outros aspectos, a legislação garante que os
autistas podem frequentar escolas regulares e,
se necessário, solicitar acompanhamento nesses locais.

QUAL A MELHOR MANEIRA DE SE
TRABALHAR A INCLUSÃO DE UM
AUTISTA NO AMBIENTE ESCOLAR?
O autismo caracteriza-se por um conjunto de anomalias comportamentais: limitação
ou ausência de comunicação verbal, falta de
interação social e padrões de comportamento
restritos. A manifestação dos sintomas ocorrem
antes dos três anos de idade e persiste durante

a vida adulta. Apesar dos sinais do transtorno
variam, há alguns que, são considerados os
mais comuns: o primeiro é na interação social,
que é no modo de se relacionar com outras
crianças, adultos ou com o meio ambiente; o
segundo sintoma recorrente é a dificuldade na
comunicação, há crianças que não desenvolvem a fala e outras que desenvolvem uma fala
adequada mas que costumam repetir palavras
ou frases.
Os autistas são resistentes às mudanças e costumam manter rotinas. É comum insistirem em determinados movimentos, como
abanar as mãos e rodopiar. Qualquer mudança
na rotina passa a ser incômodo para a criança,
deixando-a nervosa e agitada. Muito pai tem receio em descobrir que tem um filho “especial”
e não buscam auxílio por medo do diagnóstico
preciso.
O trabalho interdisciplinar, de forma
integrada, se faz sempre necessário. Os profissionais devem usar procedimentos e técnicas em comum discutindo com os pais sobre
as necessidades da criança e sobre o que ela
consegue entender e executar. Para isso, sugere-se um profissional de apoio, com o objetivo de organizar e orientar o tratamento, assim
como analisar a evolução do quadro do paciente. Muitos pais apresentam uma forte resistência a este tratamento por temerem reações
adversas e por não receberem orientações e
informações mais precisas.
Diante dessas situações, surge a necessidade de preparo do educador ao receber
essa criança com necessidades especiais futuramente, de modo que possa adaptá-la ao ambiente escolar, promovendo sua melhor aprendizagem e conforto, encaminhando-a para fazer
acompanhamentos com especialidades, como
por exemplo: um psicopedagogo. Pois esse
dará continuidade ao tratamento da criança,
de modo que envolverá todos os profissionais
necessários, promovendo então o melhor desenvolvimento desta criança. E dar total apoio
à família, para que o mesmo possa viver em
uma sociedade como uma pessoa normal e
ser aceito mesmo com suas diferenças.
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Sabemos o quanto é difícil para a família, a escola e a todos que estão a sua volta lidar com uma criança autista e os processos de
adaptações a ele, pois muitas vezes prefere ficar isolada, não aceita ser contrariada, e quando acontece acaba se tornando uma criança
agressiva severa e os adultos muitas vezes não
sabem como agir nessas situações. É preciso
saber tomar atitudes adequadas e eficientes
nessas situações para que a criança se acalme
e consiga se envolver no meio social.
As formações de professores necessitam cada vez mais de conhecimentos, para que
eles possam trabalhar de maneira correta sabendo como agir em determinadas situações.
É importante destacarmos que uma escola
estruturada e com recursos didáticos, tenham
profissionais disponíveis para acolher os alunos e contribuírem para que tenham acesso
aos recursos e possam utilizar conforme seus
direitos de aprendizagem.
O autismo também pode apresentar
em algumas crianças habilidades motoras, musicais e de memórias e outras avançadas que
não estão nos níveis de sua idade, apresentando mais adiantadas do que deveriam estar.
Santos (2008), afirma que:
A escola tem uma papel importante na investigação
diagnóstica, uma vez que é o primeiro lugar de interação social da criança separada da família. onde a criança vai ter maior dificuldade em se adaptar as regras
sociais, o que é muito difícil para um autista (SANTOS,
2008).

Um exemplo de observações feito a
uma aluna, observando seus comportamentos
e admiração sobre determinadas coisas como,
admiração pelos ventiladores da sala de aula,
aos objetos coloridos que lhe chamam atenção, a musicalidade e as rodas de leitura com
os demais colegas e a professora regente, todos estes itens é de fundamental importância
para quem vivencia.

Por essas e outras razões que é necessário que o professor esteja sempre se atualizando, não se acomodar somente nos estudos
ofertados em sua graduação, mas buscar através de leituras e especializações para melhor
trabalharem com essas crianças e não se surpreenderem quando tiver que ensinar a elas.
Pois, nos dias atuais podemos observar as
dificuldades encontradas em relação à linguagem do aluno, ao comportamento que muitas
vezes se torna agressivo e o professor acaba
se sentindo retraído ou incapaz em diversas situações por falta de capacitação e de não conhecer totalmente sobre o autismo, não saber
quais métodos utilizar, em relação ao que deve
ser aplicado, até a adequação ao espaço. Infelizmente encontramos essas dificuldades em
diversos lugares. Se a criança autista receber
o tratamento adequado, toda a sua dificuldade
tem só a melhorar.
O planejamento escolar deve ter um ritmo constante, manter contato, providenciar atividades que valorizem a organização do comportamento (concentração), e atividades para
o desenvolvimento de habilidades, os jogos
têm o dever de promover o raciocínio, estimular
o aprendizado e melhorar a aproximação com
o outro. A criança necessita de atendimento
individualizado, mas para que sejam estimuladas, precisam participar dos demais grupos,
portanto a escola mediadora terá o papel fundamental na formação deste aluno.
É importante ressaltar que o prazer e
a diversão na interação social levam o autista
a querer socializar cada vez mais com outras
pessoas ao seu redor,e consequentemente,
aprender novas possibilidades sociais. O trabalho como educador de crianças com autismo é fundamental, é como ver o mundo como
os próprios olhos, é usar de suas perspectivas
para ensiná-los, é inseri-lo em nossa cultura de
forma mais independente e aceitável possível.
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A inclusão de portadores de autismo
é uma inovação, cujo movimento tem um aspecto muito polêmico nos meios educacionais
e sociais, entretanto, inserir alunos autista de
qualquer grau, no ensino regular é garantir o
direito de todos à educação. Portanto, entendemos como educação inclusiva, uma proposta
de tornar a educação acessível a todas as pessoas, ou seja, refere-se à aceitação da escola
e a participação de todos, embora tenha como
prioridade a inclusão de crianças com autismo
no contexto escolar.

O ALUNO COM AUTISMO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
O autismo e seus transtornos, são vistos como deficiências e representam uma disfunção global do desenvolvimento, de acordo
com a Política Nacional de Educação Especial
na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008).
Se não há cura descoberta, há uma melhora
significativa no tratamento e a educação pode
ser o mais efetivo deles.
Foi após a Constituição de 1988 que
a educação passou a ser considerado um direito para todos e na Lei de Diretrizes e Bases
da Educação - LDB por meio dos artigos 29 e
30 a Educação Infantil (primeira etapa da educação básica) é oferecida em creches e em
pré-escolas para alunos com diagnósticos de
autismo ou demais transtornos.
De acordo com a Lei 12.764 de 27 de
dezembro de 2012 (inciso IV do art.2º) para
casos de diagnóstico comprovado, o aluno
terá direito a acompanhante especializado, não
sendo submetido a tratamentos considerados
desumanos ou degradantes e não estando privado nem de sua liberdade e nem do convívio
familiar (Art.4º). Nas escolas, o gestor ou autoridade que se recusar a oficializar a matrícula
de um aluno com transtorno ou qualquer outro
tipo de deficiência será punido com multa de
três a vinte salários mínimos (Art. 4º).

te neste trabalho, ingressar na escola tradicional não é tarefa fácil, devido às especificidades
que apresenta (dificuldades na comunicação,
na interação social e problemas no desenvolvimento de forma geral).
Para a escola também não é, além de
buscar as regularizações necessárias ao cumprimento do direito da criança diante das necessidades jurídicas e das necessidades em
termos de formação profissional, há a questão
da convivência com os colegas que precisa ser
trabalhada de forma esclarecedora, para que
episódios de exclusão possam ser evitados.
Para que a escola possa ser considerada inclusiva de fato, é preciso que receba e
acolha os alunos independente de suas condições de qualquer ordem que sejam, tendo
como objetivo básico desenvolver uma pedagogia que seja capaz de educar e incluir todos
aqueles que apresentem dificuldades, sejam
elas educacionais, temporárias ou permanentes, conforme afirma Mantoan (2008).
Os professores das escolas que recebem alunos com tais dificuldades precisam ter
suas práticas profissionais adequadas e preparadas para atuar de forma significativa, algumas escolas até preferem professores que
já tenham experiência no assunto. A atualização e as competências profissionais são fatores de muita importância nesse contexto, além
das competências sócio-afetivas-psicológicas,
afinal nas palavras de Mantoan “Na inclusão,
não é a criança que se adapta à escola, mas a
escola que para recebê-la deve se transformar”
(BASILIO; MOREIRA, 2014).

Dentre os métodos ou programas educacionais mais utilizados para atender crianças
com autismo, estão o Programa TEACCH (Treatment and Education of Autistic and Related
Communication Handicapped) , baseado em
habilidades e interesses, avaliação contínua,
compreensão dos significados, colaboração
dos pais, além do ensino das relações de causa e efeito, comunicação e independência,
Para a criança com diagnóstico com- trabalhados por meio de informações visuais,
provado de autismo ou outros transtornos do rotinas e previsibilidade em ambientes naturais
desenvolvimento já mencionados anteriormen- e com diversidade de materiais e o Currículo
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Funcional Natural, que visa desenvolver habilidades para essas crianças atuarem da melhor
forma possível, tornando-os independentes e
criativos, além de serem vistos como pessoas
comuns e todos a sua volta devem agir com
naturalidade, enfatizando mais as habilidades
do que as fraquezas, as ordens devem ser claras, sem repetição e com tempo suficiente para
a resposta do aluno, sempre com muita calma
e estimulando a interagirem como amigo.
Os elogios devem ser descritivos, as
ajudas físicas evitadas de forma a oportunizar
as tentativas e esforços do aluno e todo interesse deve ser visto como uma oportunidade para
o ensino de novas habilidades. Nesse contexto
todo, é importante a participação dos pais, auxiliando e reafirmando o trabalho desenvolvido
na escola (BOETTGER; LOURENÇO; CAPELLINI, 2013).
A comunicação visual se torna fundamental para alunos com autismo, uma vez que
contribui para o ambiente estar estruturado de
forma que ele compreenda e se sinta acolhido.
Para isso, recursos (cartazes ou fichas comunicativas, por exemplo) que ilustram a rotina, o
uso de determinados lugares (como usar o banheiro, lavar as mãos da forma correta, guardar
ou onde estão determinados brinquedos).
Materiais desse tipo estão disponíveis
em diversos blogs especializados ou nos próprios sites de ONGs ou grupos do tipo. Devido
às dificuldades enfrentadas, é comum também
encontrar páginas na internet ou em redes sociais de mães de crianças com autismo, com
dicas, sugestões de atividades ou de organização de ambientes que podem ser adaptadas
para escolas e servem como fonte de idéias e
uso para profissionais.
Na Educação Infantil, o autismo exige
do profissional uma atuação baseada na compreensão do que precisa e pode ser trabalhado em sala, a observação do comportamento (tanto da criança com autismo, quanto das
outras crianças ao se relacionarem com ele)
e a criatividade para propor atividades que integrem as crianças, reforce atitudes positivas e
possibilitem o desenvolvimento.

Por meio do incentivo ao brincar em
suas variadas formas, a Educação Infantil possibilita não só o desenvolvimento social, como
também o físico, motor e o cognitivo de maneira global, ou seja, cria condições mesmo sem
ter (ou ser) o objetivo, para que as crianças
alcancem com maiores habilidades o que for
estabelecido no trabalho, auxiliando no processo de escolarização dela.
Os pais e os professores possuem papel fundamental no desenvolvimento de uma
criança com autismo. Considerá-la com criança
que está em processo de descoberta, entender
que suas percepções podem parecer desorganizadas, além de sua audição que pode ser
hipersensível e seu olfato aguçado, é preciso
também entender e distinguir o “não quero” de
“não consigo”. É importante também lembrar
que a criança com tal diagnóstico pensa “concretamente”, interpretando literalmente o que
for dito e por isso, é necessário evitar trocadilhos, gírias, palavras ou expressões de duplo
sentido, metáforas, alusões ou sarcasmo.
A linguagem corporal da criança também pode ser uma fonte de informação, uma
vez que seu vocabulário pode parecer limitado
e por isso sua agitação, ou isolamento podem
demonstrar que algo está errado ou o incomodando. As orientações visuais também podem
funcionar, sempre respeitando os limites, considerando que “o que eu posso fazer é mais do
que aquilo que não posso” (NOTBOHM, 2005,
2016).
A autora também chama a atenção
para o auxílio necessário e fundamental nas interações sociais “Se você encorajar as outras
crianças a me convidar para brincar de chutar
bola, ou basquete, pode ser que eu fique muito
feliz em estar incluído”. Estruturar e definir o
começo e o fim das atividades e brincadeiras
pode contribuir para a participação da criança, uma vez que expressões faciais, emoções
e linguagem corporal são em sua maioria, mais
complicadas para a criança entender (NOTBOHM, 2005/2016).
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O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO (AEE)
Devido aos prejuízos causados na comunicação e que acabam por interferir na integração
com outras crianças, além do comportamento
algumas vezes inadequado, é preciso que o professor do Atendimento Educacional Especializado
(AEE) contribua orientando os profissionais da
escola, auxiliando na elaboração das estratégias
e planejamentos na escola. Além disso, ele deve
atuar na elaboração de recursos e na organização da rotina, de acordo com as necessidades
visualizadas para cada aluno diagnosticado com
o transtorno.
O Atendimento Educacional Especializado - AEE é destinado ao atendimento de crianças
com necessidades especiais, sejam elas deficiências, transtornos do desenvolvimento ou altas
habilidades/superdotação, sendo oferecido em
espaços como a sala de recursos multifuncionais
ou nos próprios centros de atendimento especializado.
É um serviço que segue a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação Inclusiva (2008), que objetiva assegurar a
inclusão escolar para crianças com necessidades
especiais, orientando os sistemas de ensino para
buscar a garantia de acesso ao ensino até o ensino superior. Além disso, é um serviço que identifica, organiza e elabora recursos pedagógicos e de
acessibilidade visando a eliminação de barreiras
que possam impedir a participação e o desenvolvimento de alunos nas condições já citadas anteriormente.

seja, considerar que todos são capazes de aprender, mesmo em ritmos e estilos diferentes.
Estudos mostram que o aluno autista
pode vir a desenvolver a linguagem (ORRÚ, 2009),
auxiliando no processo de desenvolvimento da
imaginação (comprometida devido aos transtornos e síndromes). Segundo a autora, é por meio
da compreensão do desenvolvimento das atividades e por meio da linguagem que a criança vai
agir, deixando atos mecânicos de memorização e
organizando seu aprendizado. Dessa forma, a sala
de recursos multifuncionais precisa ser organizada
para a realização do AEE no ambiente escolar.
Segundo a legislação, é atribuição do
AEE identificar as necessidades específicas de
cada criança e elaborar um plano de ação eficiente. Mas, para que essa execução aconteça de forma plena, é preciso contar com a colaboração e
participação da equipe escolar e da família a fim
de observar o desenvolvimento da criança. Tais
ações estão previstas na legislação, bem como a
formação do professor do AEE, regulamentada de
acordo com o decreto N.6571/2008, que dispõe
sobre o atendimento e as condições de acesso
da criança no ensino comum, que caracteriza uma
ação educativa voltada à promoção da acessibilidade, conforme estabelece a Política Nacional de
Educação Especial na Perspectiva da Educação
Inclusiva.

As atividades desenvolvidas no AEE se
diferem das atividades realizadas em sala de aula
comum e não substituem a escolarização, ou seja,
o atendimento complementa e ou suplementa a
formação dos alunos visando à autonomia e independência dentro e fora da escola (BRASIL,
O AEE disponibiliza não só o ensino das 2008).
linguagens e códigos de comunicação e sinalizaA criança diagnosticada com Transtorno
ção como também oferece a tecnologia assistiva do
Espectro
Autista tem assegurada por Lei, seu
TA, adequando materiais didáticos e pedagógicos
direito à educação no ensino regular, no entanto,
considerando as necessidade de cada aluno.
a qualidade do profissional e das instituições tem
Na Educação Infantil, ele se mostra por sido fator de grande preocupação, uma vez que,
meio de serviços de intervenção precoce que ob- para que de fato essa inclusão aconteça, o profesjetivam a otimização do processo de desenvolvi- sor precisa inserir nos processos educativos, os
mento e aprendizagem, relacionados aos serviços apoios necessários (sejam eles recursos humanos
de saúde e assistência social, devendo estar pre- ou materiais), além de proporcionar a essa criansente no Projeto Político-Pedagógico - PPP da es- ça o convívio mais adequado possível, de acordo
cola que deve refletir a pluralidade das ações, ou com os parâmetros legais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Rotina, motivação, comunicação clara, compreensão e carinho, são fatores que contribuem para amenizar e desenvolver o potencial de crianças com autismo ou sem. É comum pensarmos em como fazer, o que fazer, mas antes de tudo, é preciso lembrar do básico: são apenas
crianças e todas, independente da necessidade, precisam de atenção e cuidados.
O mito envolvendo o autismo acaba por complicar as relações sejam de cuidado ou de
convivência, mas isso deve-se muito ao ainda desconhecimento de suas causas. E por isso, não
podem fazer desse fato a razão para impedir, diminuir ou dificultar o desenvolvimento de uma
criança com tal diagnóstico.
Se para alguns casos, o desenvolvimento fica comprometido, em outros há o alto desempenho, com facilidades para a memorização de números ou conhecimentos específicos, por isso
é preciso descobrir e explorar as habilidades de cada criança.
Com tanta diversidade em sala de aula, não é mais aceitável colocar a “culpa” na formação profissional. O profissional precisa buscar o que necessita e se atualizar constantemente,
pois a formação continuada enriquece não só sua prática, mas sua vida de forma geral. Os
cursos de Pedagogia precisam trabalhar não só com discussões e adaptações curriculares
condizentes com a realidade das escolas, mas sim, fazer com que os estudantes compreendam
que a diversidade da inclusão (seja ela de qual grau for) precisa ser discutida, compreendida e
atendida da melhor forma, pois o professor é o grande responsável pela convivência e permanência dessas crianças nas escolas.
O portador autista requer atenção, carinho, para tenha uma relação significativa e que
seja estabelecida com quem se aproxima. Somos nós que temos que nos adaptar ao seu mundo e a sua linguagem, aprendendo com eles o quanto é especial o mundo em que eles vivem.
E por fim, as práticas pedagógicas devem ser constantemente avaliadas, para que possam ser
definidas a partir do aprendizado de cada um, considerando suas especificidades. É preciso
pensar em escolas de Educação Infantil que amem as crianças acima de suas diferenças e necessidades e que as encorajem a ficar, desenvolver, crescer e aprender:
Escolas que são gaiolas existem para que pássaros desaprendam a arte do vôo [sic]. Pássaros engaiolados
são pássaros sob controle. Engaiolados, o seu dono pode levá-los para onde quiser. Pássaros engaiolados têm
sempre um dono. Deixaram de ser pássaros. Porque a essência dos pássaros é o vôo [sic]. Escolas que são
asas não amam pássaros engaiolados. O que elas amam são os pássaros em vôo [sic]. Existem para dar aos
pássaros coragem para voar. Ensinar o vôo [sic], isso elas não podem fazer, porque o vôo [sic] já nasce dentro
dos pássaros. O vôo [sic] não pode ser ensinado, apenas encorajado (RUBEM ALVES).
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL NA PRIMEIRA
INFÂNCIA (0 A 3 ANOS)
RESUMO: Neste artigo, poderemos contemplar o papel da Educação Socioemocional nas Creches, o que são competências socioemocionais e como trabalhá-las em sala de aula, mostrar
a importância da educação Socioemocional e o papel importantíssimo do Professor no desenvolvimento dessas competências. A compreensão das mudanças que se tem no atendimento
social e educacional em creches para crianças de zero a três anos de idade, é um assunto atual
e muito desafiador para todos que trabalham na área da educação e que tem vontade de fazer um trabalho de qualidade social junto às crianças e suas famílias que usam de creches no
Brasil. Também mostrarei o valor e o potencial de recursos como arte, brincadeiras e jogos de
regras, como instrumentos para promover o desenvolvimento das habilidades socioemocionais associadas à construção do conhecimento dos alunos. Porém o artigo deixara claro que
o socioemocional, apesar de ser fundamental para o desenvolvimento do aluno, não tira a importância de se trabalhar conteúdos na sala de aula, pois o primeiro complementa o segundo
e traz qualidade e eficácia a todo o processo de ensino, todo conteúdo abordado em sala de
aula, independente de faixa etária deve-se levar em consideração o aluno como um todo, um
ser na sua integralidade física, cognitiva, psíquica e social. A aprendizagem está intimamente
ligada à afetividade e ao vínculo.

Palavras-chave: Educação Infantil; Inteligência Emocional; Competência Socioemocional; Creche.
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INTRODUÇÃO

O

s primeiros anos na escola são fundamentais para o desenvolvimento de uma
criança na sua integralidade, através de estudos, pesquisas e debates colocou-se em questão a necessidades de intervenções baseadas não só no conteúdo
escolar e seu currículo fechado, mas como comportamentos e valores que poderiam auxiliar
na aprendizagem qualitativa com resultados positivo para todos ao redor, começando ainda na
infância que se estendesse na sua vida adulta.
Sendo assim os professores precisam usar das Práticas Pedagógicas utilizando o ensino/aprendizagem que considerem um conjunto diverso de valores que ajudem esses alunos
na vivência em sociedade. Por isso, é essencial explorar as competências socioemocionais na
Base Nacional Comum Curricular tanto nas propostas pedagógicas, como no cotidiano escolar.
Crianças de 0 a 3 anos de idade devem ser orientadas, estimuladas e encorajadas a
desenvolver um conjunto apropriado de habilidades cognitivas, motoras e socioemocionais básicas que lhes permitirão manter a atenção, compreender e seguir instruções, comunicar-se com
outras pessoas e resolver desafios de aprendizagem e problemas mais complexos. O contato diário dos alunos com pais, professores e colegas ajuda a desenvolver habilidades sociais e emocionais, incluindo a capacidade de viver e gerenciar todo o seu desenvolvimento como cidadão.
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que se concentram em habilidades não cognitivas, muito mais relacionadas ao comportamento e gestão das próprias emoções, mas que
afetam positivamente o indivíduo e sua relação
A Educação Socioemocional é um pro- com o mundo ao seu redor:
cesso no qual os alunos aprendem, dentro do
currículo escolar, a refletir e a aplicar efetiva- A Creche é a primeira etapa da educação infantil é a
mente conhecimentos e atitudes necessários única que está vinculada a uma idade própria: atende
não para a vida escolar, mas para viver em crianças de zero a três anos, tem como finalidade o
sociedade. As competências socioemocionais desenvolvimento integral da criança em seus aspectos
surgiram com esse objetivo e é uma prática físico, psicológico, intelectual e social, complementanrelativamente nova, com um número crescente do a ação da família e da comunidade (LDB, Art.29).
de publicações científicas sobre o assunto.
Portanto, é fundamental uma educação
Em 1994, foi realizada uma reunião no pautada na integridade, na vivência, na interaInstituto Fetzer com profissionais da educação. tividade e na mediação que possibilitem uma
O objetivo do encontro foi discutir estratégias aprendizagem qualitativa e, portanto, eficaz. A
eficazes e coordenadas destinadas a desen- diversão e a aprendizagem têm uma relação
volver habilidades socioemocionais. Foi nesse comprovada dentro e fora da sala de aula, visto
encontro que surgiu o termo “Social and Emo- que esta fase prepara a criança para as outras
tional Learning” (SEL), que pode ser traduzido fases da escola e para a vida social como um
todo, devendo ser dada uma atenção sensível,
como Educação Socioemocional.
atento e permanente e epistemológico.

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL NA PRIMEIRA
INFÂNCIA (0 A 3 ANOS)

Aprendizagem Emocional Social (em
inglês, SEL - Aprendizagem Emocional Social)
é o processo pelo qual os alunos aprendem,
dentro do currículo escolar, a refletir e aplicar
efetivamente conhecimentos e atitudes necessários ao longo da vida escolar, educando
corações, inspirando mentes, materializando
projetos e contribuindo para a transformação
desses alunos por meio da educação.

A escuta ativa tão falada hoje, é uma
aliada inestimável e incomparável na investigação e observação, as crianças nem sempre
verbalizar seus desejos, mas o corpo fala, os
pais o conhecem e percebem através do instinto de cuidado desde o início da vida da criança, quando passam a reconhecer e diferenciar
expressões faciais, movimentos, gestos, balbucios e choro, o próprio educador, além dessas
vivências, ainda possui um repertório científico
baseado em autores clássicos como Piaget,
Wallon, Vygotsky, que desenvolvem a criança e
suas fases de desenvolvimento físico e motor,
cognitiva e sócio emocional.

Valores como: solidariedade, amizade,
responsabilidade, cooperação, empatia, organização, ética, cidadania, honestidade são tão
almejados nas relações interpessoais e hoje
cada vez mais necessários que devem ser ensinados, praticados ou pelo menos incentivados
A partir dessas experiências, dados e
nas escolas. É o que dizem as novas diretrizes
da Base Curricular Comum Nacional (BNCC). fatos cotidianos, sabe-se quando as crianças
estão prontas para entrar e vivenciar uma nova
A partir de 2020, todas as escolas bra- fase e descobrir um novo campo, mas o faz ousileiras terão que integrar habilidades socioe- vindo ativamente os pais e os educadores. Tramocionais em seus currículos. Em outras pa- balhando com jogos e artes, o educador conta
lavras, será necessário adaptar os currículos com a ferramenta necessária para o trabalho
escolares e treinar os professores para que cotidiano no estudo de seus alunos.
eles possam ensinar essas novas habilidades,
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No contexto da creche, os professores
são vistos como modelos pelas crianças. Eles
observam e imitam as atitudes que vivenciam
diariamente. Por isso é tão importante capacitar toda a equipe docente para que os alunos
sejam cercados de bons exemplos durante o
período letivo. É importante incluir as atividades extracurriculares na grade escolar para
que a escola seja a base para a convivência
em sociedade.

com o indivíduo, e o indivíduo com o objeto de
interação, seja ele brinquedo ou brincadeira, a
troca em sala de aula possibilita: experiências,
sucessos, erros, tentativas e recomeços.

Sobre a arte em sala de aula, o contato
cotidiano com a arte é fundamental para que o
aluno desenvolva uma sensibilidade e percepção cultural das relações interpessoais. Fazer
aulas com música infantil é importante, pois é
um aliado das crianças em reconhecer seus
sentimentos.

Todas as atividades em que as crianças
precisam de atenção e concentração como jogos/brincadeiras auxiliam no amadurecimento
cognitivo, este é outro ponto positivo em utilizar
o lúdico no processo de aprendizagem como
um estímulo para o desenvolvimento infantil.

Habilidades socioemocionais também fazem parte desse diálogo de frustração
e experiências, motivação, perseverança e lidar com a frustração em situações futuras. As
atividades lúdicas desenvolvem nas crianças
várias habilidades como a atenção, memoriOs professores devem incluir eventos zação, imaginação, enfim, todos os aspectos
como workshops, jogos, círculos de discussão básicos para o processo da aprendizagem que
sobre tópicos importantes como empatia, feli- está em formação.
cidade, compartilhamento de brinquedos com
colegas de classe, amor e amizade.
Na educação infantil, um dos alicerces
na formação socioeducativa de cada aluno é o
Entendemos que o jogo, além de brincar, brincar é um meio educativo muito conaprender a entender as regras, desperta a cria- veniente que envolve os alunos nas atividades
tividade, as interações, a socialização, as habi- propostas pelo professor, permitindo que o alulidades motoras e a questão do respeito, abre no se desenvolva cognitivamente. Trabalhando
um canal de possibilidades e potencialidades com jogos, brincadeiras e artes, o educador
que serão construídas através das relações es- tem a ferramenta indispensável para o trabalho
tabelecidas durante a aula.
cotidiano na aprendizagem de seus alunos.

Esses conteúdos desenvolvidos em
sala de aula faz com que as crianças aprendam
a tomar decisões, absorver papéis sociais, resolver conflitos de forma divertida e assimilar
valores e crenças. O brincar é uma grande contribuição para o desenvolvimento da educação
socioemocional em creches, o professor pode
e deve utilizar o brincar como ferramenta pedagógica para utilizá-la como recurso no desenvolvimento da aprendizagem do aluno.
A brincadeira/lúdico é importante na
educação infantil porque ajuda as crianças a
desenvolver habilidades de aprendizagem,
quando a brincadeira eficaz precede qualquer
função social futura. O brincar integra o objeto

Essas atividades lúdicas auxiliam em
várias vertentes do ensino, são lúdicas, porém
ajuda na socialização dos alunos, promovem a
unidade do grupo e, do ponto de vista pedagógico, servem como ferramenta para a construção de novos conhecimentos.
Essa cultura Lúdica não se limita a si
mesma; integra elementos externos que influenciam o jogo: atitudes e habilidades, cultura e ambiente social. Ao utilizar recursos lúdicos e artísticos em sala de aula, é importante
não perder a natureza do prazer que uma atividade pode proporcionar e, ao mesmo tempo,
garantir que por meio de sua mediação como
planejamento cuidadoso e intervenções deliberadas, sejam esperados nos resultados da
aprendizagem.
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Por meio de atividades lúdicas, os alunos passam a se conhecer, ter controle sobre
suas emoções para utilizá-las em benefício de
sua maturidade emocional e, assim, poder criar
um ambiente positivo onde quer que estejam.

Algumas escolas testaram cursos
como aprendizado de serviço e atendimento
comunitário, mas como não há estrutura, sempre haverá resultados mistos. No entanto, apenas nos últimos dez anos alguns estados adotaram a aprendizagem social e motora em seus
O educador socioemocional tem que currículos.
aprender a reconhecer e administrar seus próprios sentimentos, atitudes e emoções para
A especialista norte-americana Pamela
poder cumprir sua função principal que é aju- Bruening defende que esse aprendizado cria
dar seus alunos a verem o quanto os casos de seres humanos completos. “Se as crianças
suas vidas podem ser vistos como oportunida- aprendem habilidades socioemocionais, elas
des de aprendizado e crescimento. Portanto, vão ter consciência de quem são, quais são
é preciso investir na formação de professores. seus pontos fortes, como se desenvolver e trabalhar essas áreas. Se queremos alunos mais
Como podemos esperar o desenvol- engajados, é o que temos de fazer”, afirma a
vimento de Habilidades Socioemocionais dos
especialista norte-americana Pamela Bruening,
alunos se o professor nunca teve suas habilidadiretora de aprendizado profissional na Cloud9
des socioemocionais desenvolvidas? Ou seja,
World:
tão importante quanto o conteúdo e as práticas
educacionais é a atenção dada às habilidades a educação socioemocional foi desenvolvida e introdusocioemocionais.
zida como uma estrutura para atender às necessidades

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
E HABILIDADE SOCIOEMOCIONAIS
As competências socioemocionais ajudam as crianças a aprender a colocar em prática as melhores atitudes e aptidões. Graças
a isso, conseguem, entre outros, administrar
suas emoções, atingir metas, demonstrar empatia, manter relações sociais positivas e tomar
decisões responsáveis.
Tal como acontece com o conteúdo
do currículo e os conceitos de comportamento são necessários trabalhar as habilidades
socioemocionais. A escola facilita e colabora
no desenvolvimento de competências quando
possibilita atividades que interagem com as
emoções e sentimentos dos alunos.
Nos Estados Unidos, as discussões
sobre a implementar as habilidades socioemocionais nos currículos escolares está desde
á década de 1990. Dependendo da cidade e
do estado, as pessoas estão interessadas em
usar essas funções.

dos jovens e apoiar o alinhamento de uma série de programas e iniciativas escolares. ao longo do tempo, uma
meta-análise de estudos, o apoio da association for
supervision and curriculum development e pesquisas
em andamento proporcionaram uma maior conscientização da necessidade de um esforço coordenado da
educação socioemocional na rede escolar, que resultou
em um aumento do desempenho acadêmico dos alunos. alguns estados americanos, bem como o governo
federal, reconheceram o valor desses programas e o
impacto positivo nos alunos e nas escolas (BRUENING,
REVISTA MUNDO ESCOLAR, p 13).

Bruening afirma que as principais competências que permeiam o aprendizado socioemocional são autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, habilidades de
relacionamento e tomada de decisão responsável. É em torno desses pontos que se constrói um aprendizado para o aluno que possa
guiá-lo por toda a vida.
“Se uma escola inteira adotar essa linha de trabalho, os resultados vão aparecer
em pouco tempo. Se for uma classe só, ainda
assim fará diferença”, afirma a especialista Pamela Bruening. As escolas que fizeram o uso
do aprendizado de habilidades sociais e emocionais de forma sistemática nos EUA melhoraram o nível acadêmico de seus alunos.
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Uma pesquisa com diretores mostrou
que 30% dos alunos expressaram sucesso em
cultivar a capacidade dos alunos de usar seu
conhecimento na situação mundial. Em termos
de desenvolvimento do conhecimento dos alunos em áreas importantes, 46% das escolas
optam por esta opção.
Por outro lado, quando a escola permite atividades proporcionais às emoções e
sentimentos dos alunos, a escola promove e
coopera para desenvolver habilidades socioemocionais de seus alunos. As sugestões a
seguir são sobre o processo da atividade, os
sentimentos a serem exploradas, as dinâmicas
de interação e o que ela pode causar, levando
em consideração a curiosidade das pessoas,
a criatividade, o tempo de fala, a reflexão, a
discussão e até mesmo as contradições e frustrações. São elas:
• Promover as aulas por meios de oficinas;
• Roda de conversas com temas como
amor, felicidade, respeito e empatia;
• Contar histórias;
• Brincadeiras e jogos com enfoque na
idade deles;
• Artes como músicas e peças de teatros;
Tudo isso por meio dos professores e
de todos os projetos da escola, da troca de experiências entre os profissionais, do apoio dos
pais e da grande criatividade dos professores.
As crianças são pessoas sociais. Elas
têm uma história. Elas pertencem a uma classe
social. Elas constroem relacionamentos com
base em sua origem. Elas têm uma linguagem.
Sabemos que a responsabilidade de
fornecer uma boa base para esta criança está
na família dela, mas o ensino também tem a
sua responsabilidade e contribuição para o desenvolvimento dessas crianças.
A capacidade de educação social promove essa transformação no campo da educação ao buscar entrar na complexidade do ambiente de ensino e na composição, maturidade
e desenvolvimento do sujeito humano.

As habilidades socioemocionais são
importantes não só para os alunos, mas também para os educadores. Em uma sala de aula
composta por um professor e seus alunos, o
professor é responsável por ajudar a estabelecer formas de relacionamento interpessoal e
promover uma aprendizagem significativa e duradoura para seus alunos.
O professor deve ser um mediador responsável por observar, avaliar, planejar e executar ações que favoreçam a aprendizagem do
aluno.
É muito importante que o professor que
irá guiar o caminho de ensino não só para a
vida escolar do aluno, mas também para a vida
social do aluno, prepare seus cursos e livros
de avaliação e os usem de acordo com os interesses, idades e habilidades dos alunos.
O conteúdo e as atividades de linguagem adaptada permitem que os alunos vivenciem momentos de sucesso, aumentem a
autoestima e estejam dispostos a enfrentar os
desafios de aprendizagem. O escritor Paul Tough (2017) nos ensina que nenhum currículo ou
escola é perfeito. No entanto, cada intervenção
bem-sucedida contém pistas sobre como e por
que funcionou. Pesquisar essas dicas pode fornecer informações que ajudarão qualquer pessoa a encontrar o caminho:
Para fazer isso, os professores precisam de uma compreensão clara do repertório, ou seja, o que seus alunos já conhecem também daquilo com que ainda estão
lutando; eles precisam ajudar os estudantes a aprender
como trabalhar de forma colaborativa e criativa; eles
precisam fornecer projetos e atribuições que inspirem
trabalho árduo e compreensão profunda; e precisam
oferecer comentários e críticas que incentivem as crianças a aprender com seus erros, a rever e melhorar seu
trabalho (TOUGH, Luneta, 2017).

Na escola, as aulas/trabalhos em grupo são essenciais para o desenvolvimento do
aluno.Os professores podem e devem sempre
propor atividades em grupo. Portanto, os alunos entram em contato com opiniões diferentes
e devem aprender a concordar ou discordar de
outros argumentos que não iguais aos seus.
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É assim que eles entendem os outros
pontos de vista, esse exercício de respeitar a
opinião dos outros pode ser complexo e difícil,
mas é muito necessário e importante vivermos
juntos. É importante que o professor crie espaços de compartilhamento de talentos, como
sala de música, espaço para desenhos, canto
de leitura. Essas atividades podem ter muitos
efeitos positivos e educacionais para os menores.
Ensinar as crianças a compartilharem é
um desafio para pais e professores. Para elas
a ideia de emprestar o brinquedo, mesmo que
por pouco tempo, não é das mais agradáveis
para os pequenos. No entanto, esse aprendizado é crucial para a formação de jovens e
adultos altruístas.

ALGUMAS DAS MANEIRAS DE
TRABALHAR ISSO EM SALA DE AULA:

Quando uma criança entra em uma
creche ou jardim de infância, geralmente é separada dos laços familiares pela primeira vez
e, assim, torna-se socializada pela primeira vez
com o mundo educacional. A partir desse novo
contexto de vida, propostas pedagógicas devem ser lançadas para ampliar esse universo
de experiências, conhecimentos e habilidades.
Portanto, é importante falar sobre as habilidades socioemocionais nas creches.
O desenvolvimento de habilidades cognitivas e socioemocionais no início da vida influenciam a saúde e o bem-estar posteriores. A
necessidade de melhorar o bem-estar cognitivo
e socioemocional das crianças em todo o mundo deve ser sempre apoiada. A primeira coisa
que precisa de atenção é a formação do corpo
docente, pois é fundamental para trabalhar as
competências socioemocionais na escola.

• Incentivar trocas temporárias dos brinquedos para que um aluno use o brinquedo
de outro por um intervalo de tempo;
• Planejar tarefas e projetos em grupo;
• Promover atividades que eles brinquem
com todos os brinquedos juntos.

A educação de uma criança depende
em grande parte da capacidade da escola de
trabalhar as competências e habilidades socioemocionais, pois é necessário muito trabalho
por parte das escolas/professores para que a
criança conheça a si mesma e as pessoas ao
seu redor, o que pode ser reforçado com um
Dentro da sala de aula é possível iniciar método de ensino preparado e inclusivo para a
conversas sobre o assunto por meio de roda idade apropriada e dificuldade de cada aluno.
para contar história, análises de trechos de filmes e desenhos animados, peças de teatro,
desenho e pintura. Criar um painel das emoções na sala pode ser interessante para que as
crianças digam como se sentem e aprendam a
nomear tais sentimentos.
A paciência é uma coisa importante a
ser desenvolvida desde os primeiros anos de
vida, as crianças habituam-se à ideia de obter
rapidamente o que desejam e não nascem sabendo esperar à medida que crescem, precisamos mostrar a eles como é importante saber
esperar e reconhecer o momento certo para
cada coisa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo destaca a importância desse avanço na educação no Brasil, bem como algumas das formas pelas quais as competências socioemocionais podem ser colocadas em prática
na educação escolar.
A educação socioemocional na prática pedagógica envolve a transformação do ensino
e da aprendizagem na escola, as interações sociais e as relações com os outros e com o saber.
A consciência dos fundamentos teóricos desta nova prática pedagógica e das possibilidades de desenvolvimento humano e aprendizagem preparam o professor para mediar essas
mudanças desde o trabalho em sala de aula até seus alunos se tornarem sujeitos de conhecimento.
A abordagem aqui apresentada fornece mais informações para o professor conhecer e
incluir materiais para cuidar das relações interpessoais em sala de aula, promovendo vínculos
saudáveis com as crianças, adequando e equilibrando a dupla polaridade do seu lugar em relação aos alunos.
Todos os que participam da vida escolar devem levar em consideração a eficácia da
educação socioemocional no planejamento de suas atividades para os alunos.
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SEXUALDIDADE NA EDUACAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Geralmente as crianças por volta dos três aos seis anos de idade são conhecidas por
se mostrarem questionadoras. O que não se percebe tão facilmente é que suas primeiras dúvidas residem, segundo Freud, nas incógnitas: de onde viemos e para onde vamos? Ou seja,
suas fantasias transitam em torno de como e por que nascemos e por que morremos. Há,
ainda, para Freud, um acontecimento crucial na vida delas: o momento da descoberta da diferença sexual anatômica. A busca pelo saber reside no saber sobre eles mesmos. Porém nossas
crianças, às vezes, não são capazes de expressar de forma precisa esses questionamentos,
mas, demonstram suas angústias através de seus comportamentos e atitudes. A partir disso,
notamos a importância de se trabalhar a sexualidade e tudo aquilo que ela envolve. Este artigo pretende contribuir para a reflexão sobre o desenvolvimento sexual da criança. Iremos
enfatizar o período em que a sexualidade humana se vai estruturando. A sexualidade adulta,
madura e sadia dependerão das vivências desse período de estruturação. É muito importante
que os professores possam compreender e avaliar o desenvolvimento psicossexual de seus
alunos, esclarecer, orientar o procedimento junto a crianças que apresentem algumas dificuldades escolares ou comportamentais, relacionadas à sua estruturação sexual.

Palavras-chave: Sexualidade Infantil; Psicanálise; Professores; Freud.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo propõe uma reflexão sobre a importância do papel dos professores, perante a delicadeza do assunto sexualidade infantil, e a participação da
orientação sexual nas instituições de educação infantil.
O problema que permeia este artigo está em entender quais as contribuições que a
orientação sexual trará para o desenvolvimento das crianças de 04 a 06 anos. O tema de sexualidade é um aspecto que permanece muito camuflado nas instituições de educação infantil, sendo que é nela que as crianças começam a conhecer o mundo e têm possibilidades de acesso
às informações claras, democráticas e honestas.
O objetivo é entender a importância da orientação sexual das crianças, e a forma que
vem sendo trabalhada na educação infantil e se realmente há contribuição visando formação
sexual futura, e o que é preciso fazer para que os professores não façam vista grossa perante
o assunto. Elucidar reflexões sobre as práticas sexuais das crianças com menor idade e suas
manifestações como: a masturbação e a descoberta do corpo.
Ao tratar do tema consideramos a sexualidade como algo inerente à vida e a saúde, que
se expressa no ser humano, do nascimento até a morte. Relacionar-se ao prazer e a sexualidade,
engloba as relações de gênero, o respeito a si mesmo e ao outro. Falar de sexualidade significa
também falar de repressão, poder, preconceito, interdição do corpo, desejo, paixão, prazer, vida,
morte, controle, gênero, pecado, opção sexual, construção de papéis sexuais; enfim todas as
representações sociais que giram em torno dela na sociedade e essas questões não estão fora
do espaço escolar.
Esse artigo possibilita um conhecimento científico mais aprofundado de um tema que
com certeza será utilizado na prática docente. Este tema interfere diretamente na educação das
crianças, na construção da sociedade e ajudará os educadores entender a expressão, a sensibilidade, às condições históricas – sociais da existência dos envolvidos na educação.

575

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

A SEXUALIDADE INFANTIL

Quanto aos desvios das forças instintivas sexuais dos objetivos sexuais para outros
objetivos esse processo recebe o nome de sublimação. Também é possível formar uma ideia
sobre o mecanismo de sublimação em que a
não utilização dos impulsos sexuais na infância
para a finalidade de reprodução é adiada, caracterizando assim o período de latência.

Segundo Freud descreve em seu texto
que a amnésia infantil é um fenômeno psicológico que permanece inexplicável. A amnésia
na maioria das pessoas esconde entre o sexto e o oitavo ano as lembranças precoces de
suas infâncias, sendo capazes de expressar
sentimentos de dor, alegria, emoções, prova de
De outra forma, a perversidade que suramor, ciúmes e emoções que podem ser consideradas os primórdios de uma capacidade giriam de zonas erógenas, provocam sensações
de desprazer, despertando sensações contrárias
de julgamento.
(reativas) que evocam forças psíquicas opostas
Pode-se dizer que sem a amnésia in- a fim de suprimir o desprazer, construindo barfantil não haveria amnésia histérica. A amné- reiras tais como: o asco, a vergonha e a moral.
sia infantil, que converte a infância de cada um
Apesar da latência, vez por outra irromnuma espécie de época pré-histórica e oculta
dele os primórdios de sua própria vida sexual. pe um fragmento de manifestação sexual que
se furtou à sublimação, ou preserva-se alguma
Freud fala sobre o período de latência atividade sexual ao longo de todo o período de
sexual na infância e suas interrupções, em que latência, até a interrupção acentuada da pulsão
coloca que não há dúvidas de que existem sexual na puberdade. Estes fenômenos são tepresentes nos recém-nascidos os germes de midos pela educação, pois deles esperamos o
impulsos sexuais que se desenvolve por um esclarecimento da configuração originária da
período de tempo sendo progressivamente su- pulsão sexual.
primidos, e posteriormente interrompidos por
Freud explica que o chupar o dedo ou
avanços no desenvolvimento sexual ou sustenchupar sensual é uma das primeiras indicações
tado por peculiaridades individuais.
da sexualidade na infância, podendo persistir na
Não se sabe ainda sobre a regularidade maturidade ou por toda vida. A finalidade deste
e periodicidade dessas oscilações, contudo, a ato é a nutrição, contudo o chupar sensual e
sexualidade das crianças pode ser observada o toque em algumas partes do corpo (orelha)
induzem ao sono e ao relaxamento como uma
por volta do terceiro ou quarto ano de vida.
sensação de orgasmo.
O contato da criança com algumas parAs inibições sexuais aparecem durante
o período de latência total ou parcial determi- tes intima do corpo como o seio ou órgãos genando forças psíquicas que impediram o cur- nitais externos faz com que a criança saia do
so do instinto sexual impondo barreiras, tais estado do sugar para a masturbação. O comcomo: sentimentos de vergonha, ideais estéti- portamento da criança em chupar o dedo pauta-se na busca de um prazer já experimentado e
cos e morais, e a repugnância.
que busca relembrar essa experiência.
Acreditam que a educação determina
No ato de sugar o seio da mãe à finalialgumas barreiras, mais na realidade estas barreiras são fixadas pela hereditariedade. Na for- dade é de autopreservação, contudo o faz senmação reativa e na sublimação Freud explica tir novamente este prazer. Esta necessidade de
que as atividades sexuais não cessam durante repetir esta satisfação sexual desconecta-se da
o período de latência embora a energia seja satisfação de nutrição quando aparecem os dencanalizada em grande parte para o uso sexual tes e o alimento não é mais ingerido por sucção.
ou dirigida para outras finalidades.
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Neste caso a criança substitui o ato da
sucção pela mastigação preferindo em parte
sua própria pele por ser mais conveniente, tornando-o independente e proporcionando uma
segunda zona erógena embora inferior em que
ele busca uma parte correspondente (os lábios) de outra pessoa.
Persistindo essa significação, tais
crianças uma vez adultas, serão apreciadoras
do beijo, tenderão a beijos perversos ou se forem homens, terão grandes motivos para a bebida e o fumo. Contudo se houver a proibição
dessas atividades surgirá à repugnância com
os alimentos despertando o vômito histérico.
No sugar com deleite podemos observar as três características principais, sendo as
funções somáticas vitais, o auto-erotismo e a
zona erógena. O simples fato de sugar o dedo
polegar nos remete a compreender mais sobre o que constitui uma zona erógena. Este ato
evoca uma sensação que produz uma qualidade particular de prazer, que são governados
por sensações especiais difíceis de definir.

A satisfação por meio do estímulo nas
zonas erógenas é um dos objetivos sexuais do
instinto infantil. Esta satisfação precisa primeiramente ser experimentada, pois nesta condição existirá a necessidade de repeti-la.
A necessidade de repetir estas sensações se revela de duas maneiras: pela tensão,
com características desprazerosas e por uma
sensação de comichão ou excitação que é projetada sobre a zona erógena periférica. Com
isso podemos determinar um objetivo sexual
que consiste em substituir a excitação na zona
erógena por um estímulo externo que repele
aquela sensação, provendo uma sensação de
satisfação, e este estímulo externo consistirá
em uma analogia ao sugar.

Freud ainda comenta que na época em
que a vida sexual da criança atinge o primeiro
grau de desenvolvimento (do terceiro ao quinto
ano) começa a surgir o início de uma atividade
provocada pelo impulso de procurar saber, não
dependendo este exclusivamente da sexualidaA erogeneidade está ligada a determi- de. A sua atividade corresponde, por um lado,
nadas partes do corpo de forma marcante, e à necessidade de domínio e, por outro lado,
podem ser atribuídas a qualquer parte da pele utiliza como energia o desejo de ver.
ou mucosa que poderá assumir as funções de
Sendo assim a primeira organização
uma zona erógena. Desta forma a qualidade
do estímulo tem mais a ver com a sensação sexual é a pré-genital, na qual as zonas genide prazer do que a função natural desta parte tais ainda não impuseram o seu primado. Nesdo corpo.
ta fase, a atividade sexual não está separada
da ingestão dos alimentos. Numa segunda fase
Uma criança que está realizando o su- pré-genital, sádico-anal, o elemento ativo paregar sensual busca em seu corpo outra parte ce constituído pelo impulso de domínio, ligado
para sugar e quando toca em áreas que des- à musculatura, e o passivo será representado
pertam seu interesse (tais como os mamilos pela mucosa intestinal erógena.
ou órgãos genitais), sem dúvida passam a ter
maior preferência.
Segue-se a ambivalência, a qual pode
A sintomatologia da histeria caracteri- substituir e exercer o seu domínio durante toda
za-se pela repressão a maioria das zonas ge- a vida. A escolha sexual será feita em dois temnitais reais e estas transmitem os estímulos às pos, por dois surtos. O primeiro surto começa
outras zonas erógenas (esquecidas na vida entre os dois e os cinco anos, ficando suspenadulta), que se comportam como genitais, con- sa por um período de latência, caracterizandotudo qualquer outra parte do corpo adquirindo -se pela natureza infantil dos fins sexuais. O
a suscetibilidade ao estímulo dos órgãos geni- segundo surto começa na puberdade e detertais, poderá se tornar uma zona erógena.
mina a forma definitiva que a vida sexual há de
tomar.
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Freud termina falando sobre as fontes
da sexualidade infantil. As origens profundas
da sexualidade demonstram que a excitação
sexual nasce pela reprodução de uma satisfação experimentada em relação com processos
orgânicos não sexuais, por excitação periférica das zonas erógenas, pelo efeito de certos
impulsos cujas origens são desconhecidas,
como os impulsos de ver e de crueldade.

da sexualidade infantil. Sexualidade esta que
evolui, segundo Freud, de acordo com etapas
de desenvolvimento que ele denominou de
fase oral, anal, fálica, latência e genital.

Embora as características de cada uma
destas fases estejam amplamente difundidas
nos meios de comunicação, de tal forma que
os pais possam reconhecer as manifestações
desta sexualidade em seus filhos, persiste ainAs zonas erógenas encontram-se mais da muito equívoco na forma como eles lidam
ou menos por toda a epiderme. A atividade com esta questão.
muscular exercida livremente é, para a criança,
É comum encontrarmos pais que se
uma necessidade da qual tira um prazer considerável. Muitas pessoas verificam que sentiram espantam ao se defrontarem com seus filhos
uma primeira excitação do aparelho genital du- se masturbando, ou que explicam com meias
rante as lutas corpo a corpo visto que, para verdades as clássicas perguntas infantis sobre
a origem dos bebês. Durante a infância ocorre
além da tensão de todos os músculos, veio jundesenvolvimento de jogos corporais em que as
tar-se a ação excitante dos contatos da pele do
crianças vão se descobrindo e amadurecendo.
adversário. Este comportamento pode também
dar origem a um impulso sádico.
A sexualidade é reconhecida como
um instinto com o qual as pessoas nascem e
Os processos afetivos também se refleque se expressa de formas distintas de acortem na sexualidade ao atingirem um determina- do com as fases do desenvolvimento que são:
do grau de intensidade, assim como o trabalho Fase oral, Fase Anal, Fase Fálica, Período de
intelectual. Por fim, a proximidade dos distúr- Latência.
bios sexuais com outras funções somáticas,
devem também executar as funções na saúde
ETAPAS DO DESENVOLVIMENTO
normal e servem de caminho para a sublimaPSICOSSEXUAL SEGUNDO FREUD
ção da sexualidade que está relacionada como
as forças instintivas sexuais por objetivos não
Fase oral de 0 a 1 ano ,a região do
sexuais, contudo, pouco se sabe sobre estes
corpo que proporciona maior prazer à criança
caminhos e certamente há muito a se explorar
e a boca. É pela boca que a criança entra em
em todos os sentidos.
contato com o mundo, é por esta razão que a
criança pequena tende a levar tudo o que pega
CONHECENDO A SEXUALIDADE
à boca. O principal objeto de desejo nesta fase
INFANTIL
é o seio da mãe, que além de alimentar proporciona satisfação ao bebê.
As descobertas de Freud sobre a sexualidade infantil provocaram grande espanto na
Fase Anal de 2 a 4 anos, neste período
sexualidade conservadora do final do século
a criança passa a adquirir o controle dos esfíncXIX, visto que até esta época a criança era vista
teres a zona de maior satisfação é a região do
como um símbolo de pureza, um ser assexuaanus. Ambivalência (impulsos contraditórios)
do.
A criança descobre que pode controlar
Ao longo dos tempos, a sociedade
as fezes que sai de seu interior, oferecendo-o
vem, pouco a pouco, se familiarizando e compreendendo as diferentes formas de expressão à mãe ora como um presente, ora como algo
agressivo.
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É nesta etapa que a criança começa a
ter noção de higiene. Fases de birras. Fase Fálica - Período: de 4 a 6 anos aproximadamente.

A IMPORTÂNCIA DO PSICOPEDAGOGO
NO TRABALHO DE ORIENTAÇÃO
SEXUAL NA ESCOLA

Características: Nesta etapa do desenvolvimento a atenção da criança volta-se para
a região genital.Inicialmente a criança imagina
que tanto os meninos quanto as meninas possuem um pênis.

A importância dos profissionais na área
da educação, que estão incumbidos na orientação sexual de seus alunos, são despreparados, por inúmeros motivos; alguns por falta de
preparação, outra por falta de informação e até
mesmo por motivos pessoais, construindo sua
Ao serem defrontadas com as diferen- história.
ças anatômicas entre os sexos, as crianças
criam as chamadas “teorias sexuais infantis”,
O psicopedagogo tem a possibilidade
imaginando que as meninas não tem pênis por- de interferir e auxiliar no trabalho de orientaque este orgão lhe foi arrancado (complexo de ção; apesar da profissão ser nova tem ganhacastração).
do bastante relevância e espaço nas escolas e
É neste momento que a menina tem
medo de perder o seu pênis. Neste período
surge também o complexo de Édipo, no qual o
menino passa a apresentar uma atração pela
mãe e se rivalizar com o pai, e na menina ocorre o inverso. Fase de Latência - Período: de 6 a
11 anos aproximadamente.

empresas brasileiras. A psicopedagogia constitui-se em uma junção de psicologia e pedagogia.

Mais do que isso, seu objeto de estudo
é o ser em construção do conhecimento, um
ser que está em processo de aprendizagem a
melhor aprendizagem, facilitando-a, já que, o
mesmo possui atribuições para isso, conheciCaracterísticas: este período tem por mentos teóricos.
característica principal um deslocamento da libido da sexualidade para atividades socialmenPara que o psicopedagogo realize um
te aceitas, ou seja, a criança passa a gastar bom, intenso e relevante trabalho de orientasua energia em atividades sociais e escolares. ção sexual, é necessário, que o profissional teFase Genital - Período: a partir de 11 anos.
nha liberdade, abertura e seja aceito pelos aluCaracterísticas: neste período, que tem
início com a adolescência, há uma retomada
dos impulsos sexuais, o adolescente passa a
buscar, em pessoas fora de seu grupo familiar,
um objeto de amor. A adolescência é um período de mudanças no qual o jovem tem que
elaborar a perda da identidade infantil e dos
pais da infância para que pouco a pouco possa assumir uma identidade adulta.

nos, sem contar é claro, em primeira instância,
que ele se interesse pelo tema, podendo assim orientar sobre esse assunto que gera tantos tabus e preconceitos, até mesmo porque a
maioria dos alunos são muito tímidos, sentem
vergonha, medo de tirarem suas atividades, de
serem mal interpretados, ou mesmo de se sentirem alvo de piadinhas de mau gosto.
Todo e qualquer trabalho, que envolve
a orientação sexual, por si só, exigem grande
capacidade e conhecimento, devido ao enorme grau de dificuldade relacionado ao tem; até
mesmo porque esse tipo de trabalho exige planejamento, intervenção e dedicação, por parte
dos profissionais da área.
579

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

É importante ressaltar que em todo
processo educativo, os resultados podem ser
demorados, já que cada um é diferente do outro, e em se tratando do tema “sexualidade”, os
resultados podem ser ainda mais lentos e demorados. O psicopedagogo pode trabalhar em
conjunto, em parceria com o professor, colaborando assim para uma compreensão mais significativo e um melhor entendimento dos fatos.

A EROTIZAÇÃO PRECOCE ATRAVÉS
DA MÍDIA

A mídia, sem dúvida alguma interfere
muito na vida do ser humano, principalmente
no da criança, ser que está em construção, em
transformação, está em fase de imitar o outro,
e a mídia sem pudor algum afeta esses pequenos seres, com a erotização de suas novelas,
de seus filmes, e de suas músicas com suas
Uma criança com uma sexualidade coreografias obscenas e com letras de duplo
poderá influenciar e muito sua aprendizagem sentido.
e até mesmo influenciar sua vida mudando a
A maioria das novelas mostram cenas
direção de seu destino; a escola em parceria,
de
sexo,
de nudez, de temas polêmicas como
com a família deve tratar, esclarecer sobre a
dúvida de seus filhos e alunos, para que os o homossexualismo, entre seres da mesma esmesmos não se sintam retraídos, inibidos ou pécie, ou seja, a mídia tenta empurrar tudo “gocom medo de perguntarem sobre o que pen- ela” a baixo na mente das pessoas, enfatizando
como algo normal, e esquecem que também
sam ou que sentem.
existem crianças que assistem essas novelas,
Algumas das vezes a criança ou o ado- que ouvem essas “músicas”, que aprendem falescente, já nasce se sentindo “diferente” dos cilmente tais coreografias.
outros e acaba se isolando das outras pesSó que esses pequenos seres ainda
soas; com vergonha, sofrendo preconceitos;
estão
em
processo de construção, e qualquer
pelo simples fato de que a sociedade ainda
não aceita que o outro seja “diferente” dos ou- coisa que possa afetar sua pequenina mente,
tros; simplesmente porque se aprende desde acabará causando grandes transtornos, alguns
pequeno que o homem se casa com a mulher, até irreparáveis.
constitui uma família e é assim que tem que
Dizem que o que mais dá audiência
ser; a criança ou adolescente que tem atração
são mulheres, com pouca ou nenhuma roupa,
pela pessoa do mesmo sexo se sente inferior,
colocando o corpo exposto, isso porque os inconstrangido, e muitas vezes até mesmo padivíduos esquecem ou não percebem que o
ram de estudar. Por isso é tão importante o
que realmente importa, é a educação, pessoapoio e o esclarecimento do psicopedagogo e
as que gostem de ler, de estudar, que pensam
da família.
em fazer um curso superior e viver da sua inteligência, por aquilo que batalhou, estudou, e
persistiu e não por viver em função da cultura
ao corpo, da erotização.
Essas coisas sim deveriam dar ibope
e ganhar mídia, mas pena que o nosso país,
ainda não é evoluído o suficiente para isso. Assim sendo, cabe em primeira instância a cada
um de nós, fazer a sua parte, começando em
casa mesmo, selecionando, por exemplo, o
que nossos filhos assistem, incentivando-os a
lerem mais e a gostar das coisas que realmente irão levar para a vida de proveitoso:
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O profissional nas áreas da educação deve estar muito
bem preparado e seguro de si, para abordar o tema
sexualidade, e assim prestar uma orientação sexual clara, objetiva, já que reprimir a sexualidade da criança
é reprimir seu corpo, que se constitui na base real do
próprio ser, sua relação consigo mesmo e sua personalidade porque afinal, não existe uma separação entre
a sexualidade infantil e sexualidade adulta. Existe sim
uma ligação única e uma continuidade entre elas, ou
seja, são inseparáveis e consequentes (NUNES; SILVA,
2006, p.52).

Obviamente que, não é fácil, não é simples, nem tão pouco rápido, porém ; é de muito
valor e é pra toda vida. Essa sexualidade desenvolvida pelas crianças é algo natural e espontâneo, algo simples que visto aos olhos da
sociedade parece feio e vergonhoso, imoral. A
criança não tem culpa, na verdade nem sabe o
que está fazendo; as famílias devem ser muito
bem estruturadas, mas na maioria das vezes
elas provêm de comunidades carentes e sem
nenhuma estrutura.

Percebe-se que esse conceito muitas
vezes é ignorado entre o professorado, já que
encontra na repressão a saída, para as manifestações infantis sexuais, fato esse muito deprimente e corriqueiro nas escolas brasileiras.

Quando a criança presencia atos ditos
obscenos ou indesejáveis em sala de aula, ele
está inconscientemente deixando na cabeça
de seus coleguinhas, um filme que fica gravado, assim começa imitá-los provocando um
grande desconforto em sala de aula.

Cabe ao educador estar sempre se
atualizando, recorrendo a cursos, livros, outros
materiais, é necessário que o professor esteja
sempre revisando seus conceitos, seus preconceitos, buscando assim sempre melhorar a
forma de agir, de pensar, frente a questões referentes a tabus e a reeducação dessas crianças que são o futuro da nação:

Os pais também influenciam e muito
o comportamento de seus filhos, já que eles
são o espelho de seus pais, devem observar
as roupas que vestem, o modo como agem
e se comportam, o respeito que tratam as outras pessoas, a maquiagem que usam, ou seja
tudo é motivo, incentivo até mesmo quando as
crianças falam em namorar e os pais acham
[...] Só é possível empreender tal estudo e desejar bonito elogiam e até mesmo incentivam. Seconstruir as coordenadas pedagógicas para uma abor- gundo Freud (1997):
dagem educacional da sexualidade se tivermos claro,
como educadores, que não há educação sexual pronta
e acabada, que os esforços para produzi-la implicam
constantemente crítico da própria sexualidade [...] (NUNES; SILVA, p.107).

Faz parte da opinião popular sobre a pulsão sexual que
ela está ausente na infância e só desperta no período
da vida designada puberdade. Mas esse não é apenas
um erro qualquer, e sim um equívoco de graves consequências, pois o principal culpado de nossa ignorância de hoje sobre as condições básicas da vida sexual
(FREUD,1997, p. 83).

Conforme citado, o professor deveria reeducar-se em sexualidade, ter uma boa
base, sustentação e permear cada etapa para
um melhor ensino-aprendizado, sendo que, a
Destaca que a sexualidade começa
prática da educação sexual reflete sua própria desde que a criança nasce e não na vida adulsexualidade somente através dessa reeduca- ta como a maioria das pessoas pensam.
ção a práxis educacional será de um padrão
desejável, cobrado é necessário, hoje as crianças e aos futuros homens.
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No ponto de vista de Braga (2010) com
ALGUMAS CONSIDERAÇÕES DE
respaldo
em Louro (2001), a expressão gênero,
GÊNERO E SEXUALIDADE NA ESCOLA
a princípio, foi utilizada justamente para marcar
E NAS BRINCADEIRAS

as diferenças entre homens e mulheres, nesse
sentido, falar de relações de gênero significa
Apesar das mudanças sociais alcan- ponderar acerca das características atribuídas
çadas nos mais diversos segmentos, algumas a cada sexo pela sociedade e sua cultura.
condições culturais e ideológicas de gênero e
sexualidade modificaram e outras permanecem
Nesse mesmo entrosamento, Seffner
em diversos ambientes de socialização, isso (2006) conceitua identidade de gênero como
porque os significados ideológicos são passa- identificação de homens e mulheres vinculados de gerações a gerações, interferindo nos dos aos atributos culturais. Esse apreço perpapéis a serem desempenhados por homens e mite-nos entender que é nas e pelas relações
mulheres e nas compreensões de sexualidade. sociais que são construídas as definições normativas da feminilidade e masculinidade. A
Tais elementos influenciam, sobrema- escola, aparentemente, também reforça a deneira, na formação das pessoas, desde a Edu- sigualdade de gênero, assim como, de identicação Infantil, em diversos espaços, na família, dade sexual , em muitos casos, alimentando a
ideia da inferioridade feminina, idéia essa, que
na Igreja e especialmente na escola.
é oriunda de uma herança histórica que se vincula a aprendizados de diferentes culturas.
Braga (2010) salienta que as manifestações de gênero e sexuais são cogitadas na
Partindo da compreensão geral de que
escola e por vez, em muitos momentos são tra- as autoras e o autor aludem, podemos proferir
balhadas de modo impróprios, ao que parece, que o termo gênero certamente é entendido
isso ocorre porque os/as professores/as apre- como algo vinculado aos diversos segmentos,
sentam dificuldade em tratar dessa temática como o social, cultural e político construído hisem seu cotidiano.
toricamente.
Assim destaca uma diferenciação existente entre os termos, sexo e gênero. A diferença biológica é apenas o ponto de partida para
a construção social do que é ser homem ou ser
mulher, ou melhor, as diferenças anatômicas
de se nascer macho ou fêmea: “Sexo é atributo
biológico, enquanto gênero é uma construção
social e histórica. A noção de gênero, portanto,
aponta para a dimensão das relações sociais
do feminino e do masculino” (BRAGA, 2007
apud BRAGA 2010, p.206).
Dessa forma, acreditamos, segundo o
que nos traz a autora, que sexo não é apenas
sinônimo de gênero, pois, sexo refere-se às características anatômicas do ser feminino e do
masculino, enquanto gênero é arquitetado por
diferentes culturas e elementos sociais.

No entanto, ainda há a compreensão
pautada no princípio de naturalidade a respeito de gênero no espaço escolar Kupermann
(1999) enfatiza que, a sexualidade humana se
afasta da definição tradicional do conceito biológico e instintivo, onde para cada necessidade básica haveria um artefato determinado que
pudesse satisfazê-los:
Assim diz que, [...] a sexualidade humana se constitui
através da gradativa erogenização do corpo pulsional,
um processo a rigor interminável, havendo sempre a
promessa e a possibilidade da constituição de experiências inéditas de obtenção de prazer, [...] chupar o
dedo ou outras partes do corpo, controlar as funções
intestinais e mesmo brincar com as próprias fezes, masturbar-se, ter curiosidade em observar os órgãos sexuais de alguém ou em exibir o próprio corpo, a agressividade sádica e várias outras manifestações habituais da
infância, cujo sentido maior é o fato de que elas trazem
satisfação à criança, são o protótipo dos comportamentos “ perversos” encontrados em certos adultos e, também, o origem das preliminares ao ato sexual “normal”
(KUPERMANN, 1999, p.77).

582

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

A fala do autor menciona que as manifestações sexuais iniciam-se na infância, assim
sendo, esses comportamentos quando não
entendidos consentem em interpretações carregadas de ideologias costumeiras, e consequentemente, de rótulos.
Esses entendimentos, firmemente poderão interferir negativamente na vida das
crianças. Do mesmo modo, Seffner (2006) nos
auxilia quando diz que a sexualidade refere-se
ao modo de organização e valorização das
questões relacionadas ao desejo e prazeres
sexuais. Partindo do que os autores estão expondo, pensemos que se faz necessário que a
escola trabalhe essa temática em seu espaço,
pois em muitos casos, acaba por não trabalhar,
isso porque entende a temática como algo que
deve ser ocultado do espaço escolar.

[...] O fundamental para a preparação do profissional
da educação em orientação sexual é a sua formação
em temas afins à sexualidade. O educador interessado deve entrar em contato com as questões teóricas,
leituras e discussões sobre as temáticas específicas e
suas diversas abordagens, assim como ter acesso a
um espaço grupal de supervisão do trabalho realizado
(p. SAYÃO,1997, p.115).

Entendendo os apontamentos de Educação e sexualidade, relacionado aos aspectos
propostos por Braga e Sayão, é oportuno observarmos, que na sociedade atual, há muito a
se pensar em relação à inserção dessas temáticas na escola como também nas instituições
que oferecem cursos superiores (graduação
e pós-graduação), pois, partimos da hipótese
que um dos fatores que intervém no trabalho
sistêmico de gênero e sexualidade, em grande
parte, é a ausência de conhecimentos.

Diante destas preocupações, Braga
(2010) destaca que a esfera educativa seria
um dos campos mais favoráveis a projetos de
Educação e sexualidade, possibilitando a cidadania à medida que seja eficaz na divulgação
de informações sobre sexualidade.

No livro “Sexualidade(s) e infância(s)”,
de Camargo e Ribeiro (1999), há a discussão
sobre gênero e sexualidade. As autoras destacam que, em meados do século XIX, a sexualidade humana tornou-se objeto de estudo de
diversas áreas científicas e inúmeros conheciAssim, a autora defende que: “a escola mentos foram produzidos e reproduzidos em
pode deixar de ser um espaço de opressão e vários espaços de socialização: na família, na
repressão na questão da sexualidade, para se escola e em outras instituições.
tornar um ambiente efetivamente seguro, livre e
Mesmo com essa melhoria, o tema atueducativo para todas as pessoas” (p.280).
almente é considerado difícil, atraindo ainda
As ideias proferidas por Sayão (1997) olhares preconceituosos e encontrando impeevidenciam que a sexualidade na escola deve dimentos para as discussões. Para as autoras,
suceder de forma integradora, considerando muitos/as professores/as da Educação Infantil
suas dimensões biológica, psíquica e sociocul- apresentam receios em trabalhar com as difetural. Para a autora, o trabalho em orientação renças de gênero e a questão da sexualidade
sexual deve ser iniciado com o profissional que e, dessa forma, acabam evitando ou limitando
se sentir disponível para tal, requisito necessá- o assunto e deixam de atentar para sua importância em relação à formação da identidade da
rio mas não suficiente.
criança.
Não há necessidade de habilitação
Ao que parece, essa dificuldade pode
desse profissional na área biológica, uma vez
que o fundamental é a postura do professor, ser consequência da própria formação de prosua capacidade de reconhecer como legítimas fessores/as, em que há pouco, ou, na maioria
a questões dos alunos, acolhendo-as com res- das vezes, nada traz sobre gênero e sexualidade. Camargo e Ribeiro (1999) afirmam que não
peito:
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é fácil falar sobre sexualidade com as crianças,
visto que o tema carrega em si preconceitos
e tabus pelos/as profissionais da educação.
Dessa maneira, a escola e a família acabam
evitando a temática, ou tratam-na de maneira
inadequada com as novas gerações.

A esse respeito, Cipollone (2003) afirma que os comportamentos que caracterizam
o modo de ser da mãe com as crianças nos
primeiros anos de vida produzem resultados
nos relacionamentos entre meninos/as, pois os
jogos e brincadeiras apresentam não somente
a diferenciação de uso, mas os incentivos diMoreno (1999) menciona que os livros, ferenciados para o uso em função do gênero.
além de nos ensinar a ler, são impregnados de
códigos e símbolos sociais, que consistem em
Para Seffner (2006), além da dificuldauma ideologia sexista historicamente construí- de encontrada no trabalho em relação à temátida, induzindo os/as alunos/as a uma maneira ca sexualidade, existem as ideologias permeaparticular de interpretar o passado e de preser- das nos diferentes discursos, em que a cultura
var seus valores, construindo, assim, padrões investe na construção da heterossexualidade
na conduta de ambos os gêneros. Até as mani- como sendo a identidade “protótipo”, a parfestações espontâneas nas brincadeiras possi- tir da qual são julgadas as demais, de modo
bilitam-nos perceber diversas diferenças quan- que uma multiplicidade de outras identidades
to ao gênero. Desse modo, a autora alega que: referentes à sexualidade se torna um desvio
às “normas” estabelecidas socialmente. Diante
[...] as meninas têm liberdade para serem cozinheiras, do exposto, e uma vez que os ambientes escabeleireiras, fadas madrinhas, mães que limpam seus colares pouco trabalham com as temáticas de
filhos, enfermeiras etc., e os meninos são livres para gênero e sexualidade, Braga e Spirito (2010)
serem índios, ladrões de gado, bandidos, policiais, “su- defendem a urgência de se inserir, nas escolas
per-homens”, tigres ferozes ou qualquer outro elemento e na formação de professores/as, estudos soda fauna agressiva (MORENO,1999, p.32).
bre o gênero e a educação sexual.
Culturalmente houve a construção de
padrões de comportamento de meninas e meninos, esses papéis específicos em função de
cada gênero, consequentemente, são reproduzidos nas brincadeiras, pois, muitos são os
discursos que permeiam no âmbito escolar,
revelando que as meninas devem brincar de
bonecas, casinha, utensílios domésticos e outros brinquedos em espaços mais fechados e
tranquilos.
Em controversa, os meninos devem
brincar de carrinho, bola, armas e outros elementos lúdicos, em espaços mais livres. As
crianças, ao evidenciarem comportamentos
não considerados “certos” ao seu gênero, são
reprimidas e rotuladas, porque há compreensão dos aprendizados ideológicos como algo
pré-determinado e próprio da natureza da criança, consistindo, então, a escola em um espaço
de repressão contra os comportamentos que
contradizem o natural.
584

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Partimos do pressuposto que se faz necessária a inserção da temática: gênero e sexualidade no âmbito escolar, e na formação de professores e professoras, para que estes e estas
possam discutir as temáticas com seus alunos e alunas sem receios e preconceitos.
O que constatamos a partir do que os/as autores/as estão evidenciando, é a dificuldade
de um trabalho consistente e científico sobre relações de gênero e manifestações sexuais, isso
porque em grande parte, professores e professoras durante sua formação não tiveram acesso a
aprendizados referentes a essa temática, dessa forma, realizam intervenções e direcionamento
didático, pautadas em princípios do senso comum, o que acabam por reproduzir e/ou silenciar
ainda mais as representações de gênero e manifestações sexuais nas brincadeiras das crianças.
Para além do puro ato sexual, ela está relacionada com a descoberta do corpo e com a
formação da subjetividade. A sexualidade é para todas as pessoas: crianças, idosos, pessoas
com deficiência, não sendo possível excluí-la da sala de aula.
Por ser um tema que ainda gera muito constrangimento nas pessoas, as manifestações
sobre sexualidade das crianças acabam sendo ignoradas ou abordadas de forma equivocada
e fantasiosa. Percebe-se que os profissionais desta etapa não conhecem sobre a sexualidade e
sua relação com o desenvolvimento da criança ou levam em consideração suas crenças pessoais no momento de intervir em sala de aula sobre o assunto. Neste aspecto, nota-se a importância de um estudo sobre a sexualidade infantil e sua relação com a vida das crianças.
Este aprofundamento acarretará também nas mudanças de percepções pessoais dos
próprios docentes, ajudando-os a desmistificar muitos preconceitos construídos na infância. O
professor somente poderá responder às dúvidas e demanda das crianças se estiver preparado
pessoal e teoricamente. Somente com muito estudo, observação e reflexão sobre a prática será
possível educar de forma verdadeiramente libertadora.
Não é mais possível ignorar a importância da sexualidade para a vida dos sujeitos e a
escola atual necessita de professores capazes de livrar-se de crenças pessoais para trabalhar
de forma consciente as necessidades da criança de educação infantil. Somente quando os estereótipos e padrões forem deixados de lado, os docentes serão capazes de enxergar a criança
como um integral, dotado de direitos, dentre o mais importante: ser feliz!
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A IMPORTÂNCIA DA MOTIVAÇÃO NO
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM
DO EDUCANDO DEFICIENTE

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo ressaltar a importância da motivação no processo de ensino e aprendizagem do aluno deficiente, visando evitar visões deturpadas sobre
o educando, pontuando também a necessidade da escola ser inclusiva e construída pensando
na necessidade de estar adaptada ao aluno e não o inverso. Com tal objetivo foram realizados
levantamentos bibliográficos e uma entrevista com uma educadora do ensino regular da Rede
Estadual. Conclui-se que a formação contínua do educador assim como uma escola inclusiva
são fundamentais para que a inclusão ocorra efetivamente.

Palavras-chave: Motivação; Inclusão; Formação Contínua.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente muitos alunos deficientes são vistos como preguiçosos por não demonstrarem interesse pela atividade proposta, é essencial a queda deste “paradigma” para que o educando tenha a oportunidade real de aprender. Esse
trabalho tem como objetivo central evidenciar a necessidade da motivação no processo de
aprendizagem, para isso é preciso aferir: a motivação no processo de ensino e aprendizagem é
fútil ou a chave para o engajamento do aluno?
Diante de diversas pesquisas acerca do ensino é notório que a didática irá influenciar
diretamente na vontade do educando em realizar a proposta, ou seja, pensar na motivação é essencial para despertar interesse. A presente pesquisa levantou pontos que permeiam a inclusão
deste aluno e seu processo de ensino aprendizagem, justificando-se pela necessidade de um
novo olhar para este processo que pode e deve ser rico e prazeroso.
Ao falar sobre inclusão na maioria das vezes a acomodação ou preguiça é apontada,
entretanto a metodologia e o uso de recursos adaptados por sua vez é ignorado quando na
verdade tais fatores influenciam diretamente no interesse do aluno pela proposta. Além disso a
relação professor e aluno e o meio irá também fazer parte da visão do aluno quanto a escola.
A busca por materiais adaptados e diferentes metodologias devem estar cada vez mais
presente no cotidiano dos educadores evitando assim fazer uso apenas de uma metodologia, já
que a turma nunca será homogênea, um bom exemplo são os alunos não alfabéticos ao planejar
o educador precisa pensar em ferramentas para trabalhar com que já tem proficiência leitora e
com quem ainda está construindo de forma que ambos se sintam desafiados.
Além disso a LDB (Lei de diretrizes e bases da educação N°9.394) Artigo 3 cita que um
dos princípios do ensino é “igualdade de condições para o acesso e permanência na escola”.
Assegurando assim as diferentes metodologias que podem despertar a vontade de aprender
e realizar as propostas que por sua vez devem respeitar a individualidade do educando assim
como seu grau de aprendizado. Quando há na turma um aluno deficiente é preciso também
pensar assim e buscar diferentes metodologias.
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A MOTIVAÇÃO DO EDUCANDO

Logo o educador precisa oferecer subsídios para motivar o aluno, pois ele espelha-se
no educador e ao notar seu esforço pode se
empenhar mais, além disso o grau de dificuldade da atividade também deve ser considerado
visando desafiar o aluno e não o subestimar,
pois se a atividade for muito fácil ou muito difícil não haverá interesse.

Ao se deparar com um discente deficiente que não demonstra interesse pela atividade proposta ele é facilmente definido como
acomodado ou preguiçoso, ignorando assim a
motivação que é um fator crucial. Isso pode
ocorrer devido a fatores institucionais tais
como: a superlotação das salas o que dificulta
Além disso, deve estar de acordo com
a relação professor e aluno ou fatores externos
como a vontade de ir para casa, brincar e etc. a faixa etária do estudante e com o estágio de
aprendizagem em que este se encontra, pois se
Nas palavras de TAPIA e FITA (2009, a mesma oferecer um alto grau de dificuldade
p.77) “A motivação é um conjunto de variá- ou for muito fácil acarreta no desinteresse do
veis que se ativam a conduta e a orientam em aluno, nesse sentido BZUNECK (2010, p.19)
determinado sentido para poder alcançar um afirma: “Entende-se por tarefas desafiadoras
objetivo”. Sendo assim, a motivação é a base aquelas que tenham um grau intermediário de
para que os indivíduos possam agir em prol de dificuldade, isto é, que não sejam nem fáceis e
seus objetivos, e este pode ter como parâmetro nem difíceis demais”.
uma classe de motivação que permearam sua
Há ainda fatores metodológicos, pois
aprendizagem, neste sentido os autores Tapia
se o docente não se planejar com materiais
e Fita (2009, p.77) salientam:
didáticos adequados a deficiência do aluno
1.
A motivação ligada a tarefa e a própria matéria este por sua vez terá sua possibilidade de
desperta interesse no aluno, que empenha- sem vencer aprender limitada, por exemplo, um aluno com
os obstáculos presentes no processo de aprendizagem. baixa visão que recebe um texto formatado no
2.
A motivação devido ao autoconceito que o su- word com letra arial tamanho 12 terá o mesjeito tem sobre si, desta forma se este tiver a autoestima mo empenho que um outro aluno também com
alta se empenhará, pois acredita em si, mas se o mes- baixa visão que recebeu o material ampliado?
mo tiver a autoestima baixa colocará mais obstáculos Por mais que o educando esteja motivado sua
tentativa em fazer a atividade proposta foi boido que os existentes na atividade.
3.
Motivação devido a aprovações de pessoas cotada e o desejo de realizar a proposta possiafetivamente importantes, o aluno age esperando acei- velmente podado. Neste sentido Silva e Arruda
tação e reconhecimento de quem ele acredita ser su- (2014) pontuam:
perior.
4.
Motivação para o ganho de algo que se almeja
como, por exemplo, dinheiro e presente.

Existe no processo de ensino aprendizagem dois tipos de motivação: Motivação intrínseca ligada ao interesse pela tarefa tendo
um fim nela, não sendo usada para alcançar
outros objetivos. Motivação extrínseca é ligada
ao que se aprende, focando fatores externos,
tal como recompensas (KNUPPE, 2006).

Talvez, o significado da palavra - incluir, não esteja ligado a inserir pessoas diferentes na sociedade e sim
fazer um trabalho diferenciado com essas pessoas, um
trabalho que possibilite a autonomia, porque o professor deve estar em constante aprendizagem, buscando
informações e estar sempre disposto a ouvir o aluno
para um melhor desempenho do seu trabalho. Ao desenvolver seu planejamento, o professor tem que pensar no que ele está preparando e para quem ele está
preparando, para que depois não venha a se frustrar,
então terá que repensar sobre o seu planejamento e
aplicar um olhar diferente sobre o seu trabalho. É de
grande importância, também, que o professor divida
com outros profissionais da educação os seus avanços
e retrocessos, nem todos os profissionais sabem de
tudo (SILVA, ARRUDA, 2014).
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Sendo fundamental ressaltar que não é
o estudante deficiente que deve se adaptar a
escola, segundo o MEC:
Na perspectiva da educação inclusiva, o foco não é a
deficiência do aluno e sim os espaços, os ambientes,
os recursos que devem ser acessíveis e responder à
especificidade de cada aluno. Portanto, a acessibilidade dos materiais pedagógicos, arquitetônicos e nas
comunicações, bem como o investimento no desenvolvimento profissional, criam condições que assegurem
a participação dos alunos com deficiência, transtornos
globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação. Vivemos um tempo de transformação de referenciais curriculares, que indicam que não cabe ao
aluno se adaptar à escola tal como foi construída; a
escola é que deve se reconstruir para atender a toda a
sua comunidade, da qual fazem parte pessoas com e
sem deficiência. Portanto, são necessárias as adaptações nos espaços e nos recursos e principalmente uma
mudança de atitude, que já refletem a concepção de
desenho universal, não só na estrutura física das escolas, como também no desenvolvimento das práticas de
ensino e aprendizagem e nas relações humanas (MEC).

Ponderar quanto ao que propor também é relevante evitando assim atividades maçantes que podem culminar em um ambiente
desagradável. O professor por sua vez precisa ter cautela com suas palavras evitando ao
tentar chamar atenção bloquear este aluno ou
influenciar para que pense não ser capaz.
A motivação é sem dúvida uma das
maiores ferramentas para o aprendizado do
aluno deficiente, todavia ao contrário do que
se pensa não depende apenas do discente,
mas também do ciclo social no qual o indivíduo está inserido.

O DOCENTE A INCLUSÃO E A FAMÍLIA
DO EDUCANDO
A inclusão nas escolas não se restringe
ao cumprimento de uma lei, é também uma
forma de pensar no acesso ao conhecimento
da pessoa deficiente que muitas vezes têm progenitores que foram privados ou privaram-se
dos estudos por algum motivo, neste sentido
Mantoan (2003):
A inclusão também se legitima, porque a escola, para
muitos alunos, é o único espaço de acesso aos conhecimentos. É o lugar que vai proporcionar-lhes condições de se desenvolverem e de se tornarem cidadãos,
alguém com uma identidade sociocultural que lhes
conferirá oportunidades de ser e de viver dignamente.
Incluir é necessário, primordialmente para melhorar as
condições da escola, de modo que nela se possam formar gerações mais preparadas para viver a vida na sua
plenitude, livremente, sem preconceitos, sem barreiras.
Não podemos contemporizar soluções, mesmo que o
preço que tenhamos de pagar seja bem alto, pois nunca será tão alto quanto o resgate de uma vida escolar
marginalizada, uma evasão, uma criança estigmatizada
sem motivos. Confirma-se, ainda, mais uma razão de
ser da inclusão, um motivo a mais para que a educação se atualize, para que os professores aperfeiçoem
as suas práticas e para que escolas públicas e particulares se obriguem a um esforço de modernização e
de reestruturação de suas condições atuais, a fim de
responderem às necessidades de cada um de seus alunos, em suas especificidades, sem cair nas malhas da
educação especial e de suas modalidades de exclusão
(MANTOAN, 2003).
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Ao cursar a graduação o educador estuda algumas deficiências e as leis e diretrizes,
entretanto infelizmente muitos ao conseguir
uma oportunidade na área ou até ter em sua
turma um aluno deficiente não tem mais tais
estudos “fresquinhos”, alguns buscam novamente ler sobre ou até novos cursos, mas esta
atitude não é a regra para a maioria (MANTOAN, 2003).
Existe ainda o risco do educador não
se sentir capaz de trabalhar com o aluno pela
sua deficiência, mas convidar este profissional
a olhar o que o aluno pode fazer e não o que
ele não pode deve ser o primeiro passo, pois
se cair em um ciclo limitador o processo de ensino aprendizagem será comprometido. O discente deficiente não é a sua deficiência, logo
todo aluno com síndrome de down, por exemplo, não vai agir da mesma forma e apresentar
as mesmas inteligências múltiplas ou dificuldades, não se pode ignorar jamais a subjetividade do indivíduo (MANTOAN, 2003).
A formação contínua é sem dúvida uma das chaves para o sucesso dessa
relação, a Prefeitura Municipal de São Paulo oferece cursos para os servidores em prol
da formação continuada, já no Portal do MEC
encontramos uma área destinada a formação,
isso mostra que a importância já foi reconhecida. Segundo Silva e Arruda “ A maneira que
professor e aluno se relacionam cria a afetividade que faz com que essa relação se fortaleça
ainda mais. Entretanto a fase da profissão em
que este profissional se encontra vai influenciar
em sua ação, neste sentido Huberman (2000)
aponta 5 fases:

FASE 1 – A entrada na carreira (de 1 a 3 anos de profissão): Inicialmente ocorre a “exploração”, em que o
professor faz a opção pela carreira. O docente nessa
fase encontra-se entusiasmado com a profissão e as
situações em que são confrontados, questionando se o
seu desempenho está satisfatório e se conseguirá superar os problemas com a disciplina dos alunos, com
o material didático inadequado. Nesse período predomina dois aspectos: a sobrevivência e a descoberta. A
necessidade de sobreviver surge para a maioria dos
educadores e professores – principalmente para aqueles sem experiência prévia como docentes; eles precisam enfrentar as dificuldades em ensinar todos os
seus alunos na sala de aula, dar atenção à diversidade,
enfrentar uma variedade de obrigações e conseguir o
reconhecimento da equipe de professores.
FASE 2 – Estabilização (de 4 a 6 anos de profissão):
Essa fase corresponde à percepção subjetiva de que
existe um compromisso pessoal com a atividade docente. O professor sente-se seguro em seu trabalho,
já conhece uma variedade de métodos docentes, ou
seja, ocorre a escolha da identidade profissional, constituindo uma etapa decisiva no seu desenvolvimento. É
o momento em que a pessoa “passa a ser” professor.
A estabilização se caracteriza por uma “liberdade” ou
“emancipação” do professor, é a fase do “eu-docente”
perante os colegas mais experientes, do comprometimento consigo próprio e com o desenvolvimento da
profissão. Há uma maior preocupação com os objetivos
pedagógicos, busca de formas metodológicas focalizando a aprendizagem do aluno.
FASE 3 – Diversificação e Experimentação (de 7 a 25
anos de profissão): Nessa fase os professores sentem-se capazes de desenvolver novas estratégias ao ensinar seus alunos. Sua maior experiência e segurança
levam-nos a propor iniciativas diversas e a intervir de
maneira ativa no funcionamento da escola. Os professores nessa fase são os mais motivados e motivadores,
os mais dinâmicos, os mais empenhados nas equipes
pedagógicas, ou nas comissões de reforma que surgem em várias escolas, podendo levar a exercer cargos
administrativos, afastando-se da sala de aula em busca
de novos desafios. Essa é a fase mais longa do professor e onde se encontram três tipos básicos: a) aqueles
que investem seu potencial no desenvolvimento como
docente, buscando diversificar seus métodos e práticas
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pedagógicas; b) outros que se envolvem mais com o
sistema administrativo; c) aqueles que aos poucos reduzem seus compromissos com a docência, podendo
abandoná-lo ou mesmo exercer outra profissão paralela
FASE 4 – Serenidade e distanciamento afetivo (de 25 a
35 anos de profissão): Flávia Maria Cruz Mota. Motivação dos Estudantes e Professores no Espaço Escolar.
Escola Superior de Educação Almeida Garrett – ESEAG
57 Essa fase, que também pode ser compreendida por
uma procura de uma situação profissional estável, ocorre por volta dos 45-55 anos de idade. Os professores
nessa fase tornam-se menos vulneráveis à avaliação
dos outros. Sentem que dominam melhor a prática. Por
outro lado, o resultado do ciclo de experimentação ativa, ou de avaliação crítica e de dúvidas, pode conduzir
a uma fase de conservadorismo. Huberman (2000, cit.
in Lawall et al., 2009) diz que essa fase reflete, também,
a relação entre a idade e o dogmatismo, um vínculo
encontrado nos estudos do ciclo vital: maior prudência,
aumento da resistência à inovação, saudade do passado e aumento da preocupação em conservar o que se
tem, mais do que conseguir aquilo que se deseja.
FASE 5 – Preparação para a aposentadoria (de 35 a
40 anos de profissão): A última fase do ciclo profissional dos docentes, final de carreira, a postura do professor recua à interiorização e libertação progressiva
consagrando mais tempo a si próprio. Às vezes esse
compromisso menor se traduz em um progressivo distanciamento dos eventos que ocorrem na escola e em
um menor interesse por participar nos conflitos internos
e nas lutas pelo poder da instituição. Os professores
trazem uma reflexão maior e um estilo de trabalho mais
tranquilo frente aos projetos de inovação e mudança,
que são mais próprios de etapas anteriores. Essa fase
pode ser vivenciada com maior serenidade ou com
maior amargura, dependendo, em grande medida, da
trajetória percorrida por cada professor.

O aprendizado do aluno se dá no cotidiano, porque é através da prática que se constrói o conhecimento. O suporte além da sala
de ensino regular vai possibilitar que o aluno
tenha mais autonomia e materiais adaptados
a sua necessidade, este atendimento já existe nas escolas municipais e estaduais de São
Paulo, nas palavras de Moreno (2017):
O Atendimento Educacional Especializado (AEE) é um
serviço da Educação Especial que identifica, elabora
e organiza recursos pedagógicos e de acessibilidade
que eliminem barreiras para a plena participação dos
alunos, considerando suas necessidades específicas
(MEC, 2009), é realizado no período inverso do seu
horário de aula, e foi criado para dar suporte ao aluno
com deficiência a fim de que ele possa acompanhar
o currículo da sala ao qual está inserido (MORENO,
2017).

Infelizmente apesar da relevância muitos alunos não participam desse atendimento
devido à dificuldade dos responsáveis com o
transporte do educando quando não conseguem o TEG (Transporte Escolar Gratuito) e
alguns por falta de informações não julgam necessário.
A relação professor e aluno é de extrema relevância, pois ao conversar com o
aluno é fundamental o educador estar ciente
que suas palavras tem grande importância na
vida do educando e pode alavancar seu interesse ou podar, KLAUSMEIER (1977, p.213),
salienta que “O professor tem a autoridade de
tomar decisões que afetam os alunos. Os modos pelos quais o professor demonstra poder
e autoridade produzem diferentes resultados,
contribuindo para a eficiência do professor na
sala de aula ou prejudicando-a”.
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É evidente que um educador preparado estará mais seguro e entusiasmado com
seu aluno, tendo a certeza do caminho a seguir
e não desanimando diante dos obstáculos. E
das necessidades da família e do educando.
Os responsáveis pelos alunos deficientes muitas vezes deixam de participar da vida escolar
dos alunos, mas a escola precisa buscar envolver essa família visando o desenvolvimento do aluno, pois segundo Manzutti e Mendes
(2014):
A família é mediadora e ativadora no processo de ensino-aprendizagem de maneira que o primeiro espaço
social da pessoa é a sua família, no ambiente onde vive
a criança constrói valores e referências sejam elas boas
ou ruins. Os pais precisam estar conscientes e mobilizados a apoiar e estar em conjunto com a escola para
o aprendizado do filho (MANZUTTI; MENDES, 2014).

É preciso que os integrantes da unidade
escolar busquem envolver os familiares quando desmotivados. Segundo Calacia (2016) é
possível seguir seis estratégias:
1- Comunicar
Compartilhar com os pais, detalhadamente, os objetivos dos projetos e das festas da escola. Às vezes, pela
maneira que se expõe as ideias, não fica claro para os
pais a importância e a representação que determinados
projetos tem para a escola e para a criança.
2 – Fazer juntos
Pensar em trabalhos que envolva a colaboração mútua dos pais e dos filhos. Os painéis para decoração
das festas, geralmente, não são produzidos em sua totalidade pelas crianças. Sabemos que os professores
passam muitas horas extras, nestas épocas de festas
trabalhando para enfeitar a escola. Talvez isto poderia
ser partilhado com os pais, numa tarefa para casa junto
das crianças; ou mesmo, a escola poderia abrir as suas
portas para que os pais lá dentro, também pudessem
colaborar em atividades deste tipo.

3 – Planejar
Marque as festas e os eventos, se possível, com bastante antecedência, para não existir a desculpa de que foi
muito em cima da hora o convite. Nos meses de junho e
dezembro, por exemplo, são os meses em que as pessoas mais têm compromissos, por isso, se programar
para algo que é importante para criança é extremamente necessário e até mais eficaz, pensando na aderência
que queremos ter em nossos eventos.
4 – Lembrar
Relembre os pais das datas importantes sempre. As
pessoas de modo geral são esquecidas, e não há nada
de ruim em ter um lembrete daquilo que é relevante.
Além disso, faça propaganda para atraí-los e deixá-los
mais curiosos e instigados a participarem.
5 – Valorizar
Faça-os sentirem-se importantes e necessários para
determinadas festas. Pense em partilhar as responsabilidades, para que os pais não sejam apenas visitantes, mas sim, pessoas que construíram e apoiaram para
que aquele evento acontecesse, valorizando-o ainda
mais. Descubra o que cada família sabe fazer de melhor e convide-as a exercitarem os seus dons e habilidades; os pais gostam disto. Organize horários flexíveis
e distintas possibilidades de participação. Não importa
a quantidade de horas dispensadas, mas sim, que os
pais estiveram disponíveis, que seja 30 minutos na hora
da entrada ou saída da escola.
6 – Diversificar
Nunca desrespeite a diversidade cultural e religiosa das
famílias. Mesmo quando a escola tem os seus princípios já definidos, seja sempre muito acolhedora, isso
faz com as pessoas sintam-se bem, felizes e tranquilas
naquele espaço. Além disso, indiretamente se ensina e
se pratica a importância de sermos tolerantes e respeitosos uns com os outros.
7 – Apresentar
As festas podem ser uma maneira de contextualizar os
conteúdos aprendidos. Aproveite estes momentos para
expor os trabalhos das crianças e que elas possam explicar o porquê fizeram, como fizeram e seja contemplada neste grande dia.
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CONVERSA COM UMA PROFESSORA
DA REDE ESTADUAL: RELATOS DA
INCLUSÃO
A inclusão foi construída e “implantada” havendo meios legais para a efetivação e
instituições públicas preparadas para apoiar o
aluno deficiente, na prática o que será que de
fato acontece e como os educadores se sentem frente a este processo?
Com o intuito de responder tais perguntas conversei com uma professora que atua na
rede Estadual de São Paulo na Zona Sul, e realizei a seguinte pergunta: “Você tem ou teve
alguma dificuldade ao ter um aluno deficiente
na turma? “ Ela respirou fundo, pensou um pouco e apresentou a seguinte resposta: “Antes
era mais fácil, pensava na sala toda e agora
tenho mais um para pensar e não vejo ideias
ou meios na escola que me ajudem. ” Quando
questionada sobre o que seriam os meios a
educadora pontuou os materiais e citou inclusive a biblioteca da instituição.
Diante da resposta da educadora é notória a escassez de materiais escolares adaptados e tal informação não é exclusividade da
unidade escolar da entrevistada, mas a realidade de muitas escolas. Tal fator compromete
não só a didática, mas também a qualidade da
aula e consequentemente a vida do educando
que não terá acesso aos materiais adaptados
e ainda é possível um desânimo do educador
que deveria ser o mais engajado, mas que
pode se sentir despreparado para oferecer as
atividades e logo desanimar.

É preciso pensar ainda como se sente
o educando deficiente na instituição da entrevistada, buscando materiais na biblioteca e se
deparando com livros feitos pensando apenas
em quem não tem deficiência e em um ambiente escolar construído sem pensar em sua presença, não estamos necessitando apenas de
educadores com práticas inclusivas, mas de
uma escola disposta a incluir, afinal este aluno
não é do professor e sim da instituição. Por sua
vez o educador tem o direito e dever de pedir
respaldo e sempre que possível buscar novos
conhecimentos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente trabalho é uma pesquisa
qualitativa, construída pelo método dedutivo
que visa abordar o tema no todo para depois
elencar o mais importante, tal método científico
foi abordado por Lakatos e Marconi (2003).
Tendo como embasamento os autores
Klausmeier (1977), Huberman (2000), Lakatos e Marconi (2003),Mantoan (2003), Knup
2006, Tapia e Fita (2009), Bzuneck, Guimarães e Boruchovitch (2004 e 2010), Bzuneck
(2010), Manzutti e Mendes (2014), Silvia e Arruda (2014), Calacia (2016), Moreno (2017)
que abordam a temática discutida neste artigo.

Por meio da análise dos estudos ficou
evidente que temos um problema estrutural e
cultural nas instituições, a falta de acessibilidade e materiais assim como o conceito deturpado da inclusão, que é impregnado da necessidade em suprir algo quando na verdade
precisamos adaptar e permitir o acesso de
Ao entrar na sala dos professores ob- qualidade a estes alunos, respeitando sempre
servamos muitos educadores com a postura as orientações curriculares e os conhecimenda Fig. 1, mas podemos e devemos nos apoiar tos prévios.
no processo de inclusão para que todos mantenham-se motivados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa realizada a motivação no processo de ensino aprendizagem precisa
receber mais importância, para que o aluno não seja rotulado por sua postura, pois o indivíduo
não nasce pronto, mas aprende com suas vivências, na interação.
É preciso recordar diariamente que cada indivíduo é único e não pode ter seu processo de aprendizado comparado com a outro, se assim for feito já teremos o início do insucesso. Necessitamos ainda de uma carga horária maior nas disciplinas das graduações, visando a
formação dos docentes.
É comum que as pessoas acreditem que o número de pessoas com deficiência
física ou mental, seja quase nulo, pois na vida cotidiana com a correria não percebem outro ao
seu lado. Se observarmos o CENSO 2010 percebemos que a população brasileira é composta
também por indivíduos deficientes, precisamos de uma revisão nas disciplinas das graduações
visando estudos sistêmicos além do Braille e da LIBRAS (Língua Brasileira de Sinais).

GRÁFICO 1- POPULAÇÃO RESIDENTE POR TIPO DE DEFICIÊNCIA PERMANENTE,
2010

FONTE SENSO 2010
A falta de materiais adaptados nas unidades escolares pode comprometer o processo
de aprendizagem do educando, que por sua vez pode não demonstrar interesse pela atividade e
acabar sendo mal interpretado, pois pode transparecer que não almeja aprender e se for constante a oferta de trabalhos “inadequados” é possível que o interesse pela escola seja destruído.
E este aluno será um aluno excluído mesmo que dentro dos muros da escola, Carvalho (2005),
pontua que para haver inclusão o indivíduo precisa receber subsídios para seu desenvolvimento
integral.
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Logo, tão importante quanto a revisão citada anteriormente é o educador ter consciência
da relevância de prosseguir com os estudos, pois com a evolução tecnológica surgem recursos
que enriquecem o ensino, que podem ser comprados e quando não se tornam uma fonte de
inspiração para realizar a construção de materiais adaptados. O espaço físico também precisa
ter atenção no processo de inclusão, pensar em sinalizações, indicações em Braille, LIBRAS
(Língua Brasileira de Sinais) e etc.
Buscar eventos e ter a oportunidade de manusear os objetos pode ser muito rico e motivados para o docente, um ótimo evento para isso é a REATECH, Feira internacional de tecnologias em reabilitação:
Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade é considerada a principal feira do setor na América Latina. A cada edição, reúne cerca de 300 expositores
dos segmentos de agências de emprego voltadas para pessoas com deficiência e mobilidade
reduzida, instituições financeiras, fabricantes de cadeiras de rodas, departamentos de recursos
humanos, indústrias farmacêuticas, indústrias dos segmentos de animais treinados, veículos
adaptados para deficientes físicos (carros, ônibus, vans), fabricantes de aparelhos auditivos,
equipamentos especiais, materiais hospitalares, higiene pessoal, próteses e órteses, terapias
alternativas, turismo e lazer (REATECH).
A feira acontece anualmente na cidade São Paulo, a escola pode convidar também os
pais para participar, muitas vezes existe o interesse, mas não o conhecimento ou oportunidade
de estar em eventos como este. Uma comunidade escolar inclusiva é essencial para o êxito da
inclusão, todos precisam estar motivados, principalmente o professor que é o elo principal deste
relacionamento.
Segundo Guimarães e Boruchovitch (2004, p.6) “ Não há dúvida de que o estilo motivacional do professor configura-se em uma importante fonte de influência para o desempenho,
emoções e motivação dos alunos em relação à escola”.
Já a posição do educador e de todos os membros da instituição deve seguir a mesma
filosofia não vendo o aluno deficiente como incapaz ou limitado e muito menos “coitado”. Essa
postura dos adultos vai influenciar na postura dos alunos e ecoar na escola e na vida do estudante deficiente.
No processo de ensino e aprendizagem o amor é essencial, não podemos fazer da educação um ato mecânico como operar máquinas, precisamos lembrar que o engajamento do profissional é explícito não só para os adultos, mas para a criança que sente o carinho e somente
então consegue se sentir único e importante, segundo Silva e Arruda (2014):
Embora a escola precisa ser repensada, para atender a cada necessidade, é necessária
uma reflexão, a começar pelo profissional, que não esteja ali apenas pelo seu salário, mas sim
para desenvolver um trabalho diferenciado, atendendo cada um dentro da sua necessidade e
que esse profissional possa desenvolver seu trabalho com êxito, embora ele seja preparado para
trabalhar com a diversidade, acaba tendo que adaptar-se ao meio, sem qualquer valorização ou capacitação específica (SILVA; ARRUDA, 2014).
Sendo fundamental que todos os membros da instituição sigam a mesma filosofia não vendo o aluno deficiente como incapaz
ou limitado e muito menos “coitado”. Essa postura dos adultos vai
influenciar na postura dos alunos e ecoar na escola e na vida do
estudante deficiente.
Acreditar e incentivar o aluno diariamente é a chave para o
interesse cotidiano, reconhecer os avanços sem deixar de apontar
cautelosamente onde se espera que o educando chegue e além disso
não cessar nunca as ferramentas para ensinar.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA
INFANTIL NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Saber ler e escrever de forma competente é a chave mestra para a formação de um
cidadão capaz de sintetizar dados em uma sociedade de informações. Ao abordar o tema: “A
importância da literatura infantil no processo de alfabetização” pode-se perceber que os profissionais da área precisam de uma reflexão construtiva sobre suas metodologias e do emprego de novas estratégias que garantam a alfabetização dos alunos que, na maioria dos casos,
possuem apenas o professor como ponte de apoio durante esse processo.

Palavras-chave: Alfabetização; Literatura Infantil; Metodologias; Ensino; Formação Docente.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização deve ser a chave-mestra para nortear todo o processo educativo de
uma instituição educacional. Sua base está nos primeiros anos em que a criança
frequenta um banco acadêmico. O professor deve ser aquele que o conduzirá
pelo mundo da aquisição da leitura e da escrita, transformando-o não somente em um decodificador de signos, mas reformulador de ideias e conceitos críticos sobre o mundo real.
Nesta perspectiva, este artigo aborda a conscientização sobre a importância da alfabetização realizada através da literatura infantil nas séries iniciais do ensino fundamental, ciclo I.
Pressupõe-se que os métodos de alfabetização empregados não sejam totalmente eficazes, tomando-se por base os resultados obtidos em testes que comprovam o grande número
de alunos que chegam ao ciclo II sem estarem alfabetizados.
Esse tema despertou meu interesse pelo fato de ouvir notícias veiculadas através dos
meios de comunicação de haver alunos que chegam ao ciclo II sem estarem alfabetizados.
Assim, minha pesquisa visa elucidar a importância da alfabetização realizada com metodologias que empregam, por exemplo, a literatura infantil como instrumento facilitador.
Esse artigo refere-se à fundamentação teórica, enfocando os seguintes tópicos: o surgimento e desenvolvimento da escrita, em decorrência da evolução das civilizações; a construção
da escrita pela criança através de conceitos assimilados durante todo o processo; o processo de
desenvolvimento escolar, que descreve o funcionamento das primeiras escolas e a trajetória para
as atuais; o histórico da literatura infantil, do surgimento da Literatura Infantil para as crianças, à
reformulação dos contos de fadas e sua aplicação no ambiente escolar pelos educadores.
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A ESCRITA: O SURGIMENTO DA
ESCRITA
É fácil explicar hoje em dia o que uma
escrita representa, mas ao retornar ao passado, essa mesma explicação seria impossível
de ser dada. O desenvolvimento da escrita
ocorreu em decorrência da evolução da civilização, toda ela é derivada de várias transformações ocorridas no campo artístico governamental, comercial, da agricultura, transportes,
etc. (BARBOSA, 1992)
De acordo com Barbosa: “A escrita é
considerada um marco de passagem da pré-história para a história. É principalmente a partir do registro escrito que se recompõe a forma
de vida de um povo em determinada época”
(1992, p. 34).
O homem demonstrou ter uma necessidade de expressar seus sentimentos e pensamentos, através de gestos ou escritos. A forma
encontrada para traduzir suas emoções foram
os desenhos.
Com o tempo, os desenhos foram
substituídos por símbolos, num processo mnemônico, o símbolo era memorizado e todas as
vezes que houvesse necessidade de retratar
um fato, o mesmo seria sempre utilizado para
representar uma palavra. Exemplo: ∆ - símbolo,
significa mulher (BARBOSA, 1992).
A evolução da escrita veio com o povo
sumério, foram os primeiros a utilizar sinais
para representar idéias e não mais desenhos,
a prova está registrada na lápide de um rei sumério de nome Al Ubaid (BARBOSA, 1992).
A escrita suméria influenciou as outras
civilizações, mas o despertar para a formação
aconteceu com os egípcios, que além de terem
criado o papiro, criaram 22 sinais que representavam o som das consoantes. Os semíticos
foram os responsáveis por introduzir as vogais
no alfabeto criado. O alfabeto português é baseado a partir do desenvolvimento do grego
(BARBOSA, 1992).

CONSTRUÇÃO DA ESCRITA PELA
CRIANÇA
A criança é um ser pensante que está
em constante construção, é um ser cognoscente. Ela constrói seu saber através da assimilação de conceitos em seu cérebro, portanto, sua aprendizagem depende da construção
de esquemas incorporados. Quando acontece
o surgimento de algo novo, ela compara, faz
assimilações com os existentes e, por último,
incorpora o novo estímulo aos seus esquemas,
formalizando uma aprendizagem nova (BARBOSA, 1992).
Desde cedo, a criança percebe que a
escrita e a leitura tem um valor social, também
tem consciência de que a escrita representa
quantidade (palavras têm muitas letras), qualidade (as letras não se repetem) e direção (a
leitura é feita de cima para baixo e da esquerda para a direita). Tais hipóteses ela adquire
através das constantes observações que faz
ao presenciar as leituras do adulto (CÓCCO;
HAILER, 1996).
Depois dessa fase, ela passa para a
fase leitura por credibilidade, relaciona a escrita do objeto com o logotipo que representa:
símbolo Casas Bahia, com o nome da loja;
símbolo Clock, com a escrita do objeto panela
(CÓCCO; HAILER, 1996).
Quando a criança está na fase de relacionar a escrita à característica do objeto,
ela demonstrará maior dificuldade em compreender que a fala representa o som da escrita. Neste momento, cabe ao professor intervir
com várias atividades que provém à criança
que sua hipótese é falsa e deve ser reavaliada
(CÓCCO; HAILER, 1996).
Para chegar ao nível alfabético, a criança percorre um longo caminho: inicia seu ciclo com a fase pré-silábica, depois para a fase
silábica, para mais tarde silábico-alfabética e,
finalmente, a fase tão esperada por todos, a
alfabética.
Cócco e Hailer (1996) destacam
os seguintes níveis: o nível 1; pré-silábico, contém a fase pictórica (representação da escrita apenas com desenhos
dos objetos), fase gráfica (a escrita é repre602
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sentada com três tipos de sinais: números, letras e pseudoletras) e fase pré-silábica (utiliza
apenas letras). Nesta fase, a criança já
obteve um avanço significativo, mas ainda
não sabe quais e quantas letras deve utilizar
(1996, p.39).
Antes de chegar a fase silábica a criança passa por um nível intermediário, classificado de nível 2, nessa fase ela já distingue
a primeira e última letra de uma palavra.
Por exemplo: ao escrever elefante, ela associa a primeira e última letra da palavra: E
X T A T E U X E. (CÓCCO;HAILER, 1996).
O nível 3 é chamado de silábico, ele
é marcado pela autoconfiança da criança, a
partir desse momento, ela utilizará apenas
uma letra para representar cada sílaba da
palavra, classifica-se em silábico com valor sonoro ou silábico sem correspondência sonora.
Exemplo: T T R G ou A A U A (tartaruga)
– silábico com valor sonoro ou R Q V F
(tartaruga) – sem correspondência sonora
(COCCÓ; HAILER, 1996).
O nível 4 é chamado de silábico-alfabético, é outro momento conflitante para
a criança, ela precisa negar sua hipótese
silábica para a nova fase. É o momento
em que ela associa as sílabas à palavra,
é o passo para alfabetização. Exemplo: T
I A O (Tiago), TOMT (tomate) (COCCÓ e
HAILER, 1996).
Finalmente, quando chega ao nível 5
alfabético, a criança reorganiza o sistema lingüístico compreendendo a sua organização.
Transpassa para o mundo da leitura e escrita, apresentando as seguintes características: compreende a lógica da base
alfabética, conhece o valor sonoro de todas
ou grande parte das letras, juntando-as e
formando palavras; percebe a diferença entre letra, sílaba, palavra e frase. Exemplo:
BISILTA (bicicleta),
LUSIAGOPTECA (Lúcia
joga peteca).
É evidente que essa criança ainda
precisa passar por uma outra reestruturação da língua escrita: a ortografia, mas isso
se faz mediante atividades que a estimulem
a pensar sobre a escrita correta das
palavras (COCCÓ e HAILER, 1996).

O PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO
DA ESCOLARIZAÇÃO
O acesso à escola antes do período
da renascença era de poder exclusivo dos
nobres, a partir da Reforma Protestante,
Lutero (1.483-1.546) e Melanchthon (1.4971.560) lutaram para disponibilizar a escola
pública para toda a camada popular. Era
um projeto simples, que garantia apenas a
escolarização primária elementar, enquanto
as demais camadas dispunham do ensino
médio e superior (ARANHA, 2006).
Lutero já demonstrava em suas colocações que a escola deveria ser de
caráter humanista, a aprendizagem deveria
ser desenvolvida através de jogos, exercícios
físicos, música, conteúdos literários, estudo da
história e da matemática (ARANHA, 2006).
Por outro lado, surgiu Inácio de
Loyola (1.491-1.556), um militar que resolveu lutar contra os infiéis e os heréticos.
Com o apoio do papa Paulo III em 1.540,
criou a Companhia de Jesus, espalhou-se
por todo o mundo, tendo como lema ganhar
as almas jovens para Deus.
Dotada de rigor acadêmico, os jesuítas eram bem preparados, foram os primeiros a criarem uma escola, Colégio de
Roma, para formação de jesuítas professores, também inovaram com seus diários
que compunham escritos de experiências
bem sucedidas de trabalhos pedagógicos.
As escolas passaram por vários processos de estruturação, somente com a Revolução Francesa, todos passam a ter o
direito a escola, através de leis universais, sendo o poder público o responsável
pelo controle e permanência do educando
na escola.
A França passa a direcionar sua
educação a uma prática coletiva, o
professor era auxiliado pelo melhor aluno,
algumas técnicas trazidas de outros países
foram incorporadas a práticas pedagógicas
francesas: formação do professor (Alemanha), quadro e giz (Holanda) e ideias revolucionárias (Inglaterra), (BARBOSA, 1992).
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A França promove a Revolução
Escolar: são lançados manuais para orientar professores, o mobiliário escolar e a arquitetura são reformulados, integração do uso
do giz e quadro nas escolas e formação
de grupos de crianças em salas separadas
orientadas por um professor.
Com essa nova reformulação a escola para os republicanos era vista como um
excelente meio de alfabetização: eficaz e
econômico por dispor de poucos recursos
que possibilitaram a aquisição da escrita
rudimentar; rápida por ser realizada no
período de um ano e segura por controlar
a presença da criança na instituição (BARBOSA, 1992).
O construtivismo surge como uma
nova tendência metodológica, é fundamentada
no fato de que o aluno chega à escola
com uma bagagem muito rica, a escola tem
como função aprimorar tais conhecimentos,
tornando acessível ao aluno conhecimentos
culturais para pleno desenvolvimento pessoal.
A aprendizagem não ocorre em forma
de cópias, mas quando o indivíduo é capaz
de elaborar um conceito pessoal sobre um
objeto de estudo da realidade ou um conteúdo que se faz necessário ser aprendido,
isso não é feito de forma vazia ou do nada,
mas a partir da vivência (COLL, 1997).
Uma outra proposta pedagógica formulada foi a Pedagogia Waldorf, embasada na
ideia holística, compreendida em três
fatores: físico, anímico e espiritual. Cultiva-se o querer, o sentir e o pensar. A
metodologia está toda voltada para o desenvolvimento de adultos livres, pensantes,
responsáveis, que garantam uma harmonia
no convívio social e respeito à natureza
(SETZER, 1998).
Na pedagogia Waldorf, não há reprovação, o aluno estuda com a mesma
professora por oito anos, de acordo com os
princípios de seu idealizador Rudolf Steiner,
esse processo é um carma. Nessa escola
o aluno não possui livros, ele mesmo o produz com sua professora, o aluno só é al-

fabetizado a partir dos sete anos. Os alunos
estudam de manhã e à tarde desempenham
outras atividades de lazer: balé, pintura, canto,
crochê, marcenaria, etc. (SETZER,1998).
Na metade do século XX, entidades mundiais como a ONU, inspiraram
novas metodologias, com o objetivo de
erradicar o analfabetismo no mundo,
principalmente em países subdesenvolvidos.
A globalização foi outro fator decisivo nesta
nova visão. No Brasil essa reestruturação foi
organizada através da criação dos Parâmetros Curriculares, que possui uma base comum de ensino para todo o território brasileiro
(GADOTTI, 2000).
Outra tendência bem marcante no novo
milênio é a que projeta o educando como
um ser que desenvolve capacidades de
reflexão, tornando-se cidadão consciente de
seus direitos e deveres.
Na Pedagogia Tradicional, o ensino é
visto como meio de transmissão de conteúdos, todo ensino é centrado no professor,
organizado em classes, o aluno é apenas
um decodificador de signos, memorizador e
copista. (SAVIANI, 1987). Segundo o ponto de
vista de Saviani, com a escola tradicional:
[...] sucedeu progressivamente uma crescente decepção. A referida escola, além de não conseguir realizar seu desiderato de universalização, ainda teve
que curvar-se ante o fato de que nem todos os
bem sucedidos se ajustavam ao tipo de sociedade
que se queria consolidar (1987, p.11).

A Pedagogia Progressiva visa o desenvolvimento do senso crítico do aluno mediante as várias situações que acontecem na
sociedade, ele é um ser
pensante que
busca compreender a sociedade em que
vive (SAVIANI, 1987).
Para Saviani, esse método também
não é eficaz, porque não contém uma
proposta pedagógica, apenas querem expressar ideologias que já são evidentes aos
olhos da classe proletária (SAVIANI,1987).
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O PERCURSO HISTÓRICO DA
LITERATURA INFANTIL
Para Saviani, esse método também
não é eficaz, porque não contém uma
proposta pedagógica, apenas querem expressar ideologias que já são evidentes aos
olhos da classe proletária (SAVIANI, 1987).
A concepção de uma divisão de
faixa etária deu-se apenas na Idade Moderna, surgiu com a necessidade da época: a
família passou a ser unicelular, o modelo familiar deixou de ser o constituído por mãe,
pai e filhos (ZILBERMAN, 1982).
No entanto, os textos escritos para
as crianças não deixaram de ser um gênero literário adulto, foram produzidos por
professores e pedagogos com uma intenção
apenas: foco educativo com a intenção de se
trabalhar a língua portuguesa e não como
meio de divertimento. Pecou-se ao dar esse
foco a um mundo tão rico em textos que
retratam uma diversidade cultural (ZILBERMAN, 1982).
Os primeiros textos literários escritos tinham como objetivo proteger a
criança, tratando-a como um ser frágil que
precisava da proteção de um adulto, tinham
conotações convenientes à faixa etária, expressavam idéias de fragilidade, inocência, e preparação para a vida adulta (ZILBERMAN, 1982).
A literatura infantil tinha como
objetivo moldar a criança em um adulto passivo, ideologias pregadas pela burguesia
que desejava ter um cidadão inconsciente de
seus direitos na sociedade, por outro lado
havia uma lacuna que era preenchida pela
imaginação infantil, ao ouvir um conto a
criança buscava seu mundo de fantasias (ZILBERMAN, 1982).

HISTÓRICO DOS CONTOS DE FADAS
Os contos populares eram utilizados
como meio de conscientizar a população sobre os valores morais, até então eram uma
tradição oral. Charles Perrault sentia-se maravilhado com a diversificação e riqueza
desses relatos guardados pela memória
do povo, decide então pesquisá-los e
redescobri-los, criando o primeiro núcleo da literatura infantil: Contos da Mamãe Gansa (COELHO, 1991).
Perrault incluiu em sua coletânea,
clássicos que relataram injustiças proferidas contra as mulheres como forma de
apoio a causa, a ajuda era proposital,
sua sobrinha era líder de um grupo revolucionário feminino (COELHO, 1991).
Nota-se que sua intenção não era
escrever para as crianças, mas ser uma
ponte de apoio à causa feminista. Com
essa publicação, ele exprime seus ideais:
produzir textos com a intenção de provar
equivalências de valores e divertir as crianças
(COELHO, 1991).
Só após a publicação dos oito Contos da Mamãe Gansa, nasce a literatura
infantil, conhecida como clássicos. Foram
publicadas pela primeira vez: A Bela Adormecida do bosque, Chapeuzinho Vermelho,
O Barba Azul, O Gato de Botas, As fadas,
A Gata Borralheira, Henrique do Topete e
o Pequeno Polegar, todos originários de
contos antiqüíssimos de romances céltico-bretões e fusões com contos indianos
(COELHO, 1991).
A Mamãe Gansa é descrita pela
ilustração do livro como uma velha fiandeira, cujo costume popular era contar estórias para as crianças. Conforme a região,
ela recebeu outros nomes. No Brasil essa
versão fez parte da infância de várias gerações
de crianças, uma espécie de figura mágica na
fantasia infantil (COELHO, 1991).

605

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

APLICAÇÃO DIDÁTICA DA
LITERATURA INFANTIL
Simões (2000) cita o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil.
Documento Introdutório (1998) na seguinte
conformidade: “As instituições de educação
infantil (pré-escolas) cumprem hoje, mais do
que nunca, um objetivo primordial na formação de crianças que estejam aptas para viver
em uma sociedade plural, democrática e em
constante mudança”.
Segundo Simões (2000), a prática
educacional deve desencadear novas propostas que estejam de acordo com a realidade
do educando pré-escolar. Para que essa
aprendizagem se torne eficaz é necessário
que haja uma estimulação constante no
desejo da criança em conhecer, direcionando-a de forma satisfatória para que
esse estímulo não se perca no espaço, que
ele se desenvolva aprendendo e aprenda se
desenvolvendo (SIMÕES, 2000).
Para autor (2000), as pesquisas revelam uma realidade triste, poucas são as
crianças que freqüentam uma escola na faixa
etária de 0 a 6 anos, mesmo com a obrigatoriedade garantida pela Constituição de
1988. Hoje em dia, as pesquisas visam
estabelecer quais são as verdadeiras funções da pré-escola no processo de ensino-aprendizagem. Simões (2000) cita Vygotsky:
Ensinar a escrita nos anos pré-escolares impõe
necessariamente que a escrita seja relevante à vida
[...] que as letras se tornem elementos da vida das
crianças, da mesma maneira como, por exemplo,
a fala. Da mesma forma que as crianças aprendem a
falar, elas podem muito bem aprender a ler e a escrever,
(SIMÕES, p.1991-133.)

Simões (2000) salienta que contar
histórias para as crianças é uma tradição
constante em qualquer cultura e que essa
dá-se em âmbito familiar ou escolar. Pesquisas revelam que essa prática é um estímulo
à criança em seu processo de desenvolvimento da linguagem oral. Essa técnica está
centrada na prática de contar histórias
infantis, por serem um ótimo entretenimento, não importando a classe social da

criança, além do mais, a literatura infantil
garante muito mais do que uma aquisição de
escrita e oralidade: resgata valores morais.
De acordo com Simões (2000), há
uma grande diferença entre história lida e
história contada, ou lida possui a propriedade da escrita e um vocabulário mais rico
do que a falada. Nesse sentido a criança
percebe a diferença entre os dois tipos de
textos. Britton conclui, segundo Simões (2000):
Ouvindo histórias, a criança aprende pela experiência a
satisfação que uma história provoca; aprende a
estrutura da história, passando a ter consideração
pela unidade e seqüência do texto; associações convencionais que dirigem as nossas expectativas ao
ouvir histórias (SIMÕES, 1997, p. 41).

Simões (2000) salienta que Bettelheim,
através de seus estudos comprovou que os
contos de fadas proporcionam um desenvolvimento benéfico ao psíquico infantil através da equação: estabilidade + problema
+ solução = estabilidade, trabalhando assim
a ansiedade vivida pela criança, por envolver dilemas de forma clara e objetiva : morte,
amor, raiva, dor, medo, etc
Winnicott, de acordo com Simões
(2000), afirma que o ser humano vive em
um paralelo com o real e o imaginário,
esse é responsável pelo intercâmbio entre o
consciente e o inconsciente, garantindo o equilíbrio no indivíduo. A criança utiliza-se mais
desses recursos, por não ter tanta experiência, vê no imaginário uma forma de resolver
situações que acha não ser capaz de serem
solucionadas no real, isso ela faz através da
canalização das histórias lidas, fazendo uma
ponte, significa situações e interage com
seu imaginário.
Os desenhos e a narrativas são
formas de dominar suas emoções, além de
ajudá-la a desenvolver o simbólico dentro do
seu processo de desenvolvimento.
Simões (2000) cita Vygotsky e descreve que seus estudos demonstram que
o ser humano é um sujeito sociointeracionista, ou seja, todo conhecimento é concretizado
com a interação entre homem, sociedade
e cultura. Esse contato entre o homem e
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seu meio produz uma aprendizagem significativa, resultante do uso da linguagem.
O indivíduo percebe, assimila, cria hipóteses,
experimenta-as e interage com o meio ,
e é esse contato com o grupo que
o faz perceber e construir o real. Linguagem e pensamentos estão interligados para
a construção de conceitos significativos,
sendo essas construções significativas
a base de desenvolvimento utilizadas pelas
crianças. Simões (2000), reafirma essa visão
através de Mayrink-Sabinson (1995):
O processo de aquisição da linguagem oral e
escrita como parte do mesmo processo geral de
constituição da relação entre o sujeito e a linguagem, estabelecida por meio da dialogia entre
sujeitos que se constituem em outros, para seus
interlocutores,[...] implica a internalização da fala
do outro [...] (MAYRINK-SABINSON, 1995).

Segundo Simões (2000), a criança
já constrói hipóteses sobre a escrita mesmo antes de saber ler ou escrever, participa de
práticas de leituras constantemente, ao ouvir
uma história, ao relacionar uma marca
ao objeto, é inaceitável imaginar que crianças de uma pré-escola são inaptas para
formular hipóteses sobre a escrita, simplesmente pelo fato de ser consideradas imaturas.
Simões (2000) salienta que estudos recentes comprovam que se uma
criança em seio familiar convive com textos literários, demonstrará maior segurança e facilidade no processo de aquisição da leitura e escrita; cabe a escola proporcionar
os mesmos meios. A leitura de textos literários não pode ser realizada apenas com
a intenção de acalmar o grupo, mas como
fonte rica de conhecimento. É evidente que
o local físico da sala de aula é inadequado para realizar uma leitura com significância,
um número exagerado de crianças em uma
sala, falta de recursos (livros) de boa
qualidade; mas tudo isso não pode ser
considerado um empecilho para o professor
comprometendo assim o processo de ensino-aprendizagem.

Ao trabalhar com textos literários,
o professor deve proporcionar um ambiente amigável, crianças sentadas em circulo,
unidas. Dispor os livros paraque as crianças os manuseiem, que todos possam
ver as ilustrações do livro quando estiver
contando a história, que as conte sem o
recurso do livro, que faça dramatizações,
que peça para os alunos recontarem para
o grupo um conto de sua preferência, através de projeções de filmes e o professor
deve utilizar uma boa entonação, modificando-a para que os alunos percebam que houve
modificações de personagens na história (SIMÕES, 2000).
Ao selecionar o material de estudo,
o professor deve procurar textos de boa
qualidade, evitando aqueles com textos simples e curtos, com frases sem nexo, que
possibilita um enriquecimento no vocabulário do aluno, textos que incentivem a
curiosidade do aluno, que sejam de seu
interesse e que sejam realizadas atividades
com significância envolvendo interpretação e
contextualização com o real e outras obras (SIMÕES, 2000).
Para o autor (2000), conclui parafraseando Smolka (1993): “Não se ‘ensina’ ou
não se ‘aprende’ simplesmente a ler e
a escrever. Aprende-se uma forma de
linguagem, uma forma de interação, uma atividade, um trabalho simbólico.”
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tem o conhecimento de uma determinada situação, hipótese ou norma e procedimento (GIL,
Meu objetivo ao desenvolver o artigo a 2000:84).
partir do tema: “A importânciada literatura infantil
O interessante nesta análise foi que muino processo de alfabetização”, foi de suma importas
vezes
obtivemos a comprovação da teoria na
tância, pois pude perceber e aprender ao longo do
desenvolvimento de pesquisas bibliográficas que, prática. Esse exercício trouxe grande aprimoraao longo do tempo foram surgindo novos métodos mento para este trabalho. O desenvolvimento do
e metodologias no qual, facilitou o processo de en- trabalho deu-se por meio de pesquisas tanto bisino-aprendizagem sendo o mesmo evolutivo na bliográficas com autores como Saviani importante
colaborador que vivenciou a transição na educavida das crianças.
Vindo de gerações remota, no qual eram ção durante a consolidação do período democráutilizados apenas sinais e símbolos, até os dias tico que vivemos na atualidade, acompanhando
atuais, sendo tudo mais evoluído e informatizado. as transformações sociais, as transformações na
O uso de livros de contos e literários, precisam e história da educação brasileira e acentuando os
devem fazer parte da vida da criança, tanto na pontos positivos e negativos que as modificações
no processo educacional refletiram no dia-a-dia ,
escola quanto em casa:
Ensinar a escrita nos anos pré-escolares impõe fomentador da teoria histórico-crítica que objetiva a
necessariamente que a escrita seja relevante à vida transmissão de conhecimentos significativos que
[...] que as letras se tornem elementos da vida das contribuam para a formação de indivíduos críticos
crianças, da mesma maneira como, por exemplo, e emancipados.
a fala. Da mesma forma que as crianças aprendem a
Regina Zilberman escritora de mais de
falar, elas podem muito bem aprender a ler e a escrever
vinte livros publicados e premiados na área peda(1991:133).
gógica e educacional é hoje uma das maiores esO leitor que abre nosso trabalho pode se- pecialistas em literatura infanto juvenil também tem
guramente pensar que se trata de mais uma his- sua contribuição mencionadas neste artigo.
torieta, porém ao discorrer esta obra descobrirá,
Conforme a autora a leitura é um mundo.
não se trata somente de uma análise mais ampla Talvez seja ela o mundo. Dar à criança a chave que
da literatura em relação a aprendizagem.Ao estu- abre as portas desse universo é permitir que ela
darmos o desenvolvimento da criança e relacio- seja informada, autônoma e, principalmente, dona
narmos com o efeito que a literatura causa nas dos rumos de sua própria vida. Afinal, não é à toa
mesmas, abre-se um leque de questões que são que se fala tanto em uso social da leitura e da esverificadas.
crita. E para despertar nos pequenos o gosto pela
A pesquisa bibliográfica é o passo inicial na construliteratura é fundamental que os professores sejam
ção efetiva de um protocolo de investigação. Trata-se
da pesquisa que é “dedicada a reconstruir teoria, con- eles mesmos grandes entusiastas dos livros.
José Juvêncio Barbosa (2013, p. 135)
ceitos, ideias, ideologias,polêmicas, tendo em vista,em
termos imediatos, aprimorar fundamentos teóricos” cita e elabora seu pensamento baseado nos di(DEMO, 2005, p. 20): “A importância da pesquisa bi- zeres de Nicolas-Antoine Viard, e também tem
bliográfica, segundo o mesmo autor,se deve ao “conhe- suas contribuições como parte integrante neste
cimento teórico adequado que acarreta rigor conceitu- artigo,“a leitura é uma espécie de exercício espirial,análise acurada, desempenho lógico, argumentação
tual; treina não para a literatura, mas para a vida”,
diversificada,capacidade explicativa” (2005, p. 22).
Finalizada esta etapa,fizemos uma rela- podemos compreender que a leitura nos possibição entre o teórico e a prática por meio de expe- lita dinamizar o raciocínio, obter conhecimento e
nos torna críticos possibilitando um melhor posiriências:
A pesquisa de campo designa todo cionamento diante das mais variadas situações.
E assim foi construído nosso artigo por
o estudo que é feito de maneira direta, ou
seja, junto às próprias fontes informativas, sem o meio de pesquisas, leituras e escutas mostrando
uso de dados secundários extraídos de que a literatura infantil sendo uma prática desde
publicações. A pesquisa de campo tem por cedo pode frutificar durante uma vida auxiliando
objetivo a coleta de elementos não disponíveis assim tanto dentro quanto fora da sala de aula.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo proposto para esse artigo foi atingido, entretanto esse assunto está longe de
ser esgotado. Ao lermos e relermos encontramos novos tópico a serem pensados,, tenho realizado, durante meu percurso como pesquisadora envolvida com questões ligadas à alfabetização, investigações com a finalidade de avançar na construção de referenciais que nos permitam
compreender como se dá o complexo processo de apropriação da leitura e escrita em crianças,
estando essas ou não sob a formalidade do ensino escolar e a literatura que as rodeiam e envolvem porém sempre existe mais a pesquisar.
Sobre isso recebemos uma grande lição de Elaine, em uma turma de Pré-escolar, hoje
modernamente Educação Infantil:
A gente aprende no (curso) normal e no (curso) adicional que criança pequena só tem que desenhar, recortar e
ir pra casinha de boneca. Ter contato com livro só se for de gravura bem grande e colorida, e de preferência sem
texto. Comigo era diferente. Eu percebia que os meus alunos, lá do pré, adoravam ouvir histórias. Aí, eu lia mesmo.
Um dia resolvi ler o “Menino Maluquinho”. Foi a maior confusão na escola. Me diziam que Menino Maluquinho não
era adequado pra minha turma, que eles iam se desconcentrar, que a turma ia virar uma bagunça... sabe o que
eu fiz? Li o livro todinho pra eles, assim em capítulos, como numa novela. Ninguém piscava enquanto eu lia. Essa
história de criança pequena só querer saber de desenhar... só se for de professora que não gosta de ler.

Aceitando o convite para ver na leitura de nossos alunos e alunas mais que apenas
soletrar a escrita, defendo que é preciso que os professores e professoras se apropriem de um
referencial teórico que lhes ajude a olhar e ver de forma ampliada. Ver com um olhar menos
recortado fragmentariamente, um olhar que traga à luz os saberes infantis, que tencione as
verdades construídas, redesenhando o registro antes feito e guardado em nós do que sabem
nossos alunos e alunas, procurando uma legibilidade para as imagens formadas. Ver para além
do aparente o que produz nossos meninos e meninas é andar desconcertadamente pelo livro de
registros de nossas crenças e paradigmas.

609

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

SAVIANI, Dermeval. Escola e democracia. São
Paulo: Cortez, 1987.

REFERÊNCIAS

SETZER, Waldemar W. Pedagogia Waldorf. Disponível em < http://sab.org.br/pedag_wal/pedag. htm#in. 1998.
SIMÕES, Vera Lucia Blanc. Histórias infantis
e
aquisição
da
escrita. Disponível
em
<http://www.scielo.br/scielo.
php?pid=S0102-88392000000100004&script=sci_arttext>. 2000.
ZILBERMAN, Regina. A literatura infantil na escola. São Paulo: Global, 1982.

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda. História
da Educação e da Pedagogia. São Paulo:
Moderna, 2006.

MORAES, Jaqueline de Fátima dos Santos .Alfabetização e escrita.O que dizem os textos infantis sobre o processos de construção da lecto-escritura? Disponível em http://www.filologia.org.
br/anais/anais%20iv/civ09_4.htm.Acesso
em
18.09.2020.

BARBOSA, José Juvêncio. Alfabetização e leitura. São Paulo: Cortez, 1992.
COCCÓ, Maria Fernanda; HAILER, Marco
Antonio. Didática da alfabetização: decifrando o mundo. Alfabetização e socioconstrutivismo. São Paulo: FTD, 1996.
COELHO, Nelly Novaes . O conto de fadas. São
Paulo: Ática, 1991.
COLL, César. O construtivismo na sala de aula.
São Paulo: Ática, 1997.
GADOTTI,
Moacir
(2000).
Perspectivas atuais da educação. Disponível em
<
http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S0102-8839200000020000002&script+sci_artt
Ext+&+&ting=. Acessado em 02.09.2007.
MORAES, Jaqueline de Fátima dos Santos .Alfabetização e escrita.O que dizem os textos
infantis sobre o processos de construção da
lecto-escritura? Disponível em http://www.filologia.org.br/anais/anais%20iv/civ09_4.htm.
Acesso em 18.09.2020.
610

Revista Revista
Educar FCE
- 35ªFCE
Edição
- Outubro/2020
Educar
- 35ª
Edição - Outubro/2020

JULIANA LEANDRO
FERIANCE DE OLIVEIRA

Graduada em Letras pela Universidade Guarulhos (2004);
Especialista em Ludopedagogia pela Faculdade Campos
Elíseos (2019); Professora de Ensino Fundamental II - Língua
Portuguesa.

611

35ª Edição
- Outubro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 35ª- Edição
- Outubro/2020

CLÁSSICOS UNIVERSAIS AINDA ESTÃO
NA MODA? COMO E POR QUE LÊ-LOS?

RESUMO: O presente artigo tem como principal objetivo discutir a importância de se ler os
clássicos da literatura universal, por que esta leitura deve ser incentivada desde cedo para
jovens leitores e qual a melhor forma de fazê-lo. A leitura de clássicos vem para aprofundar ou
até mesmo desenvolver a bagagem cultural e afetiva que o leitor vai adquirindo ao longo de
sua vida, despertando uma nova visão de mundo e de leitura. Para tratar do referido assunto,
buscamos o aporte de diversos autores, entre eles: Calvino (2007), Lajolo (1995), Machado
(2002), Martins (2003) e Paiva (2014). A metodologia utilizada consistiu na revisão literária
especializada. A leitura de obras consideradas clássicas instiga o poder da criatividade, da
curiosidade, da imaginação, fatores imprescindíveis para o crescimento pessoal, social, emocional e intelectual do leitor.

Palavras-chave: Leitura; Literatura Clássica; Leitor; Adaptações.
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INTRODUÇÃO

H

istórias são uma das primeiras formas de se transmitir conhecimentos, estimular
a imaginação e incentivar a criatividade e a manifestação de diversas formas de
expressão. Assim, a leitura deve ser uma ação constante na vida de todos, pois ela
contribui de forma significativa para o desenvolvimento pessoal, social, afetivo e intelectual do leitor.
As obras clássicas da literatura universal são tesouros que ficam para a posteridade. Além
de serem bem escritas, e refletirem a cultura e os costumes de um povo em uma determinada
época, tornam-se fonte de conhecimento e entretenimento. Ao colocar em foco grandes conflitos
da existência humana, essas obras fazem com que o leitor mergulhe na história à procura de respostas.
A leitura de clássicos tem poder transformador e libertador. Além de ampliar os conhecimentos e a bagagem cultural e afetiva do leitor, ela também faz com que o homem entenda melhor
a si próprio e aos outros, suas ações e a sociedade em que vive.
Desta forma, a literatura clássica apresenta um importante papel social e cultural, de acordo com o seu contexto de produção, uma vez que aborda diversos aspectos de determinada sociedade, seus integrantes e suas ações, servindo de inspiração e reflexão para leitores de qualquer
época e lugar.
O crítico literário Afrânio Coutinho (2008, p.23) destaca:
A Literatura, como toda arte, é uma transfiguração do real, é a realidade recriada através do espírito do artista e retransmitida através da língua para as formas, que são os gêneros, e com os quais ela toma corpo e nova realidade.
Passa, então, a viver outra vida, autônoma, independente do autor e da experiência de realidade de onde provém.
Os fatos que lhe deram às vezes origem perderam a realidade primitiva e adquiriram outra, graças à imaginação do
artista. São agora fatos de outra natureza, diferentes dos fatos naturais objetivados pela ciência ou pela história ou
pelo social (COUTINHO, 2008, p.23).

Ainda segundo o autor:
A Literatura é, assim, a vida, parte da vida, não se admitindo que possa haver conflito entre uma e outra. Através das
obras literárias, tomamos contato com a vida, nas suas verdades eternas, comuns a todos os homens e lugares,
porque são as verdades da mesma condição humana (COUTINHO, 2008 p.24).

Entretanto, quando falamos de leitura, é comum encontrarmos leitores que, em geral, não
gostam de ler obras clássicas, a literatura canônica. Isso, porém, remonta dois outros problemas:
a forma como essas obras foram apresentadas e o ensino de literatura na escola.
Mesmo com sua merecida e reconhecida importância, as obras clássicas costumam ser
vistas de forma preconceituosa, sendo deixadas de lado até mesmo por professores e leitores
mais assíduos, que as julgam difíceis de ler, antes mesmo de terem contato com o clássico.
Embora a leitura do clássico possa exercer um papel dinâmico sobre o leitor, contribuindo
na sua formação integral, obras mais extensas e com vocabulário rebuscado podem causar desagrado em jovens leitores.
Contudo, acreditamos que a leitura, inclusive a dos clássicos, tem o poder de transformar
um sujeito em protagonista de sua história e da sociedade a qual pertence, além de transportar o
leitor para contextos históricos, sociais e culturais de épocas diferentes.
Neste artigo, pretendemos mostrar a importância dos clássicos e incentivar sua leitura,
levantando os motivos que justificam a leitura dos mesmos. Lembrando que uma obra clássica
pode ser retomada em diferentes épocas e etapas da vida, variando também o aprofundamento
da análise da obra.
A infância é uma fase lúdica, de descobertas, de aprendizagens, de exploração de territórios. Nesta etapa da vida, não se faz necessário que a criança extraia do texto todas as informações e valores que ele possa vir a ter. Neste momento, ter contato com a obra é o principal.
Acreditamos que quanto mais cedo o leitor tiver contato com os clássicos, maior será a
chance do ato de ler se tornar uma aventura rica e prazerosa ao longo de sua vida.
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MAS, AFINAL, O QUE É UM CLÁSSICO
LITERÁRIO?
É impossível tentar falar sobre clássicos sem citarmos a todo momento Italo Calvino e Ana Maria Machado. Ambos os autores
possuem livros que tratam do assunto de forma brilhante e esclarecedora.
Calvino, no ensaio que abre seu livro
Por que ler os clássicos (2007), ao tentar definir o que é um clássico, faz as seguintes considerações a respeito do tema:
1. Os clássicos são aqueles livros dos quais, em geral,
se ouve dizer: “Estou relendo...” e nunca “Estou lendo...”.
2. Dizem-se clássicos aqueles livros que constituem
uma riqueza para quem os tenha lido e amado; mas
constituem uma riqueza não menor para quem se reserva a sorte de lê-los pela primeira vez nas melhores
condições para apreciá-los.
3. Os clássicos são livros que exercem uma influência particular quando se impõem como inesquecíveis
e também quando se ocultam nas dobras da memória,
mimetizando-se como inconsciente coletivo ou individual.
4. Toda releitura de um clássico é uma leitura de descoberta como a primeira.
5. Toda primeira leitura de um clássico é na realidade
uma releitura.
6. Um clássico é um livro que nunca terminou de dizer
aquilo que tinha para dizer.
7. Os clássicos são aqueles livros que chegam até nós
trazendo consigo as marcas das leituras que precederam a nossa e atrás de si os traços que deixaram na
cultura ou nas culturas que atravessaram (ou mais simplesmente na linguagem ou nos costumes).
8. Um clássico é uma obra que provoca incessantemente uma nuvem de discursos críticos sobre si, mas
continuamente a repele para longe.
9. Os clássicos são livros que, quanto mais pensamos
conhecer por ouvir dizer, quando são lidos de fato mais
se revelam novos, inesperados, inéditos.
10. Chama-se de clássico um livro que se configura
como equivalente do universo, à semelhança dos antigos talismãs.

11. O “seu” clássico é aquele que não pode ser-lhe
indiferente e que serve para definir a você próprio em
relação e talvez em contraste com ele.
12. Um clássico é um livro que vem antes de outros
clássicos; mas quem leu antes os outros e depois lê
aquele reconhece logo o seu lugar na genealogia.
13. É clássico aquilo que tende a relegar as atualidades
à posição de barulho de fundo, mas ao mesmo tempo
não pode prescindir desse barulho de fundo.
14. É clássico aquilo que persiste como rumor mesmo
onde predomina a atualidade mais incomparável.

Ana Maria Machado, em seu livro Como
e por que ler os clássicos universais desde
cedo (2002), destaca que clássico não é um
livro antigo e fora de moda. É um livro eterno,
um legado muito rico, um tesouro inestimável,
uma herança que nos é passada ao longo do
tempo.
Em outras palavras, um clássico é uma
obra de grande valor literário, geralmente de
séculos passados, que retrata não apenas o
contexto histórico, social e cultural de uma época, mas também possui valor universal.
São obras bem escritas, que passam
para a posteridade, justamente por tratar de
temas inerentes ao ser humano; aspectos da
vida que independem de época, lugar ou pessoas, como vida, amor, ambição, traição, morte, entre tantos outros, o que os torna contemporâneos.
O teórico literário e crítico político Terry
Eagleton destaca que a “literariedade” de uma
obra consiste não apenas no que a obra diz,
mas como se diz. Os modos de se utilizar a
linguagem e a forma como o texto é escrito
são fundamentais para tornar um texto em uma
obra literária:
Obra “literária” consiste, em parte, em tomar o que é
dito nos termos como é dito. É o tipo de escrita em que
o conteúdo é inseparável da linguagem na qual vem
apresentado. A linguagem é constitutiva da realidade
ou da experiência e não se resume a mero veículo (EAGLETON, 2017, p.13).
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POR QUE LER OS CLÁSSICOS
UNIVERSAIS?

Assim, um clássico deve ser lido devido ao seu caráter atemporal, pois, independentemente da época que retrata, ele trata de
questões universais, como vida, amor e morte.
Sendo uma obra bem escrita, seu valor se encontra na retratação de aspectos da vida do
ser humano, mas com um novo olhar, o que o
torna contemporâneo e o faz ser lido por várias
gerações.

Para justificar a leitura dos clássicos,
Calvino (2007, p.16) escreve que “[...] os clássicos servem para entender quem somos e
aonde chegamos [...]”. Contudo, em seguida,
destaca que “[...] não se pense que os clássicos devem ser lidos porque “servem” para
qualquer coisa. A única razão que se pode
O autor de livro considerado clássiapresentar é que ler os clássicos é melhor do
co tem a habilidade de recriar a realidade de
que não se ler os clássicos”.
forma única, de acordo com o seu ponto de
Machado (2002) afirma que as leitu- vista. Sua escrita é considerada importante e
ras passam a fazer parte indissociável da ba- atravessa o tempo devido ao poder que seu
gagem cultural e afetiva que o leitor incorpora texto literário tem de proporcionar ao leitor oupela vida afora, ajudando-o a se constituir e tras formas de observar o mundo, levando-o a
construir. Desta forma, ler literatura é um direito atitudes mais críticas e reflexivas diante da vida
de todos e uma forma de resistência, mas o e da sociedade.
principal objetivo da leitura dos clássicos é o
A leitura dessas obras é um desafio
prazer que essa leitura proporciona aos leitopara quem se aventura por elas, tanto do ponres.
to de vista da aquisição de conhecimento de
Ao se referir ao prazer da leitura dos mundo, quanto do ponto de vista da ampliação
clássicos, Machado diz não estar se referindo do conhecimento linguístico. Embora, muitas
ao prazer no sentido de entretenimento ape- vezes, a linguagem usada nos clássicos seja
nas. Vai além do entretenimento, da diversão considerada rebuscada e de difícil compreensão, devido ao estilo do autor ou aos vocábulos
superficial e descartável.
empregados pelo mesmo, sua leitura possibiliÉ uma leitura que propicia um entendi- ta ampliação de diversos saberes fundamenmento melhor de nossas próprias experiências, tais ao homem.
além do “gosto pela imersão no desconhecido, pelo conhecimento do outro, pela exploração da diversidade’’. A satisfação de se deixar
transportar para outro tempo e outro espaço,
viver outra vida com experiências diferentes do
cotidiano” (MACHADO, 2002, p.19).
A autora coloca que “Essa dupla capacidade de nos carregar para outros mundos e,
paralelamente, nos propiciar uma intensa vivência enriquecedora é a garantia de um dos grandes prazeres de uma boa leitura” (MACHADO,
2002 p.20).

Várias obras da atualidade são inspiradas em clássicos da literatura universal. De
filmes e novelas a outros livros e seriados, são
diversas as influências dos clássicos, algumas
tendo como base o clássico e outras sendo
recriações dos mesmos, mas em um novo formato ou uma nova releitura. O poder que emana de um clássico faz com que ele influencie
outras obras e/ou surjam adaptações e novas
versões desses textos.
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QUANDO LER UM CLÁSSICO?
Machado (2002) destaca que não se
deve considerar que a leitura de clássicos perdeu
o sentido ao longo do tempo e, portanto, deva
ser abandonada. Entretanto, a autora afirma que
se deve levar em consideração a maturidade do
leitor ao lhe apresentar a obra. Ao se aproximar
de uma obra de grande tradição literária, o que
interessa ao leitor no primeiro momento é ficar
conhecendo a história, é o contato com a obra.

São os bons livros lidos cedo, durante a
infância e a adolescência, que passarão a fazer
parte da bagagem cultural e afetiva que o leitor
incorpora pela vida afora, ajudando-o a se tornar
quem será. Quanto mais cedo a leitura de textos
literários, originais ou adaptações, melhor, uma
vez que as impressões deixadas nas memórias
infantis ficam marcadas de forma mais profundas
e duráveis.

Convém retomar que a leitura depende
da idade e do grau de maturidade do leitor. Um
A autora termina o segundo capítulo de texto literário pode ser retomado em diferentes
fases da vida e do processo de construção do
seu livro dizendo que clássicos:
leitor. Quanto mais maduros e familiarizados com
São livros que conseguem ser eternos e sempre novos. obras literárias forem os leitores, maior o aprofunMas que, ao serem lidos no começo da vida, são fruídos damento da análise da obra.
de uma maneira muito especial, porque a juventude comunica ao ato de ler, como a qualquer outra experiência,
um sabor e uma importância particulares. Ou seja, não há
razão para deixar de ler os clássicos desde cedo (MACHADO, 2002, p.24).

Apesar de não ver razão para a leitura
de clássicos não começar desde cedo, Machado
(2002) ressalta que a leitura de clássicos deve
levar em consideração a idade e a maturidade do
leitor. Por isso mesmo, não é necessário que seja
feita a leitura dos textos originais. O importante é
propiciar a oportunidade do contato com a obra
para que talvez ela atraia o leitor para a leitura em
momento posterior. Sutilezas estilísticas, jogos literários ou modelos de uso da língua não são
importantes no primeiro contato.
A autora coloca que “O primeiro contato com um clássico, na infância e adolescência,
não precisa ser com o original. O ideal mesmo é
uma adaptação bem-feita e atraente” (MACHADO, 2002 p.15).
Assim,
Se o leitor travar conhecimento com um bom número de
narrativas clássicas desde pequeno, esses eventuais encontros com nossos mestres da língua portuguesa terão
boas probabilidades de vir a acontecer quase naturalmente
depois, no final da adolescência. E podem ser grandemente ajudados na escola, por um bom professor que traga
para sua classe trechos escolhidos de algumas de suas
leituras clássicas preferidas, das quais seja capaz de falar
com entusiasmo e paixão (MACHADO, 2002 p.13-14).

Dessa forma, o jovem leitor em formação
deve ser estimulado já na infância por seus pais
e professores para que ele cresça com o valor
da leitura devidamente fundamentado e perene.
Além do “prazer” que desperta, o contato logo
cedo com essas obras estimula a criatividade, a
curiosidade e amplia o conhecimento de mundo.
Uma vez que o gosto pela leitura tenha sido despertado, o leitor em formação terá condições de
ir à busca de novas leituras e se aprofundar em
leituras já realizadas.

POR ONDE COMEÇAR A LEITURA DOS
CLÁSSICOS?
Uma das estratégias constantemente
utilizada para aproximar crianças e jovens desse tipo de literatura é a leitura de adaptações.
As adaptações de clássicos são de suma importância para a formação de leitores, pois elas
farão a ponte entre o leitor e a obra original.
Contudo, a escolha da adaptação deve
ser criteriosa, pois o tamanho e os recursos
linguísticos são modificados para se aproximar
do universo do público a que se destina. Contudo, o enredo deve permanecer e a adaptação tem que ser fiel ao original, sem nenhuma
mudança que influencie ou modifique a história
original.
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Embora nem todos os especialistas recomendem a leitura de adaptações, as boas
adaptações aproximam o leitor da obra original,
do enredo e da mensagem que o texto transmite.
Obviamente, na escola, o professor deve, mesmo
utilizando a adaptação com os alunos, fazer referências ao original e, se possível, levar o original
para que os alunos tenham contato com a obra.

contexto histórico-cultural, para que o leitor seja envolvido pela obra.

Para despertar a curiosidade pela obra
original e atingir o maior número possível de futuros leitores, além das adaptações em formato de
livros, deve-se considerar também as adaptações
de textos literários produzidos para o cinema, o
teatro e a TV.

Não se pode deixar de mencionar as capas e as ilustrações nas adaptações literárias de
clássicos para crianças e jovens. As capas, como
elementos iniciais de atração do leitor, possuem
traços e estilos de desenhos adequados ao público a que se destinam e, juntamente com as ilustrações da obra, são extremamente importantes para
despertar o interesse do leitor iniciante. Por ser a
capa o primeiro contato que o leitor estabelece
com uma obra, uma capa atrativa capta a atenção
do futuro leitor e pode vir a ser elemento decisivo
na escolha da obra para futura leitura.

Essas adaptações servem de atalhos
para o acesso ao original, mas, sempre que possível e indicado, o leitor deve ter contato com o
texto original, nem que seja apenas com trechos
de passagens importantes ou com o livro físico, a
título de comparação.

Livros recomendados pela Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil e livros indicados
a alguns prêmios de literatura nacional, como o
Jabuti, são uma boa referência para a escolha de
livros para ler.

As ilustrações também são um subsídio
utilizado frequentemente nas adaptações literárias
infanto-juvenis, uma vez que seu público é formado na maioria das vezes por leitores não amadurecidos literariamente. São usadas para chamar a
atenção, despertar a curiosidade, estimular a imaginação e auxiliar na compreensão do texto.

Conforme já foi dito, a escolha da adaptação deve ser criteriosa, seja uma adaptação em
formato de livro ou para o cinema, o teatro e a TV.
A adaptação deve ser fiel ao enredo da história
original. No caso de livros, deve-se verificar quem
é o adaptador. Há diversos escritores renomados
que se dedicam ou se dedicaram a esse trabalho
de forma esplêndida, como Ana Maria Machado,
A ilustração é parte fundamental da leitura
Carlos Heitor Cony, Clarice Lispector, Monteiro Lo- sensorial. Por meio dela, os leitores mais jovens
bato, Orígenes Lessa e Tatiana Belinky.
expandem suas capacidades criativas, perceptivas e individuais. As ilustrações facilitam o entenO bom adaptador é aquele que consegue dimento da cultura, da sociedade e dos costumes
ser original ao oferecer uma releitura sensível e retratados na obra, principalmente para os leitores
particular do clássico, atentando-se e preocupan- em formação.
do-se com o público alvo. O perfil do leitor a que
se destina e a intenção comunicativa são de funConclui-se então que a adaptação tem a
damental importância para a elaboração da adap- função de mediação entre o leitor infanto-juvenil e
tação. O adaptador precisa ser, antes de tudo, um a obra literária original. O adaptador propicia o cruleitor crítico, visto que irá atualizar uma obra para zamento das expectativas entre o leitor infanto-juaproximá-la de um determinado público.
venil e as obras literárias originais.
Também devem ser observados se os
recursos estilísticos foram preservados, se a linguagem está correta para a época e a sociedade
retratada, se o texto tem fluência e é bem escrito.
A adaptação não pode ser apenas um resumo
fragmentado do original. Ela tem que dialogar a
todo instante com o texto original, respeitando seu

Entretanto, a adaptação não substitui a
obra original, mas sim propicia um contato primário. Desde que mantenha sua essência, não
necessariamente seu gênero, sua finalidade será
aproximar o leitor iniciante do universo dos clássicos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os clássicos da literatura não são chamados assim por acaso. São obras que possuem
grande valor literário. Seu valor universal reside no fato de, independentemente da época, cultura
e sociedade retratadas, seus temas são inerentes aos homens, o que faz com que a obra seja
atemporal. A boa literatura sobrevive ao tempo e a sociedade pelos valores intrínsecos, estéticos
e, principalmente, pela capacidade de se comunicar com o público leitor.
O escritor Harold Bloom, em seu livro Como e por que Ler (2001), destaca que os
clássicos devem ser lidos porque eles ampliam a vida. A literatura é parte da cultura humana e
como um bem a que temos direito, deve ser usada e explorada por todos. A leitura estimula o
pensamento crítico, aprimora o conhecimento e amplia a visão de mundo a respeito dos homens
e da sociedade.
Deve-se considerar que por meio da boa literatura é possível observar as relações humanas através dos tempos, aprimorar o pensamento crítico e a construção de valores, além do
enriquecimento histórico, social e cultural.
Entretanto, a leitura dos clássicos nem sempre é bem vista, pois embora tenha seu valor,
muitos leitores não apreciam a linguagem dos clássicos, julgando-a de difícil compreensão. O
tema e os recursos de linguagem utilizados em um texto clássico podem determinar a maior ou
menor dificuldade de leitura.
Por esse motivo, talvez a melhor forma de apresentar um clássico para um leitor em formação seja por meio das adaptações. Entrando em contato com a obra e tendo seu interesse
despertado, é muito provável que o leitor, assim que estiver mais maduro e preparado, entre em
contato com o original.
A adaptação de textos clássicos surge com o intuito de propiciar ao leitor em formação
a apreciação da obra original; uma iniciação da leitura de obras clássicas para um público que
ainda não possui uma bagagem ampla de leitura devido, entre outros fatores, a sua maturidade.
A adaptação literária voltada ao público infanto-juvenil vem para simplificar a linguagem
para um público em formação literariamente para que não se perca a leitura de autores consagrados. É uma “condensação” que os jovens leitores podem ler dos grandes nomes e das
grandes obras da humanidade.
A familiaridade e o interesse que o leitor tem pelo assunto de um livro podem ser um
atrativo. Quando têm interesse, os leitores se dedicam ao livro, leem, releem, criticam e até
escrevem sobre o livro. O principal objetivo da leitura de uma adaptação literária é despertar o
interesse do leitor para a leitura dos clássicos, por meio de uma linguagem e vocabulário mais
acessíveis.
Contudo, não se pode esperar que o leitor em início de formação por si só se interesse,
pesquise e leia os clássicos, mesmo que em formato adaptado. A escola é um espaço privilegiado para a promoção do incentivo à leitura de clássicos. Ensinar a ler clássicos é um desafio
e uma iniciação afetiva.
O professor precisa demonstrar paixão pela leitura, seu prazer e deslumbramento por
este mundo que está se abrindo ao longo do texto. Ao se propor a trabalhar com literatura, é
fundamental que ele conheça de fato essas obras. A questão do vocabulário empregado na obra
poderá ser um desafio que trará um enriquecimento muito grande para o leitor iniciante.
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A respeito desse assunto, Calvino (2007 p.13) afirma que:
[...] clássicos não são lidos por dever ou por respeito mas só por amor. Exceto na escola: a escola deve fazer
com que você conheça bem ou mal um certo número de clássicos dentre os quais (ou em relação aos quais)
você poderá depois reconhecer os “seus” clássicos. A escola é obrigada a dar-lhe instrumentos para efetuar uma
opção (CALVINO, 2007 p.13).

Assim, mesmo que não se parta para uma leitura direta do clássico, algo que realmente
pode ser difícil devido a sua linguagem rebuscada, o professor pode pensar em iniciar o trabalho com boas adaptações. Adaptações atraentes, bem elaboradas e produzidas com qualidade,
divulgando a sua versão integral.
O fundamental é que o aluno saiba que essa literatura clássica também existe, que antecede a literatura contemporânea não apenas cronologicamente, mas que por diversas vezes
a tem como base pois “todo texto é um intertexto; outros textos estão presentes nele, em níveis
variáveis, com formas mais ou menos reconhecíveis; […] todo texto é um tecido novo de citações
passadas” (BARTHES, 2004, p. 275-276).
O estímulo à leitura deve acontecer desde cedo, atentando-se ao equilíbrio entre o grau
de complexidade do texto e o nível de leitura do leitor em formação. Para isso, escolher as obras
que são atrativas e compatíveis com o nível de leitura da criança é fundamental para que se
tenha um bom desempenho e fluência como leitor.
Desta forma, “ler os clássicos é melhor do que não ler os clássicos” (CALVINO, 2007,
p.16) e sua leitura deve ser incentivada e estimulada desde cedo, pois “ao serem lidos no começo da vida, são fruídos de uma maneira muito especial, porque a juventude comunica ao ato de
ler, como a qualquer outra experiência, um sabor e uma importância particulares” (MACHADO,
2002 p.24).
Diante do exposto, não se questiona a importância da leitura dos clássicos, mas sim
como essas obras são apresentadas (ou não) para crianças e jovens, principalmente no espaço
escolar.
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UM OLHAR PEDAGÓGICO PARA O
ENSINO DA CULTURA AFRICANA E
AFRO BRASILEIRA

RESUMO: O presente trabalho tem como tema estudo teórico sobre o ensino da cultura africana na sala de aula. Como a cultura africana é uma das culturas mais influentes na formação
do povo brasileiro e, através da Lei 10.639/03, tornou-se obrigatório o seu ensino nas salas
de aula, é necessário um aprofundamento sobre o assunto para que o ensino aprendizagem
ocorra de forma satisfatória. No entanto, a falta de conhecimento e noção para sua aplicação
didática tem atrapalhado o alcance dos objetivos propostos pela lei, como tem estagnado a
progressão do ensino da cultura africana no âmbito educacional. A metodologia utilizada foi
pesquisa bibliográfica, abordando assuntos diversificados, os quais compõem a história da
África e a cultura africana em si. Sendo ainda um desafio para os docentes trabalharem com
a cultura africana na sala de aula, devido a resistência dos pais e alunos e, por muitas vezes,
pela falta de conhecimentos necessários para uma ensino de qualidade, a difusão da cultura
precisa ser amparada por uma didática objetiva e impulsionadora de mudanças.

Palavras-chave: Africanidades; História Africana; Cultura Africana.
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INTRODUÇÃO

A

história da África e a cultura africana, mesmo sendo uma das que compõem a
cultura brasileira, sempre ocupou uma posição sucinta ou quase imperceptível
na área educacional. A sua influência, apesar de ampla, nunca possuiu o valor
devido ou foi atribuída a importância correta.
Com a promulgação de leis que obrigam o ensino da História da África e da cultura
africana na sala de aula, a educação brasileira ganhou um novo olhar e uma nova perspectiva.
Contudo, dois fatores preponderantes ainda atrapalham o andamento satisfatório deste ensino:
as resistências provenientes de preconceitos e a falta de formação específica dos docentes.
O ensino da cultura africana é complexo e exige muita desenvoltura dos docentes para
ultrapassarem as barreiras da resistência dos pais e alunos, do racismo e em como lidar com ele
no âmbito educacional, dos estigmas e em como desenvolver trabalhos gradativos que mudem
a visão, a percepção e a ação dos seus alunos perante as temáticas que envolvam tal cultura.
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PRÁTICAS DE ENSINO DA CULTURA
AFRICANA E AFRO BRASILEIRA
COMO FATOR PREPONDERANTE DE
MUDANÇAS
Para se combater o racismo e poder
valorizar a cultura africana, a qual compõem a
brasileira, é necessário que haja um profundo
conhecimento histórico sobre o continente africano.
É importante que características diversificadas das localidades e povos sejam destacadas, assim como, as similaridades percebidas no nosso dia a dia, as resistências do
período escravagista sejam ressaltadas e toda
distorção da educação focada no eurocentrismo seja corrigida:
[...] Diferentemente dos indígenas, que, desde o início
da colonização, tiveram a atenção dos missionários
empenhados na catequização e, muitas vezes, na sua
proteção, os negros que para cá vieram nunca mereceram atenção especial dos padres e de quem quer que
fosse. [...] Ao contrário, eles o tinham em pouca conta.
[...] De qualquer modo, os jesuítas estavam entre as
pessoas, como fazendeiros, advogados, médicos, que
produziram a ideologia de depreciação do negro como
indivíduo semi-humano e destinado ao trabalho servil.
Aliás, faz parte da mentalidade do escravizador justificar os maus – tratos pela inferiorização da capacidade
de compreender e de comportar-se desses seres considerados primários (ARANHA, 2006, p.329).

Outra imagem a ser transformada é a
da princesa Isabel, a qual protagonizava, nos
livros de história, a heroína que libertou os escravos. Até o início da década de 90, o ato
da assinatura da Lei Áurea, ecoava como uma
indignação à escravatura, por parte da família
real e como um presente dado aos negros: a
sua liberdade. Inúmeros estudantes foram ludibriados por esta forma de difusão da história e
focaram mais no ato de benevolência real, do
que na própria abolição da escravatura.
Por isso mesmo é de extrema importância que a informação seja passada de forma
completa e verdadeira, na qual o Brasil resistiu
ao máximo em libertar os negros escravizados
e que só o fez após décadas de pressão:
No auge da Ditadura Militar, em 1971, organizou-se em
Porto Alegre o Grupo Palmares, liderado pelo professor
Oliveira Ferreira da Silveira. Naquele ano, pela primeira
vez, por iniciativa do grupo, celebrou-se o 20 de novembro, data da morte de Zumbi dos Palmares no longínquo 1695. O Dia da Consciência Negra, idealizado por
Silveira, surgia em contraposição ao 13 de maio, dia da
abolição da escravatura (MAGNOLI, 2009, p. 322).

Segundo Magnoli (2009, p.158), “na
declaração de 1950 da Unesco, estava escrito que o Brasil ‘sofre menos do que outras
nações os efeitos’ do preconceito de raça, e,
por isso, era preciso compreender as razões
Nas décadas de 70, 80 e 90, a ima- da ‘harmonia que existe no Brasil’”. Contudo,
gem que se tinha do trabalho realizado pelos houve uma ‘maquiagem’ de harmonia existente
jesuítas era de bondade, docilidade, conver- entre as raças no Brasil.
são à religião cristã, respeito pelo ser humano.
Como houve uma inundação de neContudo, a história foi difundida por um único
ângulo, através do qual se percebia o trabalho gros africanos, chegando a superar o número
de habitantes do país, teríamos que conviver
que foi feito com os indígenas.
com um mínimo de tolerância. Pois, as cores
No entanto, a pessoa caridosa e res- se misturaram, assim como as crenças e todas
peitosa, cheia de instruções e boas intenções, as culturas em si. O que não quer dizer que
representada no papel do catequizador jesuíta, não haja racismo.
logo são transformadas, quando surge a posNo entanto, considerando o período da
sibilidade de observar outro ângulo, através do
qual o jesuíta faz acepção do negro escraviza- década de 50, se comparado com os Estados
do no direito ao estudo, não os considerando Unidos, o Brasil seria considerado um país de
harmonia entre suas raças, devido a nos Estasequer humanos.
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dos Unidos a segregação racial, a opressão
sofrida pelos negros e os conflitos raciais em
si, representarem problemas demasiadamente
significativos para serem contornados.
No âmbito educacional os negros tardaram a ter sua história reconhecida. Porém,
ainda que timidamente, movimentos negros
conseguiram pressionar o governo para que
algumas injustiças fossem amenizadas. A
LDBEN – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394 de 20 de dezembro de
1996, afirma que:

§ 2º Os conteúdos referentes à História e Cultura Afro
Brasileira serão ministrados no âmbito educacional de
todo o currículo escolar, em especial nas áreas de Educação Artística e de Literatura e História Brasileira [...]
Art. 79-B. O calendário escolar incluirá o dia 20 de
novembro como ‘Dia Nacional da Consciência Negra
(BRASIL, 2003).

Como parte dos docentes não possuía
mais que o magistério do Nível Médio supõe-se
que a maioria desconhecia os fundamentos da
LDB, a qual assegurava o ensino das matrizes
indígena, africana e europeia. Dando a cultura
europeia o mesmo destaque que sempre teve
Título V Dos Níveis e das Modalidades de Educação e em sala de aula.
Ensino
Capítulo II .Da Educação Básica Seção I Art. 26º § 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 (BRASIL, 1996).

Mesmo estando contido como obrigatório na LDB, o ensino da cultura africana
nas escolas ainda não aconteceu e ainda não
acontece como deveria. Há muitos entraves
que impossibilitam o trabalho dos educadores,
sendo um deles, a falta de preparo e conhecimento para lidar com temas voltados à cultura
africana, principalmente os que esbarram na
religiosidade, estereótipos de beleza física e o
racismo.
Para reforçar o ensino da cultura africana nas escolas, surgiu a Lei 10.639 de 09
de janeiro de 2003, a qual acresce a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional, no
Art. 26-A, o qual informa que:

Sendo assim, a Lei 10.639/2003 surgiu para ressaltar a importância do ensino da
cultura africana nas escolas tornando-a componente obrigatório no currículo escolar. Por
ser lei, teve que ser cumprida.
No entanto, a qualificação dos docentes ainda era insatisfatória quanto ao conhecimento da cultura africana e em como poderia
ser inserida em sua didática e prática em sala
de aula, principalmente ao conciliá-la com outras disciplinas.
A deficiência quanto a aplicação da
Lei 10.639/2003 se dava também pelo tipo
de educação eurocentrista que a maioria dos
docentes tiveram, a falta de conhecimento de
assuntos voltados a essa temática e a pouca
quantidade de material bibliográfico que auxiliasse no ensino.

Em 10 de março de 2008 foi promulArt. 26-A Nos estabelecimentos de ensino fundamental gada a Lei 11.645, a qual veio agregar a LDB
e médio, oficiais e particulares, torna-se obrigatório o de 1996:
ensino sobre História e Cultura Afro Brasileira.
§ 1º O conteúdo programático a que se refere o caput
deste artigo incluirá o estudo da História da África e dos
Africanos, a luta dos negros no Brasil, a cultura negra
brasileira e o negro na formação da sociedade nacional, resgatando a contribuição do povo negro nas áreas
social, econômica e política pertinentes à História do
Brasil.

Altera a Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, modificada pela Lei nº 10.639, de 9 de janeiro de 2003, 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 Indígena” (BRASIL, 2008).
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A Lei 11.645/2008 veio para complementar a obrigatoriedade do ensino da outra
cultura que compõem a LDB de 1996 e que,
igualmente à Cultura Africana, também não tinha o valor devido nas escolas, que é a Cultura Indígena. No entanto, por ser composto
por diversos povos e outras culturas, é válido
ressaltar que, a cultura africana e indígena são
mais percebidas em algumas regiões do Brasil
do que em outras.
O significado da vivência de tais culturas, bem como, de suas características, é mais
notado em alguns estados do que em outros.
Por esse aspecto, entre outros, o nível de identificação com essas culturas é mais alto do
que em outras localidades. Há por exemplo, a
Bahia, a qual possui características fortes da
cultura africana nos mais diversos âmbitos e o
estado do Pará e Amazonas, nos quais a cultura indígena é mais predominante.
Nos estados do sul a percepção quanto à cultura europeia e asiática é maior que
em outras regiões. Porém, não é por causa da
maior ou menor escala de potencialidade das
culturas, nesta ou naquela região, que uma cultura ou outra não deverão ser estudadas e valorizadas.
No PCN – Parâmetros Curriculares Nacionais – Pluralidade Cultural, informa que:
Para os alunos, o tema da Pluralidade Cultural oferece
oportunidades de conhecimento de suas origens como
brasileiro e como participante de grupos culturais específicos. Ao valorizar as diversas culturas que estão presentes no Brasil, propicia ao aluno a compreensão de
seu próprio valor, promovendo sua auto-estima como
ser humano pleno de dignidade, cooperando na formação de autodefesas a expectativas indevidas que poderiam ser prejudiciais. Por meio do convívio escolar
possibilita conhecimentos e vivências que cooperam
para que se apure sua percepção de injustiças e manifestações de preconceito e discriminação que recaiam
sobre si mesmo, ou que venha a testemunhar e para
que desenvolva atitudes de repúdio a essas práticas.
(BRASIL, 1997, p. 39).

As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil – DCNEI (BRASIL,
2010a), em seu artigo sétimo, afirmam que
este nível educacional exerce uma tripla função
na sociedade brasileira. A primeira é a função
social do acolhimento dos bebês e das crianças no sentido de assumir a responsabilidade
de cuidá-las e educá-las em sua integralidade
no período em que estão na instituição, complementando e compartilhando a ação da família/responsáveis.
A segunda é a função política de promover a igualdade de oportunidades educacionais entre as crianças de diferentes classes
sociais no que se refere ao acesso a bens culturais e às possibilidades de vivências das infâncias. Em essência, isso significa contribuir
para que bebês e crianças usufruam de seus
direitos civis, humanos e sociais, exercendo o
seu direito à participação.
A terceira é a função pedagógica, pois
a escola é um lugar privilegiado tanto para a
ampliação e diversificação de repertórios, saberes e conhecimentos de diferentes ordens
como para estabelecer o encontro e a convivência entre bebês, crianças e adultos, a fim
de construir outras formas de sensibilidade e
sociabilidade que constituam subjetividades
comprometidas com a ludicidade, a educação
inclusiva, a democracia, a sustentabilidade do
planeta, o rompimento de relações de dominação etária, socioeconômica, étnico-racial, de
gênero, regional, linguística, religiosa. A Educação Infantil em seu cuidar e educar assume o
compromisso com a humanização dos bebês
e das crianças e não apenas com a instrução.
O PCN de Pluralidade Cultural também
norteia a ação do professor sobre os temas e
os subtemas que podem e devem ser tratados
em sala de aula. Em tais assuntos, constam
outros, os quais aparecem através dos debates em sala de aula, possibilitando ao grupo
desconstruir e reconstruir conceitos, proporcionando ao aluno a reflexão crítica que o levará
a formar a sua opinião, de forma clara, sobre a
diversidade cultural no qual está inserido.
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CULTURA AFRICANA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
A cultura africana é rica em contos e
mitos, o que dá margem para trabalhos variados. A influência da cultura na culinária, artesanato, músicas, danças e vocabulário podem
ser trabalhados por muitos anos, devido a sua
riqueza e complexidade.
A aluno precisa sentir-se parte dessa
cultura. Precisa identificar-se com ela e identificá-la em tudo a seu redor. As experiências
vivenciadas no currículo da Educação Infantil
contém pontos de ligação com a História da
África e sua cultura, como também, o tema
transversal ‘ética’, deve ser incansavelmente
trabalhando, juntamente com o tema ‘Pluralidade Cultural’.
O trabalho junto às famílias também
é necessário, pois muitas atitudes cometidas
pelos alunos contra seus colegas negros são
originadas e reforçadas dentro de seus lares.
Nesse aspecto é importante que a Lei 9.459 de
13 de maio de 1997 sirva para reprimir esses
atos degradantes e depreciativos, e incentive a
reflexão de atitudes preconceituosas.
Art.1º Os arts. 1º e 20 da Lei nº 7.716, de 5 de janeiro
de 1989, passam a vigorar com a seguinte redação:
Art. 1º Serão punidos, na forma desta Lei, os crimes
resultantes de discriminação ou preconceito de raça,
cor, etnia, religião ou procedência nacional.
Art. 20. Praticar, induzir ou incitar a discriminação ou
preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência
nacional.
Pena: reclusão de um a três anos e multa.
Art. 2º O art. 140 do Código Penal fica acrescido do
seguinte parágrafo:
Art. 140 [...] §3º Se a injúria consiste na utilização de
elementos referentes a raça, cor, etnia, religião ou origem:
Pena: reclusão de um a três anos e multa (BRASIL,
1997)

No entanto, o trabalho deve ser direcionado para um ângulo diferenciado. Os alunos
devem compreender que não é só pelo fato de
haver a possibilidade de punição legal que a
discriminação racial deve ser reprimida. Mas
sim por ser um ato desumano, desonroso, imoral, injusto, que pode levar à consequências
graves e irreversíveis na vida dos que cometem
e dos que são vitimados por ele.
A educação para as relações étnico-raciais visa que bebês e crianças se reconheçam
em suas identidades e possam compreender
a diversidade étnica e racial do mundo como
uma grandeza de experiências e possibilidades, tornando obrigatório nos currículos o ensino de História e Cultura Afro-Brasileira, Africana
e Indígena e desenvolvendo uma educação antirracista no cotidiano escolar.
Para que a cultura africana possa ser
aprofundada quanto a seu conhecimento, faz-se necessário quebrar a visão deturpada, a
resistência e a falta de respeito pela mesma,
proveniente de alguns alunos, pais e educadores.
A visão do negro não deverá ser de um
coitado e fraco, passivo, inferior, o qual aceitou a escravidão e que não lutou por sua liberdade e que, atualmente, precisa de uma lei
para protegê-los. Mas sim, de um povo que foi
injustiçado, violentado, tendo suas crenças e
culturas desrespeitadas e oprimidas, como se
não tivessem uma história, só porque eram diferentes, quando comparados a sociedade europeia, a qual era a dominante daquela época.

E, da mesma forma que toda a sociedade brasileira contribuiu para injustiçar os negros, somente por não aceitar a cor da sua
pele, atrasando assim o seu desenvolvimento
político, econômico e social, privando-os dos
direitos e deveres de cidadãos, hoje existe sim,
a necessidade de haver leis que protejam os
É válido ressaltar a todos os alunos direitos dessas pessoas, visando amenizar os
que, não somente o preconceito racial é per- efeitos decorrentes de anos e anos de exploraverso, como também, é crime. E que todos os ção e retardo educacional e profissional.
que descumprem a lei são passíveis de puniNa Educação Infantil é período o proção. Ressaltando também que, discriminar as
fessor
deve
explorar a energia das crianças e
pessoas por suas religiões, procedência nacioaplicar o estudo da cultura africana de forma
nal e etnia, também são crimes.
627

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

mais dinâmica. As propostas educacionais podem abranger gincanas, feiras culturais, apresentações em grupos concernentes a músicas
africanas ou afro brasileiras, representações
teatrais de lendas e mitos africanos, apresentação de fantoches, entre uma ampla gama de
possibilidades. Tudo que envolve ação agrada
a esse público.
Na Educação Infantil tendem a valorizar
tudo o que os aproxime de outros grupos. É
uma fase de buscar a sua identidade. Nessa
fase as interações são intensas.
Quando o educador não consegue
se inserir em um grupo, a criança nessa fase
pode tornar-se mais arredio e desinteressado
pelas brincadeiras . Principalmente se o fator
que o leva a não se agrupar seja por motivos
de acepção por parte dos colegas, timidez ou
mesmo, por ter baixa autoestima. Bock; Furtado; Teixeira; afirmam que:
[...] O estigma refere-se às marcas – atributos sociais
que um indivíduo, grupo ou povo carregam e cujo valor
pode ser negativo ou pejorativo. [...] Estes são atributos facilmente reconhecíveis como carregados de um
valor negativo para a maioria das pessoas e determinam, para o indivíduo, um destino de exclusão ou a
perspectiva de reivindicação social pelo direito de ser
bem tratado e ter oportunidades iguais. Esta dificuldade
é “perpetuada”, ao longo das gerações, pela educação
familiar, pela escola, pelos meios de comunicação em
massa, por cada um de nós em nosso cotidiano, o que
leva à construção de uma carreira moral para o indivíduo estigmatizado, isto é, sua identidade vai incorporar
este atributo ao qual corresponde um valor social negativo (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, 2002, p. 209).

Também para as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil (BRASIL,
2010a), as crianças são sujeitos históricos e
de direitos, que interagem, brincam, imaginam,
fantasiam, desejam, aprendem, observam, experimentam, narram, questionam e constroem
sentidos sobre a natureza e a sociedade.
E fazem isso a partir de suas ações com
os objetos, na relação com os outros, quando
se relacionam com a natureza ao ar livre, nos
momentos de cuidado, quando convivem com
o patrimônio cultural — com os hábitos e costumes, com as linguagens, com a língua materna, com os conhecimentos acumulados, enfim,
com a ciência e a arte.

À medida que as crianças ampliam o
seu repertório de experiências, conseguem criar
novas formas de representar a realidade em
suas brincadeiras. Quando, pouco a pouco, as
crianças passam a dividir um mesmo espaço de
brincadeiras, começam a estabelecer parcerias.
Isso nem sempre se dá de modo tranquilo.
Muitas vezes aparecem os conflitos e
as disputas pelos brinquedos. O processo de
negociação e interação que daí nasce reforça
a brincadeira como espaço de aprendizado, e
o professor precisa considerar se e como deve
intervir de modo a possibilitar que as crianças
percebam a situação e proponham alguma alternativa de convivência.
O fato de uma pessoa ser negra, para
alguns grupos, é um sinal de inferioridade quanto à beleza física, representando uma imensa
possibilidade de ser criminosa, ou caracterizada
como de pouca higiene. É comum que frases
racistas ainda bramem nas escolas como se
fossem piadas.
Sendo estas frases passadas de pai
para filhos, se perpetuando por longos anos:
‘preto e pobre nesse país não prospera’, ‘preto
não tem vez’, ‘preto quando não defeca na entrada, defeca na saída’, entre tantas outras frases que causam repúdio aos ouvidos.
Nas salas de aula, como na primeira infância a criança representa o desenvolvimento
tendem a chamar a atenção uns dos outros, se
expondo mais e interagindo em jogos e brincadeiras coletivas.
A disputa pela atenção do outro, alvo
de interesse ,pode ir além da aparência física
e chega a ofensas a aqueles que surgem como
concorrentes. Não é porque são crianças que
muitas não ofendem as outras. As ofensas se
acentuam visando diminuir as qualidades do outro, principalmente se a para uma pessoa negra.
O fator cor de pele torna-se um quesito
crucial para ofensas com intenções de inferiorizar o outro perante o grupo. Mesmo não sendo um trabalho estritamente educacional, mas
também familiar, os docentes têm que retomar o
PVN sobre ‘ética’ e agir até como um psicólogo.

628

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

É um trabalho cuidadoso e complexo,
mas o docente terá que trabalhar a autoestima
dos alunos afetados pelo racismo e, concomitantemente, levar o ofensor a analisar a sua postura
repugnante, fazendo uma análise comparativa
de atos semelhantes aos seus, interligando-os
a outros tipos de preconceitos que causaram
horror, como tratar as relações étnicos raciais
dentro da escola infantil.

Posteriormente poderia haver um debate em sala de aula , não é porque são criança
que não tem argumentos com os pontos mais
relevantes da visita as crianças podem apresentar um relatório oral sobre o que observou in
loco e qual o seu ponto de vista sobre a importância da visita de um mestre de capoeira para
a ampliação do seu conhecimento sobre a mais
dança de matriz africana já conhecida.
Para fechar , é importante que os educandos tenham a noção da amplitude da cultura
africana na formação do vocabulário usado no
Brasil, da arquitetura, nas músicas, no gingado
da dança e do futebol, em tudo que nos cerca e
no que somos.

Esta também é uma fase em que visitas
a museus afro brasileiros, filmes sobre os mais
diversos assuntos voltados a História da África
e a cultura africana sejam apresentados aos alunos para que eles tenham a real noção do sofrimento desse povo, da resistência à escravidão,
pagando muitas vezes com a própria vida, asÉ necessário que essa identificação da
sim como, a parte das músicas, da religiosidade africanidade esteja marcada na memória de
e da alegria que os representam tão bem.
cada um. Que nada dessa cultura rica e sobrevivente venha a se perder:
Quanto à exploração da história mundial, é interessante que haja um aprofundamento
Ao chegar ao continente africano, os euquanto a desmistificação de que a África era um ropeus encontraram reinos, impérios e grandes
continente de seres animalizados, sem cultura e cidades. Os europeus, que pouco sabiam a ressem história. É um período para apresentação peito da África e suas ilhas, passaram a escrede diversos documentários que tratam da par- ver sobre aquilo que aprendiam no contato com
te histórica e geográfica do continente africano, os africanos. [...] Cada sociedade, no entanto,
dos seus antepassados e da África na atualida- tem sua maneira especial de guardar, conservar
de.
e transmitir suas histórias, saberes e tradições.
Como diz um velho provérbio angolano: “os
O trato da cultura africana já flui com brancos escrevem nos livros e nós escrevemos
maior tranquilidade com as crianças pequenas, na alma”. [...] Há povos que conservam e transpois estão construindo seus conceitos. O po- mitem seus conhecimentos pela escrita, outros
der de argumentação pode ser menor, mais os transmitem pela oralidade. Isso não quer dizer
ganhos cognitivos são enormes. Cria-se assim que um seja superior ou inferior a outro. Apenas
como a autonomia para conhecer mais sobre a são diferentes (BARBOSA,, 2007, p. 50).
cultura africana. Nesse período, pode ser abrangido inúmeros poemas, artes, músicas, história
A escravidão dos negros africanos foi
africana e afro brasileira, bem como, alguns fil- justificada pelos europeus pelo fato de não enmes, exposições de teatro e fantoches, o profes- contrarem a ‘escrita’ e pré julgarem que isso resor pode e deve ousar mais.
presentava não ter história ou cultura. Inúmeras
pessoas foram subjugadas a escravidão por ouA turma poderia ser convidada a co- tros povos por considerá-las diferentes e assim,
nhecer um mestre de capoeira que poderia pa- indignas da liberdade com a qual nasceram.
lestrar para eles, sendo que, no final da visita,
No entanto, os algozes foram tão ignoabriria o grupo para perguntas. Esse é um tipo rantes, que ao conhecerem o povo africano, se
de atividade os tornam curiosos e instigados a depararam com uma cultura rica, ampla e mais
ver tudo de perto. A curiosidade é a maior mo- antiga que a deles. Assim foi formado o Brasil.
tivação.
Das diversas culturas que formaram o povo brasileiro, a africana é a mais ampla e significativa
delas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da História da África sempre foi deficitário. Os capítulos nos livros de história
eram extremamente reduzidos, e também nos livro paradidáticos escondendo a complexidade
de informações que poderia ter a respeito desse continente, o qual o berço da humanidade. Por
sua vez, a África foi vista, durante muitos anos, através de um perfil traçado por pobreza, miséria,
fome, guerras civis, vida selvagem e doenças. É como se desse continente só viessem coisas
negativas aos olhos do restante do mundo.
Durante décadas de lutas, movimentos negros pressionaram os governantes para que
medidas fossem tomadas e amenizassem o impacto negativo que a escravidão teve para os negros no Brasil. Não haveria a extinção do racismo, o qual os governantes ainda tentam camuflar
e o qual vitima os negros brasileiros. Nem iriam acabar com a pobreza e a marginalidade, as
quais são compostas, em sua predominância, pela população negra.
Contudo, paulatinamente, as conquistas irão fazer a diferença na sociedade, pois, aos
poucos, o povo tem conseguido tirar as vendas dos olhos e enxergar a verdade que se esconde
por trás de uma falsa democracia, de uma falsa igualdade.
Não há como o povo se identificar com o que não conhece e com o que ficou camuflado. Não há atrativo algum em querer ser comparado e admirar uma cultura a qual foi difundida
ressaltando, avidamente, pontos negativos. A História da África e dos africanos é uma história
escondida dentro da história do mundo. E, como as demais, deve ser atribuída respeito e importância, pois, equitativamente, contribuiu para a história de todos os outros continentes.
O docente precisa participar de formação continuada e/ou outros cursos que o leve a
conhecer consistentemente a História da África e a cultura africana, pois não há como ensinar
o que não se tem conhecimento. O educador também tem que buscar estratégias didáticas que
viabilizem o ensino aprendizagem e que aperfeiçoem o tempo para tais aplicações.
Os educadores devem envolver os pais, pois ajudam a reprimir falhas advindas dos
lares de seus alunos, ocupam o papel de um psicólogo, pois é quem vai auxiliar os alunos a
vencerem a baixa auto estima, os estigmas, superar os preconceitos e a rejeição dos colegas,
contribuindo assim para criar e conservar uma atmosfera de igualdade e respeito em sua sala
de aula e fora dela, orientando e ajudando seus alunos a serem multiplicadores, mesmo fora do
ambiente educacional.
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A LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO
INCLUSIVA

RESUMO: Este artigo visa tratar como a ludicidade pode ajudar a prática educacional, especialmente no trabalho com inclusão, visando sempre uma melhora na qualidade de ensino e no
desenvolvimento das crianças. As crianças pequenas são ricas em imaginação, representação
e criatividade, quando trabalhamos com o faz de conta, despertamos nelas a capacidade de
desenvolver diversos tipos de brincadeiras. Os profissionais que trabalham com crianças pequenas precisam conhecer e estudar sobre a ludicidade e o quanto pode ser significativo para
o desenvolvimento cognitivo das crianças, desenvolvendo formas de ensinar de uma maneira
mais significativa, trabalhando com jogos, brincadeiras e práticas que desenvolvam cada vez
mais a criatividade das crianças.

Palavras-chave: Educação; Imaginação; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem como principal objetivo mostrar a importância do brincar como
sendo uma importante atividade lúdica pedagógica, para o desenvolvimento das
crianças, com a finalidade de resgatar e evidenciar o brincar como um elemento
construtor nesse processo.
As crianças se desenvolvem muito com a prática do jogo, facilitando o início de seu processo de ensino/aprendizagem pelo pedagogo, colaborando para que a criança se desenvolva
de uma forma melhor em todas as áreas: social, afetiva e cognitiva.
O trabalho está embasado em bibliografias de autores que abordam a temática de forma coerente e concisa, discutindo e relacionando com encaminhamentos atuais.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 (WAJSKOP, 2009, p. 19).
O brincar dentro e fora da escola são importantes para a promoção de desenvolvimento
das crianças, pois o brincar influencia o desenvolvimento, uma vez que cria uma zona de desenvolvimento proximal (VYGOTSKY, 2007).
Dentro da escola a brincadeira se faz presente em diversas situações e sob diversas
formas. Muitas também são as concepções sobre o seu lugar e sua importância na prática
pedagógica. A psicologia estuda o brincar e mostra que ele exerce um papel importante no
desenvolvimento da criança e que ela satisfaz algumas de suas necessidades. Nas palavras de
Tizuko Morchida Kishimoto:
Para a criança, o brincar é a atividade principal do dia-a-dia. É importante porque dá a ela o poder de tomar decisões, expressar sentimentos e valores, conhecer a si, aos outros e o mundo, de repetir ações prazerosas, de partilhar, expressar sua individualidade e identidade por meio de diferentes linguagens, de usar o corpo, os sentidos,
os movimentos, de solucionar problemas e criar. Ao brincar, a criança experimenta o poder de explorar o mundo
dos objetos, das pessoas, da natureza e da cultura, para compreendê-lo e expressá-lo por meio de variadas linguagens. Mas é no plano da imaginação que o brincar se destaca pela mobilização dos significados. Enfim, sua
importância se relaciona com a cultura da infância, que coloca a brincadeira como ferramenta para a criança se
expressar, aprender e se desenvolver (KISHIMOTO, 2010, p. 1).

As crianças desde os primórdios inventam seus brinquedos, que nascem da sua imaginação, da natureza em que vive, até que apareceu os brinquedos industrializados, eletrônicos,
parques de diversão, fazendo com que as crianças deixassem seus brinquedos para apontar
o que querem, deixando de lado sua imaginação e criatividade, e dentro da escola precisamos
desenvolver o que antes era natural.
Um dos objetivos deste artigo é contribuir para uma maior socialização entre as crianças
na idade pré-escolar, com a mediação dos professores, utilizando o lúdico na educação infantil
como instrumento facilitador para a aprendizagem e o desenvolvimento cognitivo, psicomotor e
da linguagem oral das crianças nessa faixa etária.
Com o Brincar há o resgate da identidade do grupo, que tem como resultado a integração de atividades mais amplas e profundas, como do tipo de liderança, respeito aos membros,
condições de trabalho, perspectivas de progresso, retribuição ao investimento individual, compreensão e ajuda mútua.
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IMAGINAÇÃO, REPRESENTAÇÃO E
FAZ-DE-CONTA
Piaget (1978) foi um dos principais estudiosos da brincadeira de faz-de-conta. Ele
relacionou-a ao aparecimento e à evolução do
símbolo. Para o autor, o desenvolvimento cognitivo ocorre em fases, as quais evoluem por
meio do equilíbrio dialético entre a acomodação e a assimilação.
Na teoria piagetiana, o balanço entre
esses dois polos chama-se adaptação, sendo
que o desenvolvimento mental é considerado
como uma adaptação cada vez mais perfeita do indivíduo à realidade (apud CARRARO,
2003, p. 15).
Winnicott (1975) defende que é por
meio da apercepção criativa, mais do que qualquer outra coisa, que o indivíduo sente que a
vida é digna de ser vivida. Em contraste, existe
um relacionamento de submissão com a realidade externa, no qual o mundo em todos seus
pormenores é reconhecido apenas como algo
a que ajustar-se ou a exigir adaptação:
O faz-de-conta tem uma característica importante, que é
marcada pelo brincar, em que as crianças criam possibilidades de entrarem no mundo adulto, sendo protagonistas de suas brincadeiras, realizando suas vontades e
os objetos são usados como substitutos de outros. Ela
brinca de ser a mamãe, o papai, o cachorro e representando esses papéis em situações variadas, fluindo sua
liberdade de criação (BARBOZA & VOLPINI, 2015, p. 3).

A brincadeira de faz-de-conta é para
Piaget uma atividade essencialmente assimilativa. A criança, ao brincar, repete e incorpora
novos objetos e ações a esquemas previamente acomodados. No entanto, observa-se que a
brincadeira requer mais do que uma simples
repetição, envolvendo a representação de
ações, pessoas ou objetos.
Por isso, dentro da perspectiva piagetiana, diz-se que, no faz-de-conta, a brincadeira
e o símbolo estão relacionados. Por não possuir a capacidade da linguagem desenvolvida,
a criança pequena comunica seu pensamento
por meio dos símbolos (CARRARO, 2003, p.
15).

A partir da imaginação, surge o brincar desde muito
cedo. Por meio da curiosidade e brincadeiras livres e
simples, o imaginário aparece e se transforma nos melhores brinquedos para a criança, sendo o brincar um
dos responsáveis pelo desenvolvimento no processo
de ensino-aprendizagem na infância. O professor pode
enriquecer a sala de aula, para torná-la atrativa, de maneira lúdica e criativa, buscando chamar a atenção do
aluno e aguçar a imaginação e o brincar nele já existente (OLIVEIRA et al, 2018, p. 2).

Oliveira & Rubio (2013) assinalam que,
por meio da brincadeira a criança consegue
comunicar-se com o mundo do adulto, no qual
adquire controle interior, autoestima e confiança em si mesma, levando-a a agir de maneira
mais ativa para que vivencie experiências de tomada de decisões, como por exemplo, comer
sozinhos, vestir-se, fazer amigos, entre outros.
O brincar de faz de conta permite à criança a
construção do mundo real, pois brincando ela
trabalha com situações que vive no social, podendo assim, compreendê-las melhor.
Corroborando o pensamento das autoras, Carraro (2003) sustenta que:
No início, a brincadeira caracteriza-se por uma simples assimilação funcional ou reprodutora, confundindo-se com os esquemas sensório motores que são
reproduzidos pelo mero prazer de dominá-los e pelo
sentimento de eficácia e poder. É o que Piaget (1978)
chama de jogos de exercício. Após os dois anos de
idade, a brincadeira deixa de ser predominantemente
um pensamento objetivo que se submete às exigências
da realidade externa, para vir a adquirir o caráter da
imaginação. Assim, surge a brincadeira simbólica ou
de faz-de-conta. Mais tardiamente, com a socialização,
a brincadeira adota regras e aproxima-se cada vez mais
do mundo real. São os jogos de regras. A brincadeira
de faz-de-conta começa a declinar entre os quatro e
sete anos de idade, quando se inicia uma aproximação
maior com o real, ou seja, o símbolo acaba perdendo o seu caráter de deformação lúdica para se tornar
uma simples representação imitativa da realidade. Para
Piaget, essa fase caracteriza-se por três aspectos: uma
tentativa de ordenar as construções lúdicas em sequência, constituindo-se num progresso quanto às atividades lúdicas anteriores; uma crescente preocupação
com a semelhança à realidade, representando o real da
maneira mais fiel; e pelo início do simbolismo coletivo,
em que os papéis se diferenciam cada vez mais e tornam-se complementares, caracterizando a brincadeira
compartilhada (CARRARO, 2003, p. 16).
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Conforme Domingos (2016, p. 13), a
brincadeira faz de conta faz parte do universo
infantil, é a forma com que a criança passa a
descobrir e compreender o mundo que o cerca.
Os adultos ao observar a brincadeira
de faz de conta ficam tentando entender como
eles conseguem relacionar coisas do cotidiano
e trazer para a brincadeira [...] O Faz de Conta
é uma brincadeira muito significativa na vida
das crianças e alimenta o espírito imaginativo e
exploratório, isso porque é na brincadeira que
a criança expressa suas experiências e representa sua realidade.
Vygotsky (2007) atribui um papel importantíssimo à brincadeira, especialmente ao
brincar de faz de conta, considerado um verdadeiro “laboratório da infância”. Nas brincadeiras
de faz de conta as crianças criam a capacidade de imitar, imaginar, representar sem medo
da imposição do adulto. A partir do mundo que
ela cria, ela conseguirá entender e internalizar
regras no mundo em que está inserida (OLIVEIRA & RUBIO, 2013, p. 2):
A brincadeira de faz de conta, também conhecida como
simbólica, de representação de papéis ou sociodramática,
é a que deixa mais evidente a presença da situação imaginária. Ela surge com o aparecimento da representação
e da linguagem, em torno 2/3 anos, quando a criança
começa a alterar o significado dos objetos, dos eventos,
a expressar seus sonhos e fantasias e a assumir papéis
presentes no contexto social (KISHIMOTO, 2003, p. 39).

Conceição (2010) endossa a teoria de
Kishimoto, e vai além, ao afirmar que:
Desta forma, dentro destes sistemas, o processo imaginativo encontra-se no topo da complexidade das funções pois nesta atividade de fantasia diferentes elementos estão envolvidos. Contudo, o componente afetivo
presente tanto na imaginação quanto no pensamento
real faz com que estas atividades possuem uma compreensível relação. Para um pensamento mais realista é
necessária uma atitude mais livre da consciência para
o afastamento da percepção primária e a internalização
dos elementos dessa realidade, assim como na imaginação (CONCEIÇÃO, 2010, p. 35).

Entretanto, tanto Piaget quanto Vygotsky enfatizam o caráter representacional subjacente à brincadeira de faz-de-conta. Segundo
Piaget, a brincadeira de faz-de-conta consiste
em uma atividade representacional, pois quando a criança faz-de-conta que uma caixa representa um carrinho, ela dissocia o significante
(caixa) do significado (carrinho).
Essa dissociação caracteriza a representação, já que o objeto serve apenas para
evocar a coisa ausente. Também para Vygotsky, a brincadeira de faz-de-conta é uma atividade representacional, já que a criança, ao
representar um objeto por outro, passa a se relacionar com o significado atribuído ao objeto
e não mais com o objeto propriamente dito. Na
medida em que a criança é capaz de distinguir
o objeto do seu significado, ela está representando. Assim, durante a brincadeira de faz-de-conta, a criança torna-se capaz de separar a
percepção que tem dos objetos e pessoas do
seu significado (CARRARO, 2003, p. 17).
Cremonini (2012) lembra que vale
destacar que na brincadeira de faz-de-conta,
a criança produz regras, vivencia os princípios
que percebe na realidade, recria, na esfera imaginativa, os planos da vida real e das motivações de sua própria vontade. Isso tudo ocorre
pela autonomia que a criança adquire nos seus
primeiros anos de vida, desenvolvendo habilidades, motoras, cognitivas, sociais e afetivas
que a possibilitam apropriar-se do mundo dos
adultos, fazendo do momento “brincar” uma
atividade principal para continuação do seu
desenvolvimento (p. 6).
Para Kishimoto (2003, p. 68) ao brincar a criança sai do papel passivo para o ativo
trazendo a ela oportunidade de enfrentar seus
medos. Portanto, ela cria em seu mundo imaginário a sua maneira de adquirir poder, e vive
seu momento de super-herói, tendo em sua
mão o poder de governar o seu próprio destino. “Brincando, portanto, a criança coloca-se
num papel de poder, em que ela pode dominar os vilões ou as situações que provocariam
medo ou que a fariam sentir-se vulnerável e
insegura” (KISHIMOTO, 2003, p. 66).
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Domingos (2016) aponta que é a partir
da brincadeira de faz de conta que a criança
expressa seus sentimentos. Representa o que
acontece em seu cotidiano por meio do Faz
de conta na brincadeira. As crianças brincam
de acordo com sua cultura, do jeito que aprendem, elas representam aquilo que vivencia em
seu cotidiano. A mesma brincadeira é reproduzida de forma diferente em diversas culturas (p.
14):

Assim como atividade imaginativa, Vygotsky apresenta o jogo de faz de conta ou jogos dramáticos como de importante papel para
o desenvolvimento da criança. O autor pauta
seus pensamentos nas necessidades apresentadas pelo infante, que são mutáveis ao longo
do crescimento e que estão intrinsecamente ligadas às motivações e incentivos, ou seja, ao
fator emocional.

Os autores em geral concordam que durante a brincadeira de faz-de-conta os objetos são transformados
mentalmente (PIAGET, 1978; VYGOTSKY, 1984), bem
como que existe uma evolução desde a manipulação
inicial do objeto até o uso simbólico do mesmo. Quando
ocorre este último, os objetos ou pessoas são representados, progredindo a brincadeira da ação inicialmente
ligada aos objetos à ação gerada pelas ideias. A Teoria
da Mente oferece outra forma de se entender a brincadeira de faz-de-conta. A mente se constitui como o principal diferencial entre as pessoas e as outras entidades.
O conhecimento pela criança da natureza da mente lhe
permite explicar o comportamento dos outros e predizer
suas ações, remetendo-se às suas crenças, desejos,
percepções, pensamentos, emoções e intenções. Alguns teóricos da Teoria da Mente (LESLIE, 1987, 1988;
LILLARD, 1993; PERNER, 1991) acreditam que o faz-de-conta poderia indicar um entendimento da natureza
da mente. Assim, por exemplo, uma criança dá sentido
ao comportamento de seu amigo de revirar sua caixa
de brinquedos, supondo que ele quer um brinquedo
em particular, que acredita que pode ser encontrado ali,
que pretende brincar com ele e que vai sentir-se triste
se não o encontrar. O faz-de-conta poderia evidenciar
um entendimento precoce de que as pessoas têm representações mentais da realidade (CARRARO, 2003,
p. 17).

Desta forma, as atividades classificadas como lúdicas encontram um papel na satisfação das necessidades da criança por meio
do brinquedo, ressalvando que o autor utiliza
este termo em um sentido amplo para designar
as atividades e o ato de brincar (CONCEIÇÃO,
2010, p. 36).

Vygotsky (2007, p. 128) afirma ainda
que:
[…] ao observarmos as formas de imaginação relacionadas com a criatividade, orientadas para a realidade,
vemos que a fronteira entre o pensamento realista e a
imaginação se apaga, que a imaginação é um momento totalmente necessário, inseparável, do pensamento
realista (VYGOTSKY, 2007, p. 128).

LUDICIDADE COMO INSTRUMENTO
NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Segundo Coelho (2010), o brincar é
inerente ao cotidiano da criança. Enquanto o
adulto se expressa por meio de palavras, à
criança se expressa por meio de suas brincadeiras. A esse respeito Makarenko (apud LIMA,
2010, p. 3) esclarece que “o jogo é tão importante na vida da criança como é o trabalho para
o adulto, daí o fato de a educação do futuro cidadão se desenvolver antes de tudo no jogo”.
O fato de ingressar na escola não significa que
a criança deve abandonar essa característica,
afinal, conforme pondera Friedmann (2006), o
brincar é uma atividade que lhe é inerente e
necessária a fim de que possa explorar o novo
e conquistar conhecimentos e habilidades.
A escola sempre foi o canal de mudanças e não pode ser diferente em relação ao
mudo tecnológico e dos jogos. Ela tem como
papel de contribuir com mecanismo que aproveite recursos que surgem durante os anos e
conduzindo os professores para a utilização
dessa nova concepção do mundo das tecnologias e assim introduzindo e dispondo desses
recursos no apoio de suas atividades.
Os jogos eletrônicos sempre chamaram atenção do público e aos poucos foram
se efetivando como recursos primeiramente
aos olhos dos leigos, como entretenimento.
Em 1968 Ralph Baer, nascido na Alemanha
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Oriental, criou uma máquina que rodava jogos
eletrônicos que era utilizado em uma TV, assim
surgiu o primeiro protótipo do vídeo game chamado de “Brown Box”, que rodava jogos de
futebol, voleibol e de tiro. Mas aos poucos os
jogos foram sendo visto como uma ferramenta
na prática pedagógica.
É sabido que no início, em seu processo de criação e desenvolvimento, os jogos
eletrônicos eram bastante rudimentares; os primeiros não tinham os cuidados voltados para
educação ou pelo menos ainda não tinha esse
entendimento. E sabemos que a princípio não
havia a percepção da sua importância como
apoio na aprendizagem e na contextualização
de recurso educativo. Aprender a brincar desperta na criança estímulos e curiosidades e os
jogos propicia esta oportunidade. Segundo Teles (1999), brincar se coloca num patamar importantíssimo para a felicidade e realização da
criança, no presente e no futuro. Brincando, ela
explora o mundo, constrói o seu saber, aprende a respeitar o outro, desenvolve o sentimento
de grupo, ativa a imaginação e se auto realiza:
Por sua dimensão lúdica, o jogar pode ser visto como
uma das bases sobre o qual se desenvolve o espírito
construtivo, a imaginação, a capacidade de sistematizar
e abstrair e a capacidade de interagir socialmente. A
dimensão lúdica envolve desafios, surpresa, possibilidade de fazer de novo, de querer superar os obstáculos
iniciais e o incômodo por não controlar todos os resultados. Esse aspecto lúdico faz do jogo um contexto
natural para o surgimento de situações-problema, cuja
superação exige do jogador alguma aprendizagem e
um certo esforço na busca por solução (SMOLE et al.,
2007, p. 12).

No decorrer dos anos os ambientes
dos jogos com variados softwares, ficaram
cada vez mais elaborados com cuidados com
cores, imagens e aplicativos. A criança quando
apresentada ao mundo virtual, vê com satisfação e encanto interagindo com novos aprendizados que o jogo apresenta.
O ato de jogar, especialmente na primeira infância, cumpre funções importantes no
desenvolvimento psicológico, social e intelectual: é uma atividade voluntária, intrinsecamente
motivadora, envolve vários níveis de atividade
e frequentemente possui qualidades do imaginário (RIEBER, 1996).

Quando a escola proporciona à criança
jogos educacionais, o educador deve ter cuidado com o propósito do jogo. Segundo Moran,
não se trata de dar receitas, porque as situações são muito diversificadas. É importante
que cada docente encontre o que mais o ajude
a sentir-se bem, a comunicar-se bem, para ensinar bem, e ajudar os alunos na aprendizagem. É importante diversificar as formas de dar
aula, de realizar atividades, de avaliar.
Para isso os professores devem buscar
respeitar as etapas que são desenvolvidas na
criança, o seu processo do conhecimento e a
interação com o mundo. Quando a criança utiliza o computador ela inicia a percepção complexa de se adaptar a novas situações, portanto, está relacionada com decisões autônomas,
nas quais o indivíduo interage com o meio.
No entender de Piaget (1990), ser autônomo significa estar apto a cooperativamente
construir o sistema de regras morais e operatórias necessárias à manutenção de relações
permeadas pelo respeito mútuo. A autonomia
não está relacionada com isolamento (capacidade de aprender sozinho e respeito ao ritmo
próprio da escola comportamentalista).
De acordo com a Epistemologia Genética ou Psicogenética, o sujeito desenvolve
sua inteligência em constante interação com o
meio, apesar de ser afetado por fatores biológicos. De acordo com Piaget:
[...] o conhecimento não procede, em suas origens,
nem de um sujeito consciente de si mesmo, nem dos
objetos já constituídos (do ponto de vista do sujeito)
que se lhe imporiam: resultaria de interações que se
produzem a meio caminho entre sujeito e objeto, e que
dependem, portanto, dos dois ao mesmo tempo, mas
em virtude de uma indiferenciação completa e não de
trocas entre formas distintas (PIAGET, 1990, p. 8).

Para Smole (2007) a utilização dos jogos na escola não é algo novo, e é bastante conhecido seu potencial para o ensino e a aprendizagem em muitas áreas do conhecimento. O
uso do jogo implica uma mudança significativa
nos processos de ensino e aprendizagem, que
permite alterar o modelo tradicional de ensino.
O trabalho com jogos quando bem planejado
e orientado, auxiliam o desenvolvimento de
habilidades como observação, análise, levantamento de hipóteses, busca de suposições,
638

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

reflexão, tomada de decisões, argumentação e
organização, que estão estreitamente relacionadas ao raciocínio lógico.
A mesma autora ainda argumenta que
no jogo as habilidades desenvolvem-se porque, ao jogar, os alunos têm a oportunidade
de resolver problemas, investigar e descobrir
a melhor jogada; refletir e a analisar as regras,
estabelecendo relações entre os elementos
do jogo e os conceitos. O jogo, pode-se afirmar que, possibilita uma situação de prazer e
aprendizagem significativa nas aulas. Além disso, o trabalho com jogos é um dos recursos
que favorece o desenvolvimento da linguagem,
diferentes processos de raciocínio e de interação entre os alunos, uma vez que, durante
o jogo, cada jogador tem a possibilidade de
acompanhar o trabalho de todos os outros, defender pontos de vista e aprender a ser crítico
e confiante em si mesmo:
Todo jogo, por sua natureza, desafia, encanta, traz movimento, barulho e uma certa alegria para o espaço no
qual normalmente entram apenas o livro, o caderno e
o lápis. Essa dimensão não pode ser perdida apenas
porque os jogos envolvem conceitos de matemática.
Ao contrário ela é determinante para que os alunos sintam-se chamados a participar das atividades com interesse. Hoje sabe-se que, associada à dimensão lúdica,
está a dimensão educativa do jogo. Uma das interfaces
mais promissoras dessa associação diz respeito à consideração dos erros. O jogo reduz as consequências
dos erros e dos fracassos do jogador, permitindo que
ele desenvolva iniciativa, autoconfiança e autonomia.
No fundo, o jogo é uma atividade séria, que não tem
consequências frustrantes para quem joga, no sentido
de ver o erro como algo definitivo ou insuperável (SMOLE, 2007, p. 12).

Na discussão com seus pares, no jogo,
o aluno pode desenvolver seu potencial de participação, cooperação, respeito mútuo e crítica.
No desenvolvimento do aluno, as ideias dos
outros são importantes porque promovem situações que o levam a pensar criticamente sobre
as próprias ideias em relação às dos outros.
Dias e Costa (2009) em seu artigo sobre o jogo, defendem que, para Piaget (1978),
o jogo é essencialmente assimilação e os classifica em jogos de exercício, jogos simbólicos
e jogos de regras.

Os jogos de exercícios são os primeiros a surgirem na criança e são motivados pelo
prazer de manipular as peças e pelas descobertas de habilidades por intermédio do movimento. Os jogos simbólicos aparecem por
volta dos dois anos e caracterizam-se pela capacidade de representação e pela instalação
da função simbólica.
A criança é capaz de, ao invés de agir
diretamente sobre os objetos, nomear e agir
mentalmente sobre eles. O jogo simbólico,
transforma o real de acordo com as necessidades e desejos do momento. No decorrer do desenvolvimento, aparece o terceiro tipo de jogo
que é o jogo com regras. Surgem num primeiro
momento no período dos quatro aos sete anos
e posteriormente entre os sete e onze anos.
As mesmas autoras ainda afirmam que
uso de jogos, utilizados como instrumentos de
práticas pedagógicas, faz com que a criança
amplie seus conhecimentos. Esse conhecimento é resultante das trocas entre o sujeito
e o meio. Jogar possibilita trocas e desafia o
sujeito como construtor do próprio saber. Durante as atividades com jogos, a criança tem
a chance de perceber seus erros, lacunas e
reelaborar novas estratégias. É devido a uma
regulação ativa que o indivíduo busca novos
meios ou estratégias:
Por permitir ao jogador controlar e corrigir seus erros,
seus avanços, assim como rever suas respostas, o jogo
possibilita a ele descobrir onde falhou ou teve sucesso e por que isso ocorreu. Essa consciência permite
compreender o próprio processo de aprendizagem e
desenvolver a autonomia para continuar aprendendo
(SMOLE, 2007, p. 12).

O Projeto Político Pedagógico de cada
escola tem um papel importante no desafio da
inclusão de uma nova perspectiva do uso de jogos, softwares educativos e outras mídias que
envolvam os alunos numa nova experiência. A
quebra dos paradigmas na educação depende
de toda a escola com um conjunto e não somente de um único professor.
Sabemos da importância de utilizar novos instrumentos na construção da aprendizagem e os jogos são eficazes para desenvolver
nos alunos o caminho prazeroso do aprender,
pois ele se torna diferente e atrativo. Com o
planejamento e organização do laboratório
de informática, regido por um projeto político
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pedagógico consistente e claro, e com o planejamento adequado do professor, esses caminhos modificam a prática, pois se a torna diferente quando agregado às diferentes mídias
e aos conteúdos que o professor desenvolve
nas suas aulas: “A educação só pode-se realizar através de mediações práticas que se desenvolvem a partir de um projeto educacional,
vinculado, por sua vez, a um projeto histórico e
social e que a instituição escolar é o lugar por
excelência desse projeto” (SEVERINO, 1998).
Freire defende que:
Não posso ser professor se não percebo cada vez melhor que, por não ser neutra, minha prática exige de
mim uma definição. Uma tomada de posição. Decisão.
Ruptura. Exige de mim que escolha entre isto e aquilo.
Não posso ser professor a favor de quem quer que seja
e a favor de não importa o quê. Não posso ser professor
a favor simplesmente do Homem ou da Humanidade,
frase de uma vacuidade demasiado contrastante com a
concretude da prática educativa. Sou professor a favor
da decência contra o despudor, a favor da liberdade
contra o autoritarismo, da autoridade contra a licenciosidade, da democracia contra a ditadura de direita ou
de esquerda. Sou professor a favor da lista constante
contra qualquer forma de discriminação, contra a dominação econômica dos indivíduos ou das classes sociais. Sou professor contra a ordem capitalista vigente
que inventou esta aberração: a miséria na fartura. Sou
professor a favor da esperança que me anima apesar
de tudo (FREIRE, 1996, p. 115).

O professor tem a capacidade de reinventar seus métodos, sendo ele um camaleão
do ensino. Aprendemos que a solução de várias dificuldades é o ato de aprender a aprender e que, na educação, o nosso trabalho é de
estarmos sempre em busca de caminhos novos para que aconteça definitivamente a aprendizagem.
Para falar sobre os jogos educativos temos que nos voltarmos para a importância do
computador como uma ferramenta de aprendizagem no desenvolvimento da criança, têm
que ir além e explorar a amplitude dessa ferramenta. Os primeiros contatos da criança com o
computador a desperta para a curiosidade de
entender e, consequentemente, quanto mais
familiar mais prazeroso será. O conhecer vem
do contato do mouse e manuseio das teclas.

Quando a criança está diante do computador tem uma visão de uma grande descoberta. Vivência experiência de cores e que
desperta os sentidos da visão e do tato, acumulando descobertas importantes para outros
sentidos de aprendizagem.
Quando nos falamos em jogos, temos
que observar, no computador, a recepção feita
pelo aparelho visual que é usada para associação da capacidade cognitiva do ser humano.
Assim, podemos citar a teoria de Gestalt que
conceitua o mecanismo da organização perceptiva de um objeto ou imagem, encaminhando para conceituação.
Nesse contexto, quando o aluno se depara com a imagem de uma tela, o seu entendimento e reconhecer os objetos passa a
dar significado. Temos como exemplo o uso do
mouse no desenvolvimento na psicomotricidade da criança na fase da pré-escola. Manusear
o mouse é complexo, pois, envolve maturação
do sistema nervoso que envolve tonicidade e
coordenação de movimentos, ligados à motricidade fina, ampla, lateralidade - orientação
espacial.
Com base na teoria de Piaget, adaptação por assimilação/acomodação integra o
conceito de esquema assimilador. A criança
pequena, quando se depara com as ferramentas do computador como o mouse, teclados
ou até mesmo o clicar e o arrastar, no início, os
seus movimentos não são precisos, e somente
aos poucos vão sendo aperfeiçoados por sua
constante reprodução.
Autores como Bock, Furtado e Teixeira
(2001), colocam que o desenvolvimento infantil pode ser visto a partir de três aspectos: Instrumental, cultural e histórico. Quando se trata
do aspecto instrumental, pode-se dizer que se
refere à natureza basicamente mediadora das
funções psicológicas complexas. Neste aspecto, o ser humano não apenas responde aos
estímulos apresentados no ambiente, mas os
altera, utilizando as modificações como um instrumento de seu comportamento.
Outro é o aspecto cultural, é possível
dizer que está envolvido os meios socialmente
estruturados pelos quais a sociedade organiza
os tipos de tarefa que a criança em crescimento enfrenta, e os instrumentos mentais e físicos
de que a criança necessita para aprender a
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tarefa. A linguagem é um dos principais instruPode-se dizer então, que o desenvolmentos utilizados por Vygotsky (2007), na qual vimento é sustentado pelas interações de um
se baseou toda sua obra na linguagem e sua sujeito com o outro, ou melhor, da criança com
relação com o pensamento. Segundo Oliveira, o adulto. O jogo que caracteriza o brincar posA linguagem humana tem para Vygotsky duas funções sui a função lúdica e educativa, proporciona
básicas: a de intercâmbio social e a de pensamento prazer e exercita a imaginação, ampliando a
generalizante. Isto é, além de servir ao propósito de linguagem da criança. E a linguagem do comcomunicação entre indivíduos, a linguagem simplifica putador é inserida no cotidiano das crianças
e generaliza a experiência, ordenando as instâncias do como palavras “mouse”, “internet”, “game” que
mundo real em categorias conceituais cujo significado aprende palavras novas e a finalidade das exé compartilhado pelos usuários dessa linguagem (OLI- pressões usadas.
O uso dos jogos bem direcionados
VEIRA, 1997, p. 42).
contribui significativamente com a coordenaE o aspecto histórico se junta com o ção viso-motor, especialmente os games, nos
cultural, pois os instrumentos que o homem quais os olhos e as mãos estão atentos para
usa, para dominar seu ambiente e seu próprio atenderem as tarefas que os jogos impõem.
comportamento, foram criados e modificados Além disso, ele contribui para que a criança
ao longo da história social da civilização.
aprenda a se submeter às regras e a vivenciar
Para Vygotsky (2007), a história da so- situações que ela não domina, incentivando a
ciedade e o desenvolvimento do homem es- criação de estratégias para solucionar os protão totalmente ligados, de forma que não se- blemas que os jogos lançam. Somando tamria possível separá-los. Desde que nascem, as bém as habilidades que os jogos promovem
crianças têm constante interação com os adul- às crianças, tanto no próprio corpo como no
tos, pois estes, naturalmente procuram passar equilíbrio e velocidade:
para as crianças o seu modo de se relacionar
e a sua cultura.
No jogo, os erros são revistos de forma natural na
ação das jogadas, sem deixar marcas negativas, mas
propiciando novas tentativas, estimulando previsões e
checagem. O planejamento de melhores jogadas e a
utilização de conhecimentos adquiridos anteriormente,
propiciam a aquisição de novas ideias e novos conhecimentos (SMOLE, 2007, p. 12).

E é por intermédio deste contato com
os adultos que os processos psicológicos mais
complexos vão tomando forma. Esse processo,
no início, é interpsíquico, ou seja, partilhado entre pessoas, quando a criança vai crescendo
os processos acabam por ser intrapsíquicos,
realizado pela própria criança. Vygotsky (2007)
Para Brougère (1998b), a brincadeira
coloca que em um primeiro momento os aspectos motores e verbais do comportamento é uma mutação do sentido da realidade: nela
as coisas transformam-se em outras. É um esestão misturados.
[...] a fala envolve os elementos referenciais, a conver- paço à margem da vida cotidiana que obedesação orientada pelo objeto, as expressões emocionais ce a regras criadas pela circunstância. Nesta
e outros tipos de fala social. Como a criança está cer- última década, os jogos e os brinquedos têm
cada por adultos na família, a fala começa a adquirir sido cada vez mais usados nas escolas e no
traços demonstrativos, e ela começa a indicar o que ambiente familiar.
Os jogos se expandiram tanto que cheestá fazendo e de que está precisando. Após algum
tempo, a criança, fazendo distinções para os outros garam até as empresas como fator de integracom o auxílio da fala, começa a fazer distinções para ção ou de relacionamento interpessoal entre
si mesmas. E a fala vai deixando de ser um meio para funcionários. Às vezes, são apenas jogos para
dirigir o comportamento dos outros e vai adquirindo a desenvolver capacidades como a concentrafunção de autodireção (BOCK; FURTADO; TEIXEIRA, ção, memória, atenção. Em outras ocasiões os
jogos visam atingir o lado afetivo, psicológico,
2001, p. 109).
social, ou todos estes aspectos; são os jogos
educativos.
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Os jogos se dividem em jogos de regras fixas e os de construção espontânea. Nos
primeiros, “ensina-se a jogar”, isto é, compreendem-se as regras e normas e se age segundo elas. No segundo, a liberdade de criação é
estimulada, desde a construção das regras pelos próprios participantes até os conteúdos envolvidos. Os contextos limitadores são regras
e procedimentos colocados antes da partida.
Um dos aspectos mais interessantes do
jogo é a sua semelhança com muitas situações
da vida real, que também envolvem tomadas
de decisões em função de determinados objetivos, em contextos limitadores. Daí expressões
populares como a “vida é um jogo”, “o jogo da
vida”. A semelhança com a vida é o comportamento e a interação dos participantes.
O jogo pode envolver cooperação,
conflito e uma série de outros sentimentos tais
como: insegurança, auto afirmações, medo, e
curiosidade, que são situações da vida real.
Não dão só prazer à criança, mas para ela em
primeiro lugar estão as experiências de prazer.
Têm-se jogos industrializados e jogos construídos de sucatas pelos professores, que aliam
duas atividades: a construção do jogo e o ato
de jogar. Nesses jogos a interação dos professores é quase sempre desenvolver a atividade
lúdica, visando para isso os conteúdos da sala
de aula.
As brincadeiras são experiências que
as crianças vão adquirindo no decorrer de sua
vida, assim como o adulto desenvolve sua personalidade por meio de sua experiência de
vida; a criança cresce e se aperfeiçoa por meio
da criatividade das suas próprias brincadeiras
e com as relações com as demais crianças e
adultos. A brincadeira “é a prova evidente e
constante da capacidade criadora, que quer dizer vivência” (WINNICOTT, 1985, p. 163).
A parcela de contribuição dos adultos
é o de reconhecer a importância da brincadeira e o ensino de brincadeiras tradicionais, mas
sem interferir na iniciativa da própria criança.
Inicialmente, a criança está restrita ao
círculo representado pela mãe. Aos poucos,
passa a ampliar este círculo, incluindo outras
crianças, sendo a brincadeira o canal natural
para estes novos relacionamentos. A brincadeira,

[...] baseada como é na aceitação de símbolos, contém possibilidades infantis. Habilita a criança
a experimentar seja o que for que se encontre em sua
íntima realidade psíquica pessoal, que é a base do
crescente sentido de identidade. Tanto haverá agressão
quanto amor (WINNICOTT, 1985, p. 267).

Assim como o adulto se comunica por
meio da fala, a criança expressa seus sentimentos, ou se comunica por intermédio das
brincadeiras, o que, muitas vezes, causa certa
aflição na criança perante o fracasso do adulto
de não lhe compreender corretamente.
Segundo Winnicott (1975, p. 80), “é
o brincar, somente no brincar, que o indivíduo
criança ou adulto pode ser criativo e utilizar
sua personalidade integral: e é somente sendo
criativo que o indivíduo descobre o eu (self)”.
Nota-se que a brincadeira é uma das
atividades mais importantes para o desenvolvimento da criança, uma vez que elas, desde
bem pequenas, comunicam-se por meio de
movimentos, sons, e gradativamente irão desenvolvendo a sua imaginação e a criatividade
por intermédio das brincadeiras. A principal atividade infantil na pré-escola é o brinquedo, não
pelo tempo que a criança se ocupa do brincar,
mas pela sua relação com o desenvolvimento
psíquico infantil.
Partindo desse pressuposto, as escolas
inclusivas devem reconhecer as necessidades
de todos os alunos, se adaptando aos diferentes estilos e ritmos de aprendizagem; além de
assegurar respostas educacionais adequadas
por meio de um currículo flexível, uma boa organização escolar, diversificação de recursos
e entrosamento com suas comunidades. Sob
o ponto de vista legal, educacional, político e
filosófico, o direito à Educação Inclusiva está
assegurado, mas se faz necessário buscar a
coerência entre o discurso legal e a prática.
Nesse contexto, um dos objetivos principais é a busca de soluções “para a convivência e a familiaridade com as pessoas com
deficiência, derrubando as barreiras físicas, sociais, psicológicas e instrumentais que as impedem de circular no espaço comum” (ARANHA,
2000, p. 45). E nesta busca de respostas para
atender à diversidade, a proposta pedagógica
se apresenta mais rica, visando uma educação
de qualidade para todos.
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A Educação Inclusiva, não se resume
na simples observância mecânica da lei. Antes,
requer uma mudança de postura, de percepção
e de concepção dos sistemas educacionais.
As modificações necessárias devem abranger
atitudes, perspectivas, organização e ações de
operacionalização do trabalho educacional.
Os educadores que se comprometem
com tais requisitos são capazes de transformar
as salas de aula em espaços prazerosos, no
qual tanto eles como os alunos são cúmplices
de uma aventura entre o aprender, o aprender
a aprender e o aprender a pensar. O clima das
atividades favorece ações comunicativas entre
os alunos e entre estes e seus professores. Essas ações são muito bem definidas por Fleuri
(2003):

de uma educação cidadã. Tal postura se torna
possível mediante um projeto político-pedagógico que defina claramente:
Seu papel de conhecer, reconhecer e programar a sua
tarefa de criação positiva de formas de trabalho, que
respondam às particularidades de seus educandos;
tanto as particularidades pessoais de gênese biológica
quanto as que são construídas na vida social, nas relações concretas de vida de cada um (PADILHA, 2000,
p. 4).

No que tange a metodologia aplicada,
o professor precisa implementar ações que se
apresentem eficientes e eficazes. “Considerar
a pessoa como anterior e mais significativa do
que sua deficiência é considerá-la, em relação
às demais pessoas, com igualdade de valor”
(CARVALHO, 1999, p. 57). Nesse contexto, a
aplicação do lúdico na educação se apresenta
Não se trata de reduzir o outro ao que como agradável e adequada.Sob esse enfonós pensamos ou queremos dele. Não se que,
trata de assimilá-lo a nós mesmos, excluindo O aprendizado deve acontecer dentro de um ambiente
sua diferença. Trata-se de abrir o olhar ao es- que seja agradável e atrativo aos aprendizes, além de
tranhamento, ao deslocamento do conhecido respeitar os diferentes níveis de raciocínio e as habilipara o desconhecido, que não é só o outro su- dades que são próprias de cada etapa do desenvolvijeito com quem interagimos socialmente, mas mento humano. Com a utilização dos jogos o professor
também o outro que habita em nós mesmos pode propiciar aos alunos a vivência em equipe, desenvolver a criatividade e a imaginação, além de pro(FLEURI, 2003, p. 9).
Face às dificuldades impostas pelo
processo, a inclusão escolar se apresenta
como um movimento contra políticas já institucionalizadas como corretas e absolutas. Deve
promover um repensar, uma ressignificação
da consciência, conforme analisa Stainback
(1999, p. 48): “a arte de facilitar a adesão à
inclusão envolve o trabalho criativo com este
estado de elevação da consciência, redirecionando a energia estreitamente relacionada ao
medo para a resolução de problemas”, promovendo assim a reconsideração dos limites, dos
relacionamentos, das estruturas e dos benefícios. Nesse contexto, a formação do educador
deve estar associada a uma prática reflexiva e
uma mudança de postura, para que as legislações que regem a inclusão não sejam vistas
como uma imposição, mas como garantia ao
direito de todos a uma educação de qualidade.
Um educador consciente e politizado
tem claro e definido em sua prática pedagógica a concepção de sujeito, de sociedade e
de aprendizagem condizentes com os ideais

porcionar oportunidades de autoconhecimento, de descobertas de potencialidades, promover a formação da
autoestima e a prática de exercícios de relacionamento
social. Mas, para isso ocorrer, deve estar convencido de
que o jogo é um instrumento cognitivo e afetivamente
significativo e que pode trazer enriquecimento das atividades pedagógicas (OLIVEIRA, 2003, pp. 123-124).

Conforme conclui Mrech (2008, p. 1),
o fundamental é perceber o aluno em toda a
sua “singularidade, captá-lo em toda a sua especificidade, em um programa direcionado a
atender as suas necessidades especiais. É a
percepção desta singularidade que vai comandar o processo e não um modelo universal de
desenvolvimento”.
O professor é o mediador, e deve possibilitar ao aluno explorar todas as ferramentas
que possibilitam a aprendizagem, e é de conhecimento que o jogo incentiva o raciocínio
rápido e que desperta o progresso do aluno.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nos jogos, a atividade é agradável, oferece satisfação como resultado. Na criança pequena, a tendência é satisfazer seus desejos, e se isso não ocorre de imediato, surge, então, o
desinteresse. Já na idade pré-escolar, quando não satisfeitos seus desejos de imediato, a criança parte para a imaginação e tudo acontece no mundo de faz de conta, no qual pode realizar
tudo o que quiser da maneira que desejar.
Esse mundo é chamado de brinquedo. A imaginação é um processo psicológico para
a criança; ela vai se adaptar a esse mundo de forma consciente, construindo uma história imaginária. É importante garantir o espaço do jogo na educação pré-escolar e nas séries iniciais
do Ensino fundamental, na qual a educação esteja em perspectiva criadora, imaginativa e construtiva do significado do seu cotidiano, em uma atividade consciente e voluntária, na busca do
conhecimento. Por intermédio dos jogos e brincadeiras a criança constrói conceitos e supera
dificuldades de aprendizagem, mantendo vivo o prazer de aprender, fazendo disto uma deliciosa
aventura.
Segundo Winnicott (1985, p. 161), “é na brincadeira que as crianças “dão escoamento
ao ódio e à agressão”, como se agressão fosse alguma substância má de que fosse possível
uma pessoa livrar-se.
Cabe, aqui, ressaltar a importância de um ambiente favorável como sendo capaz de minimizar os sentimentos agressivos. Deve-se aceitar, em parte, a agressividade na brincadeira da
criança, que, por sua vez, não aceita, muitas vezes, a desonestidade na brincadeira, o que torna
a agressividade como um fato positivo.
Quando a criança brinca, ela expressa seus sentimentos, e nesse momento muitos traumas e medos poderão ser resolvidos por meio desta atividade (o ato de brincar).
As crianças brincam por prazer e para dominar suas angústias, para controlar os impulsos que levam a esta angústia. A angústia sempre é um fator dominante na brincadeira infantil,
mas em excesso leva à brincadeira repetida, ou a uma busca exagerada dos prazeres que pertencem à brincadeira. Caso a angústia seja muito grande, a brincadeira torna-se pura exploração
da gratificação sensual.
Quando as crianças brincam por prazer, é fácil convencê-las a parar de brincar, ao passo
que, quando a criança brinca para dominar a angústia, a sua interrupção causa-lhe muita aflição.
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A PERSPECTIVA DA
NEUROPSICOPEDAGOGIA NA ESCOLA
RESUMO: A Neuropsicopedagogia é composta pelo novo campo do conhecimento voltado a pensar e a agir sobre as dificuldades de aprendizagem. É uma área de fronteira com a medicina, sobretudo com a neurologia. De caráter eminentemente interdisciplinar, consiste em uma ciência
híbrida oriunda de diversas disciplinas básicas (neuroanatomia, neurofisiologia, neuroquímica e
neurofarmacologia) e aplicadas (psicometria, psicologia clínica e experimental, psicopatologia e
psicologia cognitiva). Outro aspecto importante refere-se ao fato de que poucos cursos de graduação ofertam disciplina específica de Neuropsicologia. Este trabalho refere-se a permanência
do Neuropsicopedagogo no ambiente escolar e sua função pode auxiliar na superação dos problemas de aprendizagem. Também, compreenderemos basicamente a Neuropsicopedagogia,
conhecendo o funcionamento do cérebro e do sistema nervoso central, itens essenciais para o
entendimento do processo de aprendizagem, com intuito na reabilitação e prevenção dos eventuais problemas detectados nos alunos. A neuropsicologia estuda as relações e inter-relações
do comportamento. O ponto mais importante da Neuropsicologia é a interdisciplinaridade. A
integração do conhecimento de profissionais de diversas áreas no campo da neuropsicologia
favorece o diagnóstico, escolhas de intervenção e caminhos futuros para a reabilitação. O neuropsicólogo deve estar atualizado quanto aos instrumentos de avaliação mais utilizados e referendados na área. Certamente os professores terão maior sucesso na arte de ensinar estudando
e compreendendo como nosso cérebro aprende. Conhecida como teste neuropsicológico ou
exame neuropsicológico, a avaliação neuropsicológica é uma bateria de testes utilizada para
avaliar e investigar a relação de todas as funções cognitivas com o comportamento do indivíduo,
aferindo o potencial intelectual, atenção, memória, linguagem, funções executivas e outros.
Palavras-chave: Neuropsicopedagogia; Aprendizagem; Cérebro; Avaliação.
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INTRODUÇÃO
Este artigo refere-se a Neuropsicopedagogia como um estudo multidisciplinar que consagra a compatibilidade entre o funcionamento do sistema nervoso e a aprendizagem humana.
Por esse motivo, estabelece relações e semelhanças entre os estudos das neurociências e os
conhecimentos e princípios de diferentes elementos das Ciências Humanas: Psicologia, Pedagogia, Sociologia, Antropologia, entre outras, assimilando o erro apresentado pelo sujeito na
técnica de construção do seu conhecimento.
Segundo os estudos de Fonseca (2014), a Neuropiscopedagogia habilita profissionais
da área da Educação e Saúde para que ampliem seus conhecimentos em torno da aprendizagem de variados sujeitos e circunstâncias. Complementa a formação de psicopedagogos, psicólogos, pedagogos e demais profissionais ligados à educação.
O especialista em Neuropsicopedagogia poderá, em várias circunstâncias, compreender
o processo cognitivo do sujeito desde os primeiros anos de vida, suas dificuldades e consequências na aprendizagem. Pode desenvolver sua profissão na Neuropsicopedagogia Clínica,
Institucional e Hospitalar.
Na Neuropsicopedagogia Institucional, o Neuropsicopedagogo pode atuar em Escolas,
Faculdades, Universidades e ONGs. Já a Neuropsicopedagogia Clínica proporciona que o especialista trabalhe em centros que oferecem diferentes atendimentos sociais e em consultórios e
clínicas, com atendimentos individuais. A Neuropsicopedagogia Hospitalar oferece ao especialista, várias oportunidades em brinquedotecas, ambulatórios e diferentes unidades de internação
(FONSECA, 2014).
Desta maneira, o profissional da Neuropsicopedagogia apropria-se de um papel de extrema importância na abordagem do enigma da dificuldade de aprendizagem de crianças em
idade escolar. As dificuldades encontradas durante esse período são esperadas, entretanto necessitam ser supridas, fazendo-se necessárias algumas intervenções distintas das normalmente
utilizadas quando a criança apresenta alguma dificuldade (FONSECA, 2014).
Para o autor (2014, p.1):
A neuropsicopedagogia procura reunir e integrar os estudos do desenvolvimento, das estruturas, das funções e
das disfunções do cérebro, ao mesmo tempo que estuda os processos psicocognitivos responsáveis pela aprendizagem e os processos psicopedagógicos responsáveis pelo ensino (FONSECA, 2014, p. 1).

Com isso, diversos pesquisadores como: Pedagogos, Psicopedagogos, Psicólogos, Neuropsicólogos, Pediatras, Psiquiatras, Fonoaudiólogos, Neurolinguistas, Terapeutas Ocupacionais,
Fisioterapeutas e Neurocientistas, se reuniram diretamente e indiretamente para melhor entender
a forma como o cérebro se processa nos processos cognitivos e emocionais dos indivíduos.
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Segundo Migliori (2013, p.8):
A ciência vem demonstrando que a aprendizagem é a chave do progresso e do desenvolvimento humano. Porém,
os modelos de educação que temos praticados não estão orientados para conhecermos nosso cérebro e nossa
mente, e compreender como a aprendizagem os transformam (MIGLIORI, 2013, p.8).

Na escola, a neuropsicopedagogia se caracteriza na área de conhecimento, voltada principalmente para os processos de ensino e aprendizagem. Para que haja o processo cognitivo
do aluno no cotidiano escolar, uma ampla inter-relação de desenvolvimento deve agregar-se aos
fatores psicológicos, biológicos e culturais, estes por sua vez, precisam estar sintonizados para
alcançar o sucesso escolar dos envolvidos nesse contexto. De acordo com Lima (2017, p.78):
Ao longo da Educação Básica, os processos cognitivos precisam ser analisados em
todas as concepções, não apenas com os fracassos, ao qual ficam impregnados em alguns
indivíduos. Mas, como oportunidade dos envolvidos no processo de ensino e aprendizagem ao
encontrar um viés, na busca de um ensino de qualidade e a realização dos projetos de vida dos
alunos (LIMA, 2017, p. 78).

Em conjunto com a neurociência, a Neuropsicopedagogia busca por meio do funcionamento do cérebro, os recursos para a aprendizagem, considerando os métodos didáticos e
avaliativos uma interferência significativa nesse processo. O trabalho do neuropsicopedagogo
em âmbito escolar ou fora dele é de propor exercícios de estímulos aos pacientes e/ou alunos
que auxilie as atividades cerebrais (LIMA, 2017).
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A NEUROPSICOPEDAGOGIA
Segundo Beauclair (2014), a neuropsicopedagogia constitui-se como uma área de
conhecimento e pesquisa de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, que tem como foco os
processos de ensino-aprendizagem, levando
em consideração tanto a avaliação, diagnóstico e intervenção que são partes constituintes
de uma investigação do sujeito, da família, da
escola e da sociedade que o aluno está inserido. Cabe mencionar que a Neuropsicopedagogia é, ainda, uma práxis o que significa que
a mesma é uma prática que tem como aporte
teórico de estudo os referenciais teóricos, não
se constituindo por natureza, como ciência de
fato.
Para Beauclair: “Um novo campo de
intervenção e especialização, onde o conhecimento ultrapassa fronteiras e cria, com isso, novas possibilidades de aprender sobre o aprender, ampliando olhares e oportunizando novas
formas de interrelacionar informações, conhecimentos e saberes” (BEAUCLAIR, 2014, p.45):

Os avanços das neurociências possibilitam uma abordagem mais científica do processo ensino-aprendizagem, fundamentada na compreensão dos processos
cognitivos envolvidos. Devemos ser cautelosos, ainda
que otimistas em relação às contribuições recíprocas
entre neurociências e educação. Descobertas em neurociências não autorizam sua aplicação direta e imediata no contexto escolar, pois é preciso lembrar que
o conhecimento neurocientífico contribui com apenas
parte do contexto em que ocorre a aprendizagem. Embora ele seja muito importante, é mais um fator em uma
conjuntura cultural bem mais ampla (COSENZA, 2011,
p.32).

O neuropsicopedagogo, ao se apropriar dos conhecimentos das Neurociências,
poderá ter um suporte teórico-prático mais fundamentado para entender as funções cognitivas, tais como: atenção, memória, tátil-cinestésica, funções motoras, funções superiores
(linguagem, planejamento, julgamento, etc.),
orientação, verbais. Vale lembrar que o neuropsicopedagogo deve estar em constante busca
de novos conhecimentos de sua área e de áreas afins, por conta que sua formação possui
uma natureza interdisciplinar e transdisciplinar.
A Neuropsicopedagogia busca os recursos
Para entender melhor sobre o termo para a aprendizagem através funcionamento
de Neuropsicopedagogia, vale salientar que é do cérebro.
uma área de estudo das Neurociências. Guerra
Para Almeida (2012), o cérebro é o ór(2011, p.3) ressalta:
gão principal do sistema nervoso e consequenA evolução nos garantiu um cérebro capaz de apren- temente o responsável pelo controle do corpo
der, para garantir nosso bem estar e sobrevivência e e do processo de aprendizagem.
não para ter sucesso na escola. A menos que o bom
desempenho escolar signifique esse bem-estar e sobrevivência do indivíduo. Na escola o aluno aprende o
que é significativo e relevante para o contexto atual de
sua vida. Se a “sobrevivência” é a nota, o cérebro do
aprendiz selecionará estratégias que levem à obtenção
da nota e não, necessariamente, à aquisição das novas
competências (GUERRA, 2011, p. 3).

Para compreender basicamente esse
órgão, ele é dividido em três partes fundamentais: o hipotálamo que é um pequeno órgão que
controla as funções de sobrevivência, como a
fome, a sede, e também o impulso sexual; já
o sistema límbico, tem a função de prover ao
indivíduo as emoções; por fim, o córtex que
É certo que as Neurociências vieram controla os movimentos do corpo, a percepção
mudar as concepções do passado e, com isso, dos sentidos e o pensamento.
através de pesquisas e estudos sobre o cérebro, demonstra que o cérebro possui inúmeras
O cérebro por sua vez, tem as funções
potencialidades, na qual o neuropsicopedago- de receber, selecionar, memorizar e processar
go pode despertar o grande potencial de sua os elementos captados pelos sensores, a qual
clientela, seja no campo acadêmico como so- essa compreensão desse órgão, auxilia no tracial. Para Cosenza (2011, p.32):
balho desse profissional.
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Sendo assim, realiza um trabalho que
avalia e auxilia nos processos didático-metodológicos e na dinâmica institucional para um melhor processo de ensino e aprendizagem, direcionando suas atenções para aquelas pessoas
com transtornos diversos e que necessitam
de um olhar mais apurado em seu tempo de
aprendizagem. Aliás, todo ser humano tem capacidade para aprender, não importando suas
limitações. Para Almeida (2012, p.13):

a) Observação, identificação e análise
do ambiente escolar nas questões relacionadas ao desenvolvimento humano do aluno nas
áreas motoras, cognitivas e comportamentais,
considerando os preceitos das neurociências
aplicada a Educação, em interface com a Pedagogia e Psicologia Cognitiva;

b) Criação de estratégias que viabilizem o desenvolvimento do processo ensino e
aprendizagem dos que são atendidos nos esA Neurociência tem apresentado diariamente novas paços coletivos;
descobertas que não era possível saber antes. Hoje,
talvez, a melhor e a mais importante descoberta da ciência que estuda o cérebro seja a questão da plasticidade cerebral, ou seja, no passado, acreditava-se que
quem não aprendia e ponto final. Seu cérebro não dava
conta e nunca poderia dar conta da aprendizagem, e,
dessa forma, cabia ao indivíduo desaparecer dos meios
acadêmicos e sociais. Era uma exclusão fundamentada
até mesmo pela ciência (ALMEIDA, 2012, p.13).

O NEUROPSICOPEDAGOGO E SUAS
FUNÇÕES

c) Encaminhamento de pessoas atendidas a outros profissionais quando o caso for
de outra área de atuação/ especialização contribuir com aspectos específicos que influenciam na aprendizagem e no desenvolvimento
humano.
Segundo SBNPp (2015), o Plano Nacional da Educação (PNE), a Legislação da
Educação Inclusiva e o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA), devem fazer parte da
compreensão do neuropsicopedagogo no sentido de estabelecer diálogos, visando à qualidade educacional e de pertencimento da sua
atuação na sociedade como forma de favorecer aqueles alunos em situação de dificuldades e exclusão sociocultural.

Conforme Beauclair (2014), atualmente, o neuropsicopedagogo é considerado como
um dos profissionais mais respeitados por ter
embasamento teórico-prático, priorizando o
estudo das Neurociências como bagagem instrumental. As Neurociências têm evoluído bastante no século XXI, constituindo-se como a
ciência de um futuro promissor, pois a mesma
O neuropsicopedagogo pode atuar
amplia o entendimento como seres humanos e
desvenda mistérios de como nós somos, como como clínico e institucional. Contudo, raramente, as escolas do país, possuem esse profissionos desenvolvemos e como aprendemos.
nal que auxiliem pais, professores e alunos em
Para Beauclair (2014, p.35), o neu- suas dificuldades. Exceto, as salas de recurropsicopedagogo deve “possuir vontade de sos, que possuem um especialista em Educaampliar seus referenciais teóricos, estudando ção Especial.

campos de conhecimentos diferentes dos que
Casemiro, Fonseca e Secco (2014,
está habituado em sua trajetória profissional e
p.829) apontam: “Um dos maiores desafios
ampliando sua curiosidade epistemológica”.
para implantação de profissionais de saúde
Segundo o Código de Ética Técnico na escola estão no planejamento escolar; no
Profissional da Neuropsicopedagogia, capítulo conhecimento e execução dos programas já
III, do exercício das atividades, das responsa- existentes; e na relação desses profissionais
bilidades e promoção profissional, resolução inseridos em âmbito escolar”.
SBNPp n° 03/2014, as funções do neuropsicopedagogo se resume em:
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As atribuições do neuropsicopedagogo, em conhecer os distúrbios das aprendizagens e posteriormente os processos da aprendizagem humana, tem a função de identificar,
diagnosticar e encaminhar a outros especialistas por meio de pareceres e laudos. Distúrbios
esses, que podem estar relacionados a leitura,
a escrita, a matemática, a situação problemas,
a déficit visual, motora, transtornos emocionais
ou desenvolvimento intelectual.

assim compreender, se as causas dos transtornos tem realmente origem nas questões neuronais, familiar ou mesmo na didática do professor regular (TABAQUIM, 2003).
Mesmo que o especialista em neuropsicopedagogia desenvolva um papel significativo nos quesitos de diagnósticos e na aplicação
das ferramentas pedagógicas no processo de
ensino e aprendizagem, os problemas contemporâneos se destacam em cunhos socioeconômico, familiar e cultural ainda bastante incisivos para o fracasso escolar. Herculano-Houzel
(2004, p.15) ressalta:

Com essas observações específicas
pode-se endossar os recursos mediante a outros laudos de profissionais de saúde, a partir
do quadro de sintomas existentes do aluno, e
assim, trilhar o caminho para a solução do proCabe ao neuropsicopedagogo avaliar as necessidades
blema de aprendizagem dos mesmos.

cognitivas do aluno, para que haja uma intervenção
estimuladora e a possibilidade de entender como se
processa o desenvolvimento de aprendizagem, com
atividades diferenciadas, respeitando o ritmo de desenvolvimento de cada aluno no cotidiano escolar (HERCULANO-HOUZEL, 2004, p.15).

Em âmbito escolar, após o diagnóstico
de outros especialistas, o profissional de neuropsicopedagogo atuará paralelamente com a
família, com intuito de realizar um trabalho de
intervenção pedagógica, almejando a evolução
sistêmica do mesmo, respeitando sempre as
Em contrapartida, defasagens de
limitações de cada indivíduo. Segundo Taba- aprendizagens, incivilidades e indisciplinas
quim (2003, p.21):
que permeiam no cotidiano escolar, poderiam
ser amenizados se as famílias estivessem ainDe antemão, esse profissional, deve conhecer as ano- da mais presente na vida escolar dos filhos. É
malias neurológicas para desenvolver um papel de notório que a ausência de responsáveis, seja
acompanhamento pedagógico as pessoas que apreem âmbito escolar ou afetivo, expõe os filhos
sentem essas sintomatologias, sendo assim um dos
elementos mais importantes para desenvolver e esti- a viverem com sentimento de insegurança, camular novas sinapses diante do processo de ensino e rência, desvalorização e desinteresses, criando
assim, traumas irreversíveis em muitos casos,
aprendizagem (TABAQUIM, 2003, p.21);
a qual consequentemente afeta no processo
Dentro deste novo contexto educativo da aprendizagem do aluno.
Assim, a educação escolar é um subde inclusão, os membros da comunidade essídio
interpretado
pela família, e não vice-versa,
colar percebem urgentemente a necessidade
de um profissional especialista, que venha dar como pensam alguns pais com uma inversão
de valores, ao deixar os filhos à mercê dos
suporte diariamente, nas questões pedagógiprofessores na escola. Para Ausubel, Novak e
cas e psicológicas para promover uma aprenHanesian (1980, p.56):
dizagem mais eficaz e redução dos problemas
Outro fator a ser considerado é a apreneducacionais nos diversos níveis de ensino dizagem significativa, onde novos conhecimen(TABAQUIM, 2003).
tos que se adquirem relacionam-se com o conhecimento prévio que o aluno traz consigo,
O neuropsicopedagogo necessita ter cabe ressaltar que este é um processo dinâmiconhecimentos dos processos de aprendiza- co em que o novo conceito formado passa a
gens, bem como as metodologias utilizadas ser um novo conhecimento, que pode servir de
pelos docentes em sala de aula do ensino re- futuro ancoradouro para novas aprendizagens
gular, currículo e atividades didáticas que po- (AUSUBEL et al., 1980, p. 56).
dem influenciar na aquisição do aprendizado,
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ampliaram o entendimento do funcionamento
psíquico e da personalidade como algo dinâA avaliação neuropsicológica é um mico e global”
procedimento que tem por objetivo investigar
A avaliação e o diagnóstico neuropas funções cognitivas e práticas dos indivídusicológicos continuam sendo extremamente
os, buscando elucidar os distúrbios de atencomplexo e com os novos recursos científicos
ção, memória e sensopercepção, além de al- devem servir de auxílios neste processo. Novas
terações cognitivas específicas como gnosias, pesquisas realizadas abrangem procedimentos
abstração, capacidade de raciocínio, cálculo técnico-metodológicos de padronização, alcane planejamento, bem como seus diagnósticos çando um melhor retorno dos resultados. Sodiferenciais. De acordo com Pasquali (2001, mando-se a estes fatores, a capacitação dos
p.44):
profissionais interessados neste foco de estudo é primordial para que haja crescimento e
A avaliação, através dos mais variados métodos e téc- desenvolvimento de novas técnicas de investinicas, visa a descrever e classificar o comportamento gação.

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

das pessoas com o objetivo de enquadrá-lo dentro de
alguma tipologia, que permita ao sujeito tirar conclusões sobre os outros e, assim, saber como ele mesmo
deve se comportar e agir em relação a esses outros
(PASQUALI, 2001, p.44).

O objetivo da avaliação neuropsicológica é identificar distúrbios das funções superiores produzidos por alterações cerebrais, desencadeando respostas comportamentais. Dentro
do contexto de saúde mental, esta modalidade
de avaliação visa a esclarecer a existência de
alguma patologia orgânica que possa desencadear a sintomatologia de um quadro específico, bem como a investigação de alterações
funcionais e estruturais das funções cognitivas
acarretadas por patologias psiquiátricas.
Para Zillmer, Spiers e Culbertson
(2008), a avaliação neuropsicológica é um método empírico de exame que se aplica a vários
contextos, consiste então, em um exame sensível para avaliar a integridade do funcionamento
cerebral, explicita dificuldades psicológicas ou
neurológicas.

Segundo Cunha (2001), a avaliação
neuropsicológica pretendia chegar à identificação e localização de lesões cerebrais focais.
Atualmente, baseia-se na localização dinâmica
de funções, tendo por objetivo a investigação
das funções corticais superiores, como, por
exemplo, a atenção, a memória, a linguagem,
entre outras.
Somente é possível realizar tratamentos terapêuticos adequados após desenvolver
ideias claras acerca do problema. Isto implica
em avanço metodológico para qualificar a natureza do diagnóstico, através da associação de
múltiplos recursos.
Segundo Silver et al. (2006) uma Avaliação Neuropsicológica pode ser composta
por:

a) Uma ou mais entrevistas clínicas e
observações da criança e, se possível, entrevista com familiares/ responsáveis, avaliação
escolar e/ou registros médicos, avaliações psiPortanto, a avaliação neuropsicológica cológicas e/ou neuropsicológicas anteriores;
abrange objetivos como o diagnóstico diferenb) Aplicação de instrumentos neuropcial, a identificação do comprometimento das
funções cognitivas e a avaliação do grau de sicológicos, que avaliem áreas do funcionadeterioro apresentado pelo portador de doen- mento cerebral, que inclua: atenção, funções
ça mental. Neto, Gauer & Furtado (2003, p.28) executivas, memória, linguagem, funcionamenressaltam: “Com os avanços na compreensão to sensório-perceptivo, habilidades visuoespada saúde mental e com a introdução de novas ciais, habilidades motoras finas, habilidades
abordagens psicológicas foi possível a cons- intelectuais, desempenho acadêmico e funciotrução de novas técnicas – projetivas – que namento comportamental e emocional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É perceptível a necessidade de reestruturar as práticas educacionais. Muitos educadores avistam infinitos efeitos negativos associados à sua didática em sala de aula durante suas
carreiras. Complementa-se que é necessário identificar o funcionamento do cérebro para sanar
as dificuldades. Neste caso, o Neuropsicopedagogo tem seu papel fundamental no auxílio e
orientação ao docente para entender o funcionamento do sistema nervoso.
Considerando o pressuposto apresentado na bibliografia dos autores consultados, deduz-se que é de destaque a eficácia da prática pedagógica do educador, reconhecer a importância
e compreender o funcionamento do sistema nervoso e seu desenvolvimento. É evidente que a
função do neuropsicopedagogo exige uma atuação de sublime importância, entendendo como
o cérebro funciona e aprende. No cotidiano escolar, muitos alunos com perfis que requerem
atenção na aprendizagem.
E para resolver possíveis problemas de aprendizagem, o neuropsicopedagogo poderá
suavizar e/ou extinguir os empecilhos da aprendizagem. O trabalho do neuropsicopedagogo é
muito difícil, seu desempenho é comparado com o rendimento do aluno.
Atualmente, a avaliação neuropsicológica é útil na investigação clínica de uma ampla
variedade de condições neuropsiquiátricas e possibilita obter informações gerais e específicas
sobre os níveis de funcionamento cognitivo de um determinado indivíduo.
Concluímos que as Neurociências trazem muitas contribuições para educação. Sendo
que, o trabalho conjunto do neuropsicopedagogo com outros profissionais da Educação, sugere
benefícios para o aluno e para os educadores adquirir maiores conhecimentos nessa área.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA
INCLUSÃO SOCIAL
RESUMO: Este artigo tem por objetivo explanar aspectos relacionados à importância da música
na inclusão social tendo desenvolvimento ensino regular, contando com suas práticas, reflexões
e as possibilidades dentro da rede educacional. São várias dificuldades enfrentadas no cotidiano escolar, onde predominam diferentes culturas, vulnerabilidade social, violência escolar e a
inclusão das crianças que necessitam de aulas estratégicas para serem alcançadas. A música
com maior ou menor intensidade está na vida do ser humano, ela desperta anseios e emoções
de acordo com a aptidão de percepção que o ser humano possui para assimilar a mesma, traz
algumas sugestões de atividades e analisa o papel da música no ensino regular. Destacando
também a inteligência musical, como uma das múltiplas inteligências e à capacidade que a
música tem de entusiasmar o homem fisicamente e mentalmente, podendo colaborar para a
consonância pessoal, facilitando a integração e a inclusão social. Temos como objetivo também
conscientizar a importância da música como método de ensino e aprendizagem, buscando o
desenvolvimento e a integração do ser nas áreas cognitiva, afetiva e social. A finalidade deste
estudo é demonstrar que a música não é somente uma associação de sons e palavras, mas sim,
um rico instrumento facilitador do processo de aprendizagem que pode dinamizar as instituições
de ensino, pois ela desperta o indivíduo para um mundo prazeroso e satisfatório, envolvendo a
mente e o corpo, facilitando a aprendizagem e o desenvolvimento do educando, que é o sujeito
principal deste estudo.

Palavras-chave: Inclusão; Musicalidade; Social; Educação.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo iremos apresentar as contribuições que a musicalidade tem no setor
educacional, quando aplicadas de forma pedagógica, enfatizando o desenvolvimento social. Conforme a Lei de Diretrizes e Bases 9394/96, artigo 29:

A Educação Infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da
família e da comunidade (BRASIL, 1996).

Iremos abordar que o papel da música na educação, não é apenas no foco da experiência lúdica, mas é um direcionamento de ressaltar as potencialidades afetivas para se tornar um
grande instrumento facilitador do processo de aprendizagem.
Escutar-se muito falar do quanto à música pode contribuir com a aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança, pois, já
que estão todos correlacionados; áreas indissociáveis formam um único ser providas de necessidades, seja social, seja afetiva.
Desse modo, Vygotsky (1998, p. 76), afirma: “A separação dos aspectos intelectuais dos
afetivos é um dos defeitos da psicologia tradicional. Diz que o pensamento tem sua origem na
motivação”.
É interessante destacar que o ensino de música tornou-se obrigatório na Educação Básica com a criação da Lei 11.769 de 2008.
Pela importância que a música tem para o desenvolvimento infantil, os RCNEI de 1998
já trazem objetivos e conteúdos específicos para esse trabalho. Todavia, não há um documento
de âmbito nacional que contemple o trabalho com alunos do 1º ao 5º ano.
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De acordo com Weigel (1988, p. 10)
a música é composta basicamente por: Som:
são as vibrações audíveis e regulares de corSegundo Bréscia (2003), na Grécia pos elásticos, que se repetem com a mesma
Clássica o ensino da música era obrigatório, e velocidade, como as do pêndulo do relógio. As
há indícios de que já havia orquestras naquela vibrações irregulares são denominadas ruído.
época.
1.
Ritmo: é o efeito que se origina
Pitágoras de Samos, filósofo grego da duração de diferentes sons, longos ou curda Antigüidade, ensinava como determinados tos.
acordes musicais e certas melodias criavam
2. Melodia: é a sucessão rítmica e
reações definidas no organismo humano. “Pitágoras demonstrou que a seqüência correta de bem ordenada dos sons.
sons, se tocada musicalmente num instrumen3. Harmonia: é a combinação simulto, pode mudar padrões de comportamento e
acelerar o processo de cura” (BRÉSCIA, p. 31, tânea, melódica e harmoniosa dos sons.
2003).

CONHECENDO A MÚSICA

MUSICALIDADE E SUAS ETAPAS
A música é uma linguagem universal,
tendo participado da história da humanidaPara Bréscia (2003, p. 41): “A investide desde as primeiras civilizações. Conforme
dados antropológicos, as primeiras músicas gação científica dos aspectos e processos psiseriam usadas em rituais, como: nascimento, cológicos ligados à música é tão antiga quanto
casamento, morte, recuperação de doenças e às origens da psicologia como ciência”.
fertilidade.
Dessa forma percebe-se que, a música
Com o desenvolvimento das socieda- não pode ser tratada apenas como elemento
des, a música também passou a ser utilizada recreativo, há muito que se explorar de suas
em louvor a líderes, como a executada nas propriedades.
procissões reais do antigo Egito e na Suméria
Ela, bem como as outras modalidades
(BRÉSCIA, p. 31, 2003).
artísticas, reflete a cultura de um povo, em um
Já, Gainza (1988, p.22) ressalta que: determinado momento histórico.
“A música e o som, enquanto energia, estimuPor isso, seu ensino deve ser contexlam o movimento interno e externo no homem;
impulsionam-no ‘a ação e promovem nele uma tualizado para fazer sentido, trazendo à tona
multiplicidade de condutas de diferentes quali- os costumes, os valores e as concepções da
época em que foi produzida.
dade e grau”.
Bréscia (2003, p. 25) conceitua a música como “combinação harmoniosa e expressiva de sons e como a arte de se exprimir por
meio de sons, seguindo regras variáveis conforme a época, a civilização etc”.

Existem muitas teorias sobre a origem
e a presença da música na cultura humana. A
linguagem musical tem sido interpretada, entendida e definida de várias maneiras, em cada
época e cultura, em sintonia com o modo de
pensar, com os valores e as concepções estéticas vigentes (BRITO, 2003, p.25).
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Weigel (1988, p. 10), apresenta que a
formação da música se dá, basicamente por:
Sons – são as vibrações audíveis e regulares de corpos elásticos, que se repetem
com a mesma velocidade, como as do pêndulo do relógio. As vibrações irregulares são
denominadas ruído:
• Ritmo – é o efeito que se origina da
duração de diferentes sons, longos ou curtos;
• Melodia – é a sucessão rítmica e
bem ordenada dos sons, e
• Harmonia – é a combinação simultânea, melódica e harmoniosa dos sons.
Segundo Lima (2001, p.27), consciente da importância da ação que realiza, possibilitando imediações de várias naturezas, o adulto
passa a atender os processos da criança com
um significado que só pode ser construído tendo como referencial a criança no período de
formação em que ela está e não no adulto feito
que será (LIMA, 2001, p. 27).
A música contribui para o enriquecimento cognitivo da criança, Pode-se dizer,
portanto que: “É nessa fase que faz sentido
aprender brincando e ensinar com o lúdico,
aproximando o conhecimento à realidade da
criança, tornando sua aprendizagem significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
Além de transmitir herança cultural, a
música, também é criativa e auto expressiva,
permitindo a expressão de pensamentos e sentimentos, sejam os quais forem. Beineke apud
Chiarelli (2010) afirma que:
o professor deve procurar conhecer todos os tipos de
músicas envolvidas no meio social dos alunos, bem
como as representações utilizadas por eles, observando os objetivos da educação para a compreensão da
cultura musical e buscando encontrar a idéia-chave que
sirva para que os alunos estabeleçam correspondência
com outros conhecimentos e com sua própria vida (BEINEKE, 2001).

Físico – ao oferecer atividades capazes de promover o alívio de tensões devidas à
instabilidade emocional e fadiga.
Psíquico – ao promover processos de
expressão, comunicação e descarga emocional através do estímulo musical e sonoro.
Mental – ao proporcionar situações que
possam contribuir para estimular e desenvolver
o sentido da ordem, harmonia, organização e
compreensão.
É interessante ressaltar também, pensando em educação inclusiva no âmbito social
que: Garantiu-se, a partir da Constituição Brasileira de 1988, às pessoas com necessidades
especiais, o direito à educação e o direito de
ser recebida nas escolas regulares junto com
os demais alunos.
O que levou a sociedade brasileira, a
assumir compromissos, que legitimar estes direitos em legislações apropriadas, como a Resolução nº 2 CEB/CNE de 2001, que estabelece a Educação Especial na Educação Básica
(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2002).
No Parâmetro Curricular Nacional –
PCN – (Brasil 1998, 80), é destacado que:
“Aprender a sentir, expressar e pensar a realidade sonora ao redor do ser humano, que
constantemente se modifica nessa rede em
que se encontra, auxilia o jovem e o adulto em
fase de escolarização básica a desenvolver
capacidades, habilidades e competências em
música.”
Dessa forma, pode-se perceber que a
música e suas propriedades, são mais do que
elementos recreativos e meros estimulantes,
mas sim, fonte global de desenvolvimento, ferramenta auxiliadora na construção de identidade, socialização e autorealização.

Gainza (1988), ainda procurou afirmar
em seus estudos, que desenvolver atividades
musicais na escola pode ter objetivos preventivos nos aspectos:
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A MUSICALIDADE AUXILIANDO NA
ALFABETIZAÇÃO
A música é, cada vez mais, considerada uma ferramenta de ação pedagogia e, usada para alfabetizar, resgatar a cultura e ajudar
na construção do conhecimento de crianças
Nos estudos apresentados por Katsch
e Merle-Fishman apud Bréscia (2003, p.60), é
destacado que “a música pode melhorar o desempenho e a concentração, além de ter um
impacto positivo na aprendizagem de matemática, leitura e outras habilidades linguísticas nas
crianças”.
Segundo Oliveira (1995) “a promoção
de atividades que favorecem o envolvimento
da criança em brincadeiras, principalmente a
criação de situações imaginárias, tem nítida
função pedagógica.” Conforme Brasil (1998, p.
22).
A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim
como a promoção de interação e comunicação
social, conferem caráter significativo à linguagem musical.
É uma das formas importantes de expressão humana, o que por si só justifica sua
presença no contexto da educação, de um
modo geral, e na educação infantil, particularmente (RCNEI, 1998, p.44).
Ao entrar na escola, os pequenos já
trazem consigo ideias, emoções, vivências. O
trabalho com música aproxima o conhecimento formal do mundo lúdico no qual se expressa.
Pode-se dizer, portanto que: “É nessa fase que
faz sentido aprender brincando e ensinar com
o lúdico, aproximando o conhecimento à realidade da criança, tornando sua aprendizagem
significativa” (CONRADO & SILVA, 2006, p.11).
Assim, é importante desenvolver atividades musicais que visem não à formação de
músicos, mas sim, por meio de experiências,
vivências e compreensão da linguagem do corpo musical, a abertura de canais sensoriais, a
facilitação da expressão de emoções e a ampliação da cultura de um modo amplo e geral,
contribuindo para a formação integral do ser.

A música, além de contribuir para deixar o ambiente escolar mais alegre, pode ser
utilizada desde para criar uma atmosfera mais
receptiva na chegada dos alunos, a um momento mais relaxante direcionando a um efeito
calmante, após atividades que exigiram mais
agitação e movimentos.
Também, apresenta sua função na redução de tensão em momentos de avaliação e
pode, e deve ser usada como um recurso no
aprendizado de diversas disciplinas, principalmente na alfabetização – o momento de interagir lúdico abstrato concreto.
Barreto (2000, p.45), apresenta que:
“Ligar a música e o movimento, utilizando a
dança ou a expressão corporal, pode contribuir
para que algumas crianças, em situação difícil
na escola, possam se adaptar (inibição psicomotora, debilidade psicomotora, instabilidade
psicomotora, etc.). Por isso é tão importante à
escola se tornar um ambiente alegre, favorável
ao desenvolvimento”.
Segundo Lima (2001), “o espaço é
muito importante para a criança pequena, pois
muitas, das aprendizagens que ela realizará em
seus primeiros anos de vida estão ligadas aos
espaços disponíveis e/ ou acessíveis a ela”.
Sendo assim, professor pode contribuir para o
aprendizado da vivência e do trabalho em grupo conforme ele:
Quando se trata do processo de escolarização, o educando precisa ter respeitada
a sua condição de criança. O aspecto lúdico
deve permear todas as atividades, inclusive as
rítmicas. Cantar fazendo gesto, bater palmas,
dançar, são importantes, pois permitem desenvolver o senso rítmico e a coordenação motora.
A criança é um ser “brincante” e, brincando, faz música, pois assim se relaciona com
o mundo e se descobre a cada dia. Fazendo
música, ela, metaforicamente, “transforma-se
em sons”, num permanente exercício: receptiva
e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros, “descobre instrumentos”, inventa e imita
motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer a música de todos os povos (BRITO, 2003,
p.35).
Acerca dos conteúdos de música, encontramos nos “Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil” (1998) a orientação para o professor propiciar a seu aluno:
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• a exploração de materiais e a escuta de obras musicais, favorecendo
o contato e as experiências com a
matéria-prima da linguagem musical: o som (e suas qualidades) e o
silêncio;
• a vivência da organização dos sons
e dos silêncios em linguagem musical, pelo fazer e pelo contato com
obras diversas; a reflexão sobre a
música como produto cultural do
ser humano, importante forma de
conhecer e representar o mundo
(CONRADO & SILVA, 2006, p.25).

INTELIGÊNCIA MUSICAL
Acerca dos conteúdos de música, encontramos nos “Referenciais Curriculares Nacionais
de Educação Infantil” (1998) a orientação para o
professor propiciar a seu aluno: a exploração de
materiais e a escuta de obras musicais, favorecendo o contato e as experiências com a matéria-prima da linguagem musical:
• o som (e suas qualidades) e o silêncio;
• a vivência da organização dos sons e
dos silêncios em linguagem musical,
pelo fazer e pelo contato com obras
diversas;
• a reflexão sobre a música como produto cultural do ser humano, importante forma de conhecer e representar o mundo (CONRADO & SILVA,
2006, p.25).

O educador deve ter a sensibilidade de
perceber o momento e o tipo de música que
deverá ser anexado aos trabalhos, para promover uma maior compreensão e agregação
do conteúdo trabalhado, tornando a aula mais
Segundo Gardner (1995, p. 21): “Uma
prazerosa, dinâmica, atrativa, e vai ajudar a
construir e recordar as informações e conhe- inteligência implica na capacidade de resolver
problemas ou elaborar produtos que são imporcimento.
tantes num determinado ambiente ou comuniNos Pcn’s (Brasil 1998, 85), é aponta- dade cultural”. São, a princípio, sete: inteligência
do que: “Com este critério, pretende-se avaliar musical, corporal cinestésica, lógico-matemática,
lingüística, espacial, interpessoal e intrapessoal.
se o aluno utiliza conhecimentos básicos da
linguagem e grafia musical, como meios de coA inteligência musical é caracterizada
municação e expressão de idéias e sentimen- pela habilidade para reconhecer sons e ritmos,
tos e se manifesta cooperação, interagindo gosto em cantar ou tocar um instrumento musigrupalmente em processos de criação e inter- cal.
pretação musicais.”
Gardner (1995) ressalta que as inteligênSegundo Mársico (1982, p.148) “[...] cias são parte da herança genética humana, touma das tarefas primordiais da escola é asse- das se manifestam em algum grau em todas as
gurar a igualdade de chances, para que toda crianças, independente da educação ou apoio
criança possa ter acesso à música e possa cultural.
educar-se musicalmente, qualquer que seja o
Assim, todo ser humano possui certas
ambiente sociocultural de que provenha”.
capacidades essenciais em cada uma das inteligências, mas, mesmo que um indivíduo possua
Segundo os Pcn’s (Brasil 1998, 78grande potencial biológico para determinada ha79): “O ritmo de pulsação excitante e envol- bilidade, ele precisa de oportunidades para exvente da música é um dos elementos formado- plorar e desenvolvê-la. “Em resumo, a cultura cirres de vários grupos que se distinguem pelas cundante desempenha um papel predominante
roupas que vestem, pelo comportamento que na determinação do grau em que o potencial inteos identificam e pelos estilos musicais de sua lectual de um indivíduo é realizado” (GARDNER,
preferência: rock, tecno, dance, reggae, pago- 1995, p, 47).
Destacando esse ponto, a escola deve
de, rap, entre tantos outros”
respeitar as potencialidades e inteligências de
cada aluno, e também promover o contato com
atividades que trabalhem as outras inteligências.
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A MÚSICA NA INCLUSÃO SOCIAL E
COMUNICAÇÃO
Gainza (1988, p.22) afirma que a música e o som são energias que estimulam o
homem e que os professores devem trabalhar
com novas técnicas para desenvolver no aluno
características relacionadas à sua inteligência
emocional.
Utilizar a música como forma de comunicar-se e de receber comunicados é uma prática já usual da Educação Infantil. Reconhecer,
por meio da música, o momento do lanche, o
momento da higiene (lavar as mãos e escovar
os dentes), o momento do descanso, a hora do
silêncio e da concentração, entre outros, já faz
parte da rotina na escola (CONRADO & SILVA,
2006, p.24).
Romão (2007) e Teixeira (2007) afirmam que a escola deveria investir em educação musical para que haja um aprendizado de
forma lúdica e espontânea e que o aluno tenha
o desenvolvimento da criatividade e também
da sensibilidade, estes afirmam que se a música for trabalhada durante o processo de alfabetização haverá a somatização de benefícios
cognitivos e afetivos, contribuindo para a construção de um indivíduo mais humano.
Quando o aluno memoriza a letra e se
depara com ela escrita em um papel, tenta ler
e faz ajustes entre o tempo da música e o tempo de sua leitura. Verifica que há espaços entre
uma palavra e outra, observa letra inicial e final
de cada vocábulo, estabelece relações entre
fala e escrita. Para favorecer essa percepção,
“a professora deverá ir registrando a letra da
música ou versos na presença dos alunos. É
importante que eles percebam que o que foi
cantado ou recitado pode ser escrito” (SILVA &
LIRA, 2003, p.65).
O trabalho com música está sempre
associado a movimentos. É impossível o corpo
não reagir ao ritmo. É um impulso involuntário, que associado às sensações provocadas
pela melodia, auxilia as crianças a conhecer e
a coordenar melhor seu próprio corpo, ou seja,
desenvolvem sua psicomotricidade.

Os trabalhos de psicomotricidade são
muito importantes na Educação Infantil. Através
deles, as crianças travam conhecimento com
seu próprio corpo, com seu potencial e suas
possibilidades. E para trabalhar o corpo nada
melhor do que a música, sua sonoridade e seu
ritmo (SILVA & LIRA,2003, p.62).
A escola deve considerar as diferentes
habilidades, dando oportunidade para que o
aluno se destaque , ao contrário do que acontece quando se privilegiam apenas as aptidões
lógico-matemática e linguística.
Campbell; Campbell; Dickinson (2000,
p.147) ressaltam sobre a inteligência musical:
• Conhecer música é importante.
• A música transmite nossa herança cultural. É tão importante conhecer Beethoven e
Louis Armstrong quanto conhecer Newton e
Einstein.
• A música é uma aptidão inerente a todas
as pessoas e merece ser desenvolvida.
• A música é criativa e auto expressiva,
permitindo a expressão de nossos pensamentos e sentimentos mais nobres.
• A música ensina os alunos sobre seus
relacionamentos com os outros, tanto em
sua própria cultura quanto em culturas estrangeiras.
• A música oferece aos alunos rotas de
sucesso que eles podem não encontrar em
parte alguma do currículo.
• A música melhora a aprendizagem de
todas as matérias.
• A música ajuda os alunos a aprenderem
que nem tudo na vida é quantificável.
• A música exalta o espírito humano.
Os Pcn’s (Brasil 1998, 79), destacam
que: “Conhecendo e apreciando músicas de
seu meio sociocultural e do conhecimento musical construído pela humanidade em diferentes períodos históricos e espaços geográficos,
o aluno pode aprender a valorizar essa diversidade sem preconceitos estéticos, étnicos, culturais e de gênero”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dado o exposto, concluo esse artigo apresentando a importância da musicalidade na
inclusão social, ressaltando como base princípios básicos de uma sociedade que ressalta as
potencialidades dos indivíduos.
De acordo com esse aspecto, é imprescindível que a música, aqui ratificada além de
suas propriedades que estão intrínsecas a todo gênero musical, seja idealizada e trabalhada
como um universo que mescla expressão de sentimentos, ideias, valores culturais e facilita a
comunicação do sujeito consigo mesmo e com o meio em que vive.
Assim, podemos assegurar que, a musicalidade na inclusão social vai além de um grande instrumento educacional, é uma das formas mais importantes de expressão humana, o que
por si só explica sua presença no contexto da educação.
E, de acordo com o que foi apresentada, a música ajuda a equilibrar as energias, desenvolve a criatividade, a memória, a concentração, autodisciplina, socialização, além de contribuir
para a higiene mental, reduzindo a ansiedade e promovendo vínculos (BARRETO e SILVA, 2004).
Portanto, Freire (1971, p. 96), afirma que o desafio do atual educador é estabelecer
características de uma pedagogia que forme através do diálogo e do respeito à escuta, uma comunicação de relação humana para a formação de uma consciência crítica a qual o educando
está inserido.
Os professores devem ser mediadores deste processo e devem incentivar o uso desta
ferramenta em sala de aula que promove inúmeros benefícios à aprendizagem do educando, inclusive para aqueles que possuem certa dificuldade e para a inclusão, pois a música ultrapassa
todas as barreiras e mesmo aquele que não pode ouvir seus sons tem a possibilidade de sentir
suas vibrações e deste modo, todos interagem no espaço escolar.
A presença da música na educação auxilia a percepção, estimula a memória e a inteligência, relacionando-se ainda com habilidades linguísticas e lógico-matemáticas ao desenvolver
procedimentos que ajudam o educando a se reconhecer e a se orientar melhor no mundo.
Além disso, a música também vem sendo utilizada como fator de bem estar no trabalho
e em diversas atividades terapêuticas, como elemento auxiliar na manutenção e recuperação da
saúde.
Conclui-se então, que a presença da música na educação auxilia desde a socialização
às habilidades linguísticas e lógicas matemáticas. E, que ao estimular a sentimentos, memória
e a inteligência, relacionando-as ainda com ao desenvolver do próprio educando, favorece a
construção de um cidadão mais consciente de si e de seu papel no mundo, mais humano, mais
participativo.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO
INSTRUMENTO PSICOPEDAGÓGICO

RESUMO: A escrita deste artigo aborda o papel que a contação de história desperta na criança
disseminando emoções e sentimentos. Há ampliação contínua do vocabulário, além de permitir entrar em um universo que irá se apropriando aos poucos: o universo letrado. E, por meio
da contação é possível despertar o interesse pelos livros, pois ao contar uma história, a linguagem oral se mistura à escrita, sendo um conteúdo fundamental no processo de formação
de um leitor. Sendo assim, a contação de histórias é um instrumento propício para apresentar
culturas de diferentes lugares para as crianças, contribuindo para a aquisição de conhecimentos de forma prazerosa e interativa. O presente artigo foi escrito partindo das reflexões sobre
as referências bibliográficas levantadas acerca do tema.

Palavras-chave: Psicopedagógico; Trabalho; Contação; História.
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INTRODUÇÃO

T

em uma tarefa fundamental a cumprir nesta sociedade em transformação: a de
servir como agente de formação, seja no espontâneo convívio leitor/livro, seja no
diálogo leitor/texto estimulado pela escola (COELHO, 2000. p.15).

O presente artigo tem como objetivo abordar o papel da contação de histórias do trabalho psicopedagógico e a preocupação da sociedade com a formação de leitores busca estratégias para tornar prazeroso o gosto pela leitura e como tornar significante este processo na vida
da criança.
E, por meio da contação é possível despertar o interesse pelos livros. Pois, ao contar
uma história, a linguagem oral se mistura à escrita, sendo um conteúdo fundamental no processo de formação de um leitor.
As histórias estão presentes em todos os espaços, independente da faixa etária e da
classe social. Apesar dos avanços tecnológicos a narrativa oral ainda existe e resiste seduzindo
desde a criança até o adulto.
Desta forma, uma alternativa para motivar as crianças e despertar o interesse pelas histórias é trazer para estes momentos temas que permeiam o ambiente que elas circulam.
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A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO
INSTRUMENTO PSICOPEDAGÓGICO
A Psicopedagogia procura entender
como se dá a aprendizagem humana e elabora estratégias para resolver as dificuldades da
mesma com intuito de apontar caminhos que
propiciem o sucesso para toda a comunidade
escolar.
Ela dialoga com as áreas da educação
e da saúde. De acordo com o código de ética
da ABPp (2020) no artigo 1º:
A Psicopedagogia é um campo de atuação em Saúde
e Educação que lida com o processo de aprendizagem
humana e seus padrões normais e patológicos, considerando a influência do meio - família, escola e sociedade - no seu desenvolvimento, utilizando procedimentos
próprios da Psicopedagogia (ABPp, 2020. p. 1).

Sendo assim trabalhar com a contação
de histórias na educação infantil como recurso
psicopedagógico é de acordo com o autor:
Suscitar o imaginário, é ter a curiosidade respondida
em relação a tantas perguntas, é encontrar outras ideias
para solucionar questões como (como as personagens
fizeram [...] É uma probabilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos, dos impasses, das soluções
que todos vivemos e atravessamos - dum jeito ou de
outro – através dos problemas que vão sendo defrontados, enfrentados (ou não), resolvidos (ou não) pelas
personagens de cada história (cada um a seu modo),
(ABRAMOVICH, 1997, p.17)

As histórias possuem uma magia que
permitem a abordagem de assuntos que inquietam as crianças.

É possível penetrar com sutileza na esfera emocional e encorajá-las a falar espontaCada criança tem um ritmo diferente de neamente de seus sentimentos. Pois de acoraprendizagem e sofre influência do meio em do com Sunderland,
que ela está inserida.Para que este ambiente
seja favorável à aprendizagem deve-se traba- Quando fala de seus sentimentos, a criança se abre,
lhar a autoestima, a confiança, o respeito mú- baixa a guarda e se torna, portanto, vulnerável. Por isso,
qualquer reação desinteressada; qualquer julgamento,
tuo e a valorização do aluno.
E, neste contexto o psicopedagogo
intervém utilizando alternativas e ferramentas
que viabilizem o processo de aprendizagem.
No âmbito da educação infantil, entre os procedimentos que o psicopedagogo pode utilizar,
ressalta-se a contação de histórias.

qualquer crítica; qualquer tentativa de dissuadir a criança de seus sentimentos; qualquer tentativa de mudar de
assunto; qualquer tentativa de controlar o que ela está
dizendo ou fazendo, pode magoá-la. A criança que é
repetidamente magoada por reações desse tipo perde
a vontade de compartilhar seus sentimentos. Ela pode
se tornar defensiva, achando que a sinceridade e a coragem de ser vulnerável são uma estupidez (SUNDERLAND, 2005, p.12).

Assim, este recurso é eficaz para auxiliar as crianças a resolverem os conflitos e
A autora também ressalta que o conexpressarem os sentimentos que podem ser os
causadores das dificuldades de aprendizagens tar histórias é um veículo eficaz para ajudar as
crianças a lidar com seus sentimentos, pois
apresentados pelas crianças.
a história possui uma linguagem natural das
No enredo das histórias as crianças crianças: A linguagem da imaginação.
podem se identificar com situações que elas
estejam passando naquele instante e encontrar
respostas para os seus questionamentos.
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E, por meio dela é possível ingressar
no mundo interior da criança com cuidado e
compreensão e ajudá-la a lidar com seus sentimentos mais problemáticos (SUNDERLAND,
2005).
O psicopedagogo deve planejar as histórias com elementos que prendam a atenção
da criança despertando sua curiosidade e estimulando a imaginação, o que é muito bem
ilustrado na citação abaixo:
Para que a história realmente prenda a atenção da
criança, deve entretê-la e despertar a sua curiosidade.
Contudo, para enriquecer a sua vida, deve estimular-lhe
a imaginação: ajudá-la a desenvolver seu intelecto e a
tornar claras suas emoções; estar em harmonia com
suas ansiedades e aspirações; reconhecer plenamente
suas dificuldades e, ao mesmo tempo, sugerir soluções
para os problemas que a perturbam (BETTELHEIM,
2002, p.11).

Quando as crianças enfrentam situações difíceis e não conseguem trabalhar os
sentimentos elas apresentam sintomas como,
(crueldade, comportamento agressivo, dificuldade de aprendizagem, enurese noturna, medo
de separações, falta de concentração, comportamento incontrolável, hiperatividade, etc.), estas manifestações ocorrem por que elas ainda
não possuem recursos interiores para processar e digerir sozinhas seus sentimentos inquietantes.
E, estes fatores interferem diretamente
no processo de aprendizagem. Neste momento é primordial a ajuda de um adulto que consiga olhar a situação da criança através de um
olhar criterioso, é se colocar no lugar da criança para entendê-la.
Neste contexto a atuação do Psicopedagogo é fundamental para auxiliá-la a transpor a barreira que a impede de se comunicar e
expor os conflitos.
Como a criança é um ser com uma
imaginação fértil, o uso da contação de histórias é eficaz para entrar no imaginário infantil
com cautela. (Sunderland, 2005).
Na mesma direção Bettelheim (2002)
indica que uma estratégia benéfica para as
crianças é a utilização dos contos de fadas nos
momentos de narração, pois de acordo com o
autor:

Para dominar os problemas psicológicos do crescimento - superar decepções narcisistas, dilemas edípicos,
rivalidades fraternas, ser capaz de abandonar dependências infantis, obter um sentimento de individualidade
e de autovalorização, e um sentido de obrigação moral
- a criança necessita entender o que está se passando
dentro de seu eu inconsciente. Ela pode atingir essa
compreensão racional da natureza e conteúdo de seu
inconsciente, mas familiarizando-se com ele através de
devaneios prolongados - ruminando, reorganizando e
fantasiando sobre elementos adequados da história em
resposta a pressões inconscientes. Com isto, a criança adequa o conteúdo inconsciente às fantasias conscientes, o que a capacita a lidar com este conteúdo. É
aqui que os contos de fadas têm um valor inigualável,
conquanto oferecem novas dimensões à imaginação da
criança que ela não poderia descobrir verdadeiramente
por si só. Ainda mais importante: a forma e estrutura
dos contos de fadas sugerem imagens à criança com
as quais ela pode estruturar seus devaneios e com eles
dar melhor direção a sua vida (BETTELHEIM, 2002, p.
16-17).

É na fase da infância que a criança mais
fantasia. Sendo este o momento oportuno para
o Psicopedagogo trabalhar com histórias, indicando-lhe a posição que ela está e apontando
caminhos para solucionar os conflitos.
Além de desenvolver a imaginação, a
observação, a linguagem oral e escrita, o prazer pela arte, a habilidade de dar lógica aos
acontecimentos, ela também incentiva o interesse pela leitura.
As crianças não possuem maturidade
psicológica para lidar com situações adversas.
As suas funções afetivas, cognitivas e
emocionais ainda estão em desenvolvimento.
Ela ainda não compreende o significado de sua vida. Mas, por meio das histórias
o psicopedagogo pode auxiliá-la nessa difícil
tarefa, mostrando-lhe o melhor meio para canalizar essas informações.
As histórias atuam no psiquismo porque se assemelham com as experiências cotidianas.
Elas evidenciam as dificuldades ou alegrias comuns aos seres humanos, por isso histórias que permeiam o universo infantil como:
Chapeuzinho Vermelho, Branca de Neve, Rapunzel, Cinderela, o Lobo Mau, o Patinho Feio,
e outros.
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Apontam hipóteses e possibilidades
de sucesso sobre os problemas existenciais e
auxiliam no processo de construção da personalidade. Elas são eficazes contra angústias e
temores da infância.
Estas narrativas apresentam um mundo
mágico no qual os personagens vivenciam problemas ligados à realidade, tais como carência
afetiva, pobreza, situações familiares como a
perda da mãe e a inserção da madrasta.
O final feliz destas histórias age no inconsciente da criança e gradativamente ela
percebe a possibilidade de resolver os conflitos interiores:

A história permite que a criança expresse os muitos
significados e sentimentos envolvidos numa experiência que teve, todos ao mesmo tempo. A história captura, portanto, um quadro mais completo da realidade
perceptual da criança. Ela transmite muito mais informações, ao contrário de expressões literais reducionistas
como: “Estou zangado” ou “Estou chateado”. Quando
se trata de expressar sentimentos, as palavras escondem, enquanto a história revela (SUNDERLAND, 2005
p. 53).

A narrativa que sucede ao Era uma
vez... Estabelece um diálogo entre a história literária e as histórias humanas apresentando a
criança novas possibilidades e soluções criaA história terapêutica apresenta esperança e possibi- tivas para superar problemas aparentemente
lidades em forma de modos de ser e de mecanismos insuperáveis.
para enfrentar problemas que sejam saudáveis e criativos. Com isso, ela leva a criança a um mundo fantástico, um mundo mágico. Mas é um mundo que contém mais do que o olho vê. Os processos psicológicos
representados, nesses mundos, pelos personagens e
suas aventuras, são repletos de significados. Se a criança está aberta a isso, ela pode entrar, através do mundo
da história, num mundo de esperança, de opções e de
possibilidades (SUNDERLAND, 2005, p. 27-28).

Este recurso educacional amplia a visão do mundo e a aquisição de conhecimento
e significados culturais. A criança consegue
exteriorizar os seus fantasmas quando se transporta para o mundo fantástico das histórias.

A história atua no campo emocional, é
o momento em que a criança revela o que está
no seu interior é um momento fantástico, máO ato de contar histórias é um proces- gico, é uma porta que se abre para um mundo
so interativo e aproxima os sujeitos envolvidos. colorido, com diversas pontes seguras, possiEla resgata a qualidade das relações humanas, bilitando a travessia sobre pântanos tenebrosos que assolam a alma humana.
tornando as pessoas mais sociáveis.
Da mesma forma que o PsicopedagoAssim, quando a criança tem a oporgo conta as histórias ele também pode ouvir as
tunidade de passear por este mundo mágico
histórias contadas pelas crianças.
As histórias trabalham com as emo- ela se encontra com o seu ser psicológico e
ções e esta particularidade permite que a crian- emocional, ela vivencia situações através do
ça baixe a guarda e fale dos seus sentimentos imaginário que a prepara para enfrentar os fantasmas que permeiam o universo infantil, além
com uma surpreendente riqueza.
É difícil para a criança falar sobre suas de agregar elementos que se constituem essenciais na sua formação cognitiva, social e
dificuldades utilizando a linguagem cotidiana.
Sendo assim, a linguagem do pensa- psicológica.
mento (metáfora, imagens e histórias) estimulam a imaginação, a fantasia e a criatividade
inerente à criança possibilitando que ela expresse os seus temores e angústias com naturalidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil é direito de todos e para fornecer qualificação para o trabalho é necessário incentivar o hábito pela leitura, para que desde crianças possam aumentar as possibilidades de comunicação e expressão, conhecendo vários gêneros textuais, tendo maior facilidade
na leitura e escrita na vida adulta.
Se forem utilizados livros na contação de histórias devem ser adequados a esta fase
e propor vivências do cotidiano familiar da criança, sem deixar de lado o mundo da fantasia que
faz parte do ambiente infantil.
Além de apresentar determinadas características estilísticas, com o predomínio absoluto
da imagem, sem textos ou com textos brevíssimos, que pode ser lido ou dramatizado pelo adulto, a fim de que a criança comece a perceber a inter-relação entre o mundo real que a cerca e
o mundo da palavra que nomeia esse real.
No universo infantil a narrativa, é uma oportunidade de conduzi-la ao mundo da imaginação, do faz de conta e do jogo simbólico, além de trabalhar sentimentos que elevam a dimensão
humana tais como: integridade, solidariedade, compaixão e resiliência.
Estes fatores são essenciais na formação do caráter humano e compõem a base para
o desenvolvimento de princípios éticos que influenciam as atitudes destas crianças diante de
situações adversas que possam surgir no seu cotidiano.
Além de contribuir na formação de indivíduos mais tolerantes que atuaram na sociedade
de forma consciente e propositiva. Nos bebês isso se faz através da fisionomia, dos gestos, da
expressão. Nos maiores, a representação, confirmando que marcam e processam o conhecimento auditivo e visual adquirido.
Sabemos que não são todos que compreendem da mesma forma, por isso deve oferecer vários tipos de textos e usar várias estratégias para o momento da contação de histórias.
A criança ficará entusiasmada com a leitura e irá se desenvolver emocionalmente e intelectualmente.
A educação encontra seu referencial maior no artigo XXVI, da Declaração Universal dos
Direitos Humanos, de 1948, possibilitando a todos o direito ao ensino e a educação de qualidade usando diversas linguagens.
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Nesse sentido, várias pesquisas realizadas nos anos de 1980 já mostravam que os seis
primeiros anos de vida são fundamentais para o desenvolvimento humano, e a formação da inteligência e da personalidade.
Esta primeira etapa da educação básica deverá desenvolver nas crianças várias linguagens, como a arte, a oralidade, a escrita, os desenhos entre tantas outras, e para desenvolver
ações significativas.
O uso da leitura irá influenciar nestas linguagens, com a observação dos atos dos personagens, das palavras usadas, nos versos, das parlendas, nas situações encontradas das
histórias.
A prática da leitura enriquece o desenvolvimento psicopedagógico.
A hora da contação deve ser prazerosa e o local aconchegante.
O contador de histórias deve planejar este momento e se for utilizar algum objeto, o ideal
é que todos os recursos sejam organizados previamente, para que não interrompa o encantamento que as histórias proporcionam.
Na esfera da Psicopedagogia, como se tem um objetivo, o contador deve selecionar as
histórias de acordo com as necessidades do seu público.
Sendo assim, o Psicopedagogo deve conhecer algumas situações percebidas nas crianças e tentar adaptar as histórias para contemplar os problemas relatados pelos professores.
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AS COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
NA CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar a importância das competências socioemocionais no que diz respeito à construção de um projeto de vida para os alunos. À luz da BNCC
(Base Nacional Comum Curricular), tem-se uma nova diretriz cuja reorganização das metas de
aprendizagem englobam as competências socioemocionais. Dessa forma, o projeto de vida
constitui uma das estratégias para trabalhar com os discentes as metas objetivadas para a
Educação.

Palavras-chave: Competências Socioemocionais; BNCC; Currículo; Cidade São Paulo; Projeto
de Vida.
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INTRODUÇÃO

A

era da informação trouxe, junto aos aparelhos eletrônicos, redes sociais e aplicativos, as “companhias” virtuais: crianças, jovens e adultos estão sempre conectados e as relações, muitas vezes, são consolidadas no âmbito virtual (acontecem

à distância).

De acordo com BAUMAN (2004), a humanidade vive na “era líquida”, em que nada é
construído para durar. Assim, o contato através das redes sociais teve como resultado a ausência de comprometimento: as relações duram enquanto se quer, quando não se quer mais, basta
“se desconectar”, excluir, bloquear.
Essa liquidez nas relações trouxe à tona a necessidade de que o docente precisa mostrar para os alunos a consistência das relações. Mas de que forma o professor pode fazer isso?
Faz-se necessário que a escola valorize as facilidades e conquistas dos alunos e se
mostra presente nas dificuldades vivenciadas por esses, apontando outros caminhos para que
o aluno contorne os obstáculos e vença os diversos desafios propostos na vida cotidiana em
sociedade, tanto dentro como fora da escola.
Para isso, é imprescindível que as aulas sejam atrativas e ricas em significados, pois
estas disputam um espaço com a inovação tecnológica. A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) foi construída tendo em vista o aluno que a sociedade atual, em constante progresso,
precisa formar. O Ministério da Educação incluiu uma nova diretriz na qual as competências socioemocionais compõem as metas de aprendizagem.
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OS EIXOS COGNITIVOS E AS
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
Os eixos cognitivos estão atrelados às
competências socioemocionais, conforme pode-se observar analisando as exigências da
BNCC, que são:
• Dominar linguagens (DL): dominar a norma culta da Língua Portuguesa e fazer uso
das linguagens matemática, artística e científica e das línguas espanhola e inglesa.
• Compreender fenômenos (CF): construir e aplicar conceitos das várias áreas
do conhecimento para a compreensão de
fenômenos naturais, de processos histórico
geográficos, da produção tecnológica e das
manifestações artísticas.
• Enfrentar situações-problema (SP): selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representados de diferentes formas, para tomar decisões e enfrentar
situações-problema.
• Construir argumentação (CA): relacionar
informações, representadas em diferentes
formas, e conhecimentos disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente.
• Elaborar propostas (EP): recorrer aos
conhecimentos desenvolvidos na escola
para elaboração de propostas de intervenção solidária na realidade, respeitando os
valores humanos e considerando a diversidade sociocultural.
A sociedade atual requer um indivíduo
ativo e atuante na sociedade e que consiga trabalhar em equipe, resolver problemas, planejar
e executar ações, lidar com a pressão do tempo e com a alteração constante da prioridade e
analisar o contexto em que se insere.
Propor um projeto de vida consiste,
portanto, em oportunizar para o aluno a possibilidade de encontrar um significado para o
seu processo de aprendizagem em um mundo constantemente em mudanças. Para isso,
foi criado o Currículo da Cidade de São Paulo,
cujas matrizes são referenciais para um desenvolvimento do aluno tanto dentro como fora do
âmbito escolar.

O CURRÍCULO DA CIDADE DE SÃO
PAULO E AS COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS
O objetivo do Currículo da Cidade é a
formação de um indivíduo pró ativo, que tenha
preocupação para com os demais e cujo olhar
esteja atento para além do contexto no qual
está inserido, com atitudes preventivas.
Colaborando e apresentando soluções
para os diversos problemas a fim de que se
possa prevenir as consequências de determinadas ações e saiba lidar com riscos e mudanças.
De acordo com a proposta da UNESCO (2017, p. 10), na qual o Currículo da Cidade se baseia, as competências que devem
permear o currículo escolar são:
COMPETÊNCIA DE PENSAMENTO
SISTÊMICO: consiste na capacidade de aplicar
diferentes marcos de resolução de problemas
para problemas complexos de sustentabilidade e desenvolver opções de soluções viáveis,
inclusivas e equitativas que promovam o desenvolvimento sustentável. Baseia-se no pensamento científico, crítico; criatividade, empatia
e colaboração;
COMPETÊNCIA ANTECIPATÓRIA: é a
capacidade de compreender e avaliar vários
futuros possíveis, prováveis e desejáveis; criar
as próprias visões para o futuro; aplicar o princípio da precaução; avaliar as consequências
das ações; e lidar com riscos e mudanças. Baseia-se na resolução de problemas;
COMPETÊNCIA NORMATIVA: capacidade de entender e refletir sobre as normas
e os valores que fundamentam as ações das
pessoas; negociar valores, princípios, objetivos
e metas de sustentabilidade, num contexto de
conflitos de interesses e concessões. Baseia-se no conhecimento incerto e contradições,
na responsabilidade e participação; empatia e
colaboração;
COMPETÊNCIA ESTRATÉGICA: é a
capacidade de desenvolver e implementar coletivamente ações inovadoras que promovam a
sustentabilidade em nível local e em contextos
mais amplos. Baseia-se na autonomia e determinação;
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COMPETÊNCIA DE COLABORAÇÃO:
consiste na capacidade de aprender com os
outros; compreender e respeitar as necessidades, as perspectivas e as ações de outras
pessoas (empatia); entender, relacionar e ser
sensível aos outros (liderança empática); lidar
com conflitos em um grupo, bem como facilitar a colaboração e a participação na resolução de problemas. Baseia-se na comunicação,
abertura à diversidade, empatia e colaboração
e no repertório cultural;
COMPETÊNCIA DE PENSAMENTO
CRÍTICO: Capacidade de questionar normas,
práticas e opiniões; refletir sobre os próprios
valores, percepções e ações; e tomar uma posição no discurso da sustentabilidade. Baseia-se no pensamento científico, crítico e criatividade;
COMPETÊNCIA DE AUTOCONHECIMENTO: Capacidade de refletir sobre o próprio
papel na comunidade local e na sociedade
(global); avaliar continuamente e motivar ainda
mais as próprias ações; e lidar com os próprios sentimentos e desejos. Autoconhecimento e Autocuidado.
COMPETÊNCIA DE RESOLUÇÃO INTEGRADA DE PROBLEMAS: Capacidade de
aplicar diferentes marcos de resolução de problemas para problemas complexos de sustentabilidade e desenvolver opções de soluções
viáveis, inclusivas e equitativas que promovam.
O desenvolvimento sustentável, integrando as
competências mencionadas anteriormente. Autonomia e Determinação; Resolução de Problemas.
Segundo DELORS (2003), a educação
deve se pautar em quatro pilares, uma vez que
vivemos em um mundo em constante transformação, em que a velocidade da era da informação faz com que se repense o currículo e
as estratégias usadas com crianças e adolescentes.

OS QUATRO PILARES PARA A
EDUCAÇÃO NO SÉCULO XXI SÃO:
APRENDER A CONHECER: trata-se de
tornar prazeroso o ato de compreender e (re)
construir o conhecimento para que este não
se torne efêmero. O aluno precisa aprender a
valorizar a curiosidade, a autonomia, a atenção
permanente, pensar o novo, reconstruir o antigo e reinventar o pensar.
APRENDER A FAZER: consiste em ter
desenvoltura nas relações interpessoais. Não
basta que o aluno seja preparado para ser inserido no setor do mercado de trabalho, mas
que ele esteja apto a enfrentar novas situações
e a trabalhar em equipe, ter iniciativa, ser flexível, saber comunicar-se e resolver conflitos.
APRENDER A CONVIVER: aprender a
compreender os outros, a desenvolver a percepção da independência, administrar conflitos, participar de projetos e ter prazer no esforço comum.
APRENDER A SER: consiste em desenvolver a sensibilidade, o sentido ético, a
responsabilidade pessoal, o pensamento autônomo e crítico, a criatividade, a imaginação e a
iniciativa de crescimento integral da pessoa no
que concerne à inteligência.
De acordo com os quatro pilares, pode-se concluir que que a formação do indivíduo
deve se dar de forma integral, a fim de que seja
possível o desenvolvimento pleno de suas potencialidades e que ele consiga buscar estratégias novas para superar obstáculos. Para que
isso ocorra de fato, a teoria deve estar alinhada com a prática e, por isso, as competências
socioemocionais necessitam ser praticadas na
intervenção do professor para com os alunos.
De acordo com OLIVEIRA (1993, apud MEIER;
GARCIA, 2011, p. 64):
A própria ideia que o homem é capaz de operar mentalmente sobre o mundo, isto é, fazer relações, planejar,
comparar e lembrar, supõe um processo de representação mental. Esta capacidade de lidar com representações
que substituem o próprio real é que possibilita ao homem
libertar-se do espaço e do tempo presentes, fazer relações mentais na ausência das próprias coisas, imaginar,
fazer planos e ter intenções. É esta relação, mediada pelos
signos internalizados que representam os elementos do
mundo, que liberta o homem da necessidade de interação
concreta com os objetos de seu pensamento (OLIVEIRA
1993, apud MEIER; GARCIA, 2011, p. 64).
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Assim, a intervenção é imprescindível para o processo de aprendizagem. Faz-se
necessário, portanto, que o professor seja o
mediador entre o discente e o objeto de conhecimento para que o aluno possa ser o protagonista do seu processo de aprendizagem.

NO QUE CONSISTE A INTERVENÇÃO?
Ela é concebida como a interferência
do professor mediador no processo de aprendizagem objetivando possibilitar a compreensão, a reflexão e a busca de variadas estratégias para desenvolver a atividade proposta
nas aulas. Para que isso ocorra, é de suma
importância a percepção do contexto.
Conforme salienta OLIVEIRA (1993;
apud MEIER; GARCIA, 2011, p. 64), para que
a aprendizagem ocorra, é preciso que haja seleção de estímulos, para que não haja excesso
de informação e pouco conhecimento.
Qual seria, então o papel do mediador?
Segundo FEUERSTEIN (2014), este auxiliará o
discente a analisar o contexto e a selecionar
as informações necessárias. O processo de
mediação permite ao professor compreender o
processo de aprendizagem do aluno e verificar
se ocorre um mau funcionamento das funções
cognitivas.
O processo de mediação pode ser melhor compreendido mediante os estudos de
FEUERSTEIN (2014) acerca das funções cognitivas deficientes, que são divididas em três
estágios tendo em vista o ato mental:
1) fase do input: é a coleta da informação, ou seja, o contato com ela;
2) fase da elaboração: consiste no processamento da informação que foi coletada;
3) fase do output: é a comunicação
dos resultados dos dois processos citados anteriormente. Para Feuerstein (2014), a fase de
elaboração é a mais importante da atividade
mental.
Para Beyer (1996 apud MEIER; GARCIA, 2011, p. 109), Feuerstein empenhou-se
na elaboração de instrumentos que fossem
capazes de fornecer suporte para o psicopedagogo ampliar as possibilidades no processo
de aprendizado, bem como modificar o quadro
cognitivo do aluno.
O objetivo de Feuerstein consistia em

modificar a estrutura cognitiva por meio da
EAM (Experiência da Aprendizagem Mediada).
Esta consiste numa experiência interativa para
o desenvolvimento cognitivo das gerações
mais jovens. BEYER (1996 apud MEIER; GARCIA, 2011, p. 109), defende a argumentação
como forma de inserção na cultura e, também,
de desenvolvimento ao propor a modificabilidade cognitiva.
As ideias de Beyer estão relacionadas
com a teoria de Feuerstein e as de Vygotsky
no que tange à função do mapa cognitivo. Este
é compreendido como uma ferramenta que
aponta como a criança aprende.
O mapa cognitivo será utilizado por
Feuerstein para fazer o levantamento das funções cognitivas que não estão funcionando
corretamente, tal instrumento identifica se as
limitações estão relacionadas aos campos atitudinais e motivacionais que na maioria das vezes está atrelado a falta de hábitos de trabalho
e aprendizagem e não a incapacidades ou déficits estruturais e de elaboração (BEYER, 1996
apud MEIER; GARCIA, 2011, p. 109).
As competências socioemocionais
precisam ser praticadas, uma vez que a teoria
deve estar alinhada com a prática. Para isso, é
necessário que os professores lancem propostas nas quais os alunos precisem apresentar
as ideias e as sugestões, construir questionamentos e buscar soluções para os problemas.
Dessa forma, as metodologias ativas
podem servir como base para o trabalho docente visto que são estratégias dotadas de
uma grande riqueza. Ao docente cabe incluir
em suas práticas questões para serem discutidas em fóruns, bem como reunir os alunos em
grupos para que possam refazer avaliações
discutindo as distintas possibilidades de resposta.
Se o professor leva a sala de aula um
filme, por exemplo, pode propor como atividade questões de reflexão e alguns debates sobre o tema abordado, sejam eles virtuais ou
presenciais. O trabalho em grupo pode elencar
os pontos positivos e negativos do tema apresentado no filme, por exemplo, ou discutir o final, a opinião dos discentes acerca do enredo,
as mudanças que eles fariam, as características das personagens mais marcantes.
Pode-se, também, pedir que redijam
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um novo final para a história ou um texto argumentativo sobre o final original, ou seja, envolver os alunos nas propostas. Não basta apenas
assistir a um filme sem que haja uma atividade
que transponha às discussões orais. Pedir aos
alunos para que escrevam suas opiniões e impressões sobre o que foi assistido é um exercício que visa enriquecer a aprendizagem.
Cabe ressaltar que a intervenção docente é essencial para o processo de aprendizagem, como também, para que o aluno seja
protagonista do seu processo de aprendizagem. Assim, o professor deve ser um mediador
entre o discente e o objeto de conhecimento.

O QUE SERIA, PORTANTO, A
INTERVENÇÃO?
Ela consiste na interferência do professor no processo de aprendizagem e seu objetivo é possibilitar a compreensão, a reflexão e
a busca de variadas estratégias para desenvolver a atividade proposta em sala de aula ou
fora dela.
O resultado da intervenção poderá ser
favorável possibilitando ao aluno a ampliação
das estratégias para resolver propostas e problemas solicitados. Para isso, é necessário que
haja a percepção do contexto, uma vez que,
como indivíduos, os seres humanos nascem
com possibilidades de percepção definidas
pelo sistema sensorial.Entretanto, no decorrer
do processo de desenvolvimento, através da
internalização da linguagem, conceitos e significados, essa percepção passa de uma relação
direta para mediada.
De acordo com OLIVEIRA (1993, apud
MEIER; GARCIA, 2011, p. 64):
A própria ideia que o homem é capaz de operar mentalmente sobre o mundo, isto é, fazer relações, planejar,
comparar e lembrar, supõe um processo de representação mental. Esta capacidade de lidar com representações que substituem o próprio real é que possibilita
ao homem libertar-se do espaço e do tempo presentes,
fazer relações mentais na ausência das próprias coisas,
imaginar, fazer planos e ter intenções. É esta relação,
mediada pelos signos internalizados que representam
os elementos do mundo, que liberta o homem da necessidade de interação concreta com os objetos de seu
pensamento (OLIVEIRA, 1993, apud MEIER; GARCIA,
2011, p. 64).

Oliveira (1993, apud MEIER; GARCIA,
2011, p. 64) assevera que é de suma importância
a seleção de estímulos para que não ocorra excesso de informação e pouco conhecimento. Dessa maneira, o mediador (docente) auxiliará o aluno
na análise do contexto e, também, na seleção das
informações necessárias.
A ausência de mediação (seja por fatores externos ou internos que possam impedir o
processo) pode interferir na assimilação e na
acomodação de novas informações. O processo
de mediação permite ao mediador compreender
o processo de aprendizagem do discente, bem
como verificar se aconteceu mau funcionamento
das funções cognitivas, que podem estar prejudicadas ou deficitárias.
Para compreender melhor o processo de
mediação, faz-se preciso entender que o aprendizado cujo resultado é o desenvolvimento mental
está intrinsecamente relacionado ao processo de
desenvolvimento das funções culturalmente organizadas e humanas, ou seja, para que o aluno
aprenda, é necessário que haja envolvimento.
Vygotsky (1994) salienta que o processo
de aprendizagem do aluno surge de suas próprias
generalizações e significados, pois ele reflete acerca das explicações recebidas, transformando-as
de acordo com seus esquemas lógicos e conceituais. Wertsch (1991 apud MEIER; GARCIA,
2011, p. 67) afirma que para:
o generalizar e o abstrair, que são propostos pelo conceito estudado, a criança necessita do auxílio dos adultos e de outras crianças. Ou seja, existe uma mediação
fundamental para a absorção e transformação do conteúdo proposto: auxiliada por outra pessoa, a criança
pode fazer mais do que faria sozinha. A coordenação
e a transferência de novos conceitos serão realizadas
através da discussão e da dialética originadas por diferentes pontos de vista (WERTSCH,1991 apud MEIER;
GARCIA, 2011, p. 67).

Meier e Garcia (2011) defendem que a
construção do conhecimento não ocorre por intermédio de aulas expositivas, pois os conceitos
devem ser discutidos por meio de pesquisas. Estas, por sua vez, permitem que o conhecimento
seja compartilhado e que os aprendizes possam
ter contato com pontos de vistas variados, o que
possibilita o desequilíbrio conceitual e a transformação de cognição. Tal desequilíbrio possibilita
o desenvolvimento das funções intelectuais.
Acerca deste último, Vygotsky (1994)
afirma que a escola tem a função de transformação do estado atual de desenvolvimento para um
patamar superior.
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QUAIS SÃO OS CRITÉRIOS DE
MEDIAÇÃO?
O papel da mediação consiste em possibilitar e potencializar a construção do conhecimento pelo mediador e, a atuação do mediador consiste em ajudar para que o aluno
busque modificar, alterar, organizar e transformar, ou melhor, estruturar seu próprio aprendizado.
O primeiro critério é a mediação da
intencionalidade e reciprocidade que está relacionado ao objetivo do mediador: ensinar o
conteúdo e garantir que este seja aprendido
por meio de estratégias diversas. Assim, cabe
ao mediador colocar à disposição do mediado
diversas possibilidades para que este alcance
o objetivo da proposta.
No que diz respeito à intencionalidade,
é necessário que o mediador ajude a despertar
no mediado a vontade de aprender, bem como
ajudar no despertar do interesse pelo que está
sendo apresentado. Isso auxilia nos processos
metacognitivos, entendidos como processos
de autocontrole, tomada de decisões, planejamento e reflexão sobre os resultados.
De acordo com Feuerstein (1980 apud
Meier; Garcia, 2011, p. 130):
Os componentes metacognitivos formam uma parte importante na interação mediada, possibilitando autorreflexão, insight e articulação entre o todo e suas partes
componentes. Esta orientação, uma vez internalizada,
torna-se uma poderosa ferramenta para um aprendizado mais eficiente, e assim, conduz a níveis mais altos
de modificabilidade (FEUERSTEIN, 1980, apud MEIER;
GARCIA, 2011, p. 130).

Segundo FONSECA (1998), há três elementos que precisam constar dos processos
de intencionalidade e de reciprocidade: 1) observação do estímulo por intermédio de diversas linguagens; 2) foco, atenção e interesse do
mediador para com o objeto de aprendizagem;
3) modificação do estímulo. Dessa maneira, a
função do mediador relaciona-se à modificação no processo e na utilização da informação.

Vygotsky (2005, apud MEIER; GARCIA,
2011, p. 131) destaca que
Dentre as grandes funções da estrutura psicológica que
embasam o uso de instrumentos, o primeiro lugar deve
ser dado à atenção. Vários estudiosos a começar por
Kohler notaram que a capacidade ou incapacidade de
focalizar a própria atenção é um determinante essencial do sucesso ou não de qualquer operação prática
[...]. Com o auxílio da função indicativa das palavras, a
criança começa a dominar sua atenção, criando centros estruturais novos, dentro da situação percebida...
além de reorganizar o campo viso espacial, a criança
com o auxílio da fala cria um campo temporal que lhe
é tão perceptivo e real quanto o visual. A criança que
fala tem, dessa forma, a capacidade de dirigir sua atenção de uma maneira dinâmica (VYGOTSKY, 2005, apud
MEIER; GARCIA, 2011, p. 131).

Assim, durante o processo pedagógico, os docentes devem estar atentos ao desenvolvimento dos alunos levando em conta
que a atenção está relacionada à linguagem
e, quando o discente mostra sinais de falta de
atenção, é necessário compreender o que está
causando interferência no processo de aprendizagem.
O segundo critério de mediação é o da
transcendência cujo objetivo é o desenvolvimento da metacognição, permitindo o contato
com os próprios processos de aprendizagem
possibilitadores da construção de conceitos
e objetos de aprendizagem. Assim, o direcionamento do mediador ajuda na aplicação em
outros contextos, estabelecendo relações, bem
como aplicando as estratégias em outras situações.
No que diz respeito à transcendência,
pode-se destacar a ideia de um estudioso
da área: Meier Ben Hur (FEUERSTEIN apud
MEIER; GARCIA, 2011, p. 133):
No passado, Thorndyke propôs que se pesquisasse se
o latim é realmente tão importante para o desenvolvimento do raciocínio quanto se pregava. Como resultado
dessas pesquisas, conclui-se que não era verdade tal
hipótese. Como consequência, precipitada, recomendaram que só fossem ensinadas coisas “práticas”. Deixou-se de lado a valorização da Transcendência. Aliado a
essa corrente iniciou-se o Behaviorismo que acabou for-
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talecendo essa postura do “praticismo” em detrimento
do “abstrato”, da “Transferência” e do desenvolvimento
do raciocínio. Os anos 60 e 70 reforçaram essa concepção utilitarista. Subitamente a palavra “transferência” começou a ganhar vida novamente. Foi a retomada
de “novas” perguntas: “Como garantir que a transferência ocorra? “Como ensinar matemática de forma que
o ensino de um conceito em um contexto possa levar
o aluno a utilizá-lo em outro contexto? ” (FEUERSTEIN
apud MEIER; GARCIA, 2011, p. 133).

Ben Hur (FEUERSTEIN, 1980 apud
Meier e Garcia, 2011) destaca que há dois tipos de transferência, que são: por Analogia e
por Esquema. Na primeira, o exercício que foi
resolvido deve ser semelhante ao novo, apresentando pequenas mudanças. A transferência por Analogia difere da por Esquemas no
que diz respeito à forma de aprender, pois nesta última, a aprendizagem ocorre a partir das
variações de diferentes estruturas das quais se
retira o conceito em comum.
De acordo com BEN HUR (apud MEIER;
GARCIA, 2011), a transferência por esquemas
ocorre a partir de alguns princípios, tais como
a variabilidade. Esta consiste em que o discente experimente diferentes exercícios para poder
chegar a generalização. ao docente, portanto,
cabe a incumbência de mediar o significado
das propostas a partir de exercícios que promovam a reflexão.
Outro princípio é o processo que possibilita ao discente a descontextualização por
meio da ação de perguntar. Há cinco tipos de
perguntas que auxiliam nesse processo, que
são: O que foi mais difícil? Por que foi difícil? O
que funcionou? Por que funcionou? O que isso
nos ensina sobre raciocínio?
Há outro exercício que pode auxiliar
o processo de transferência: aplicar os princípios construídos em outros contextos, criando
pontes (estabelecendo ligações ou conexões).
SANCHEZ (apud MEIER; GARCIA, 2011, p.
138) salienta que:

O mediador deve ter a preocupação em atender não
apenas as necessidades imediatas, mas as metas mais
amplas. As aprendizagens de uma série de dispositivos
verbais, por exemplo, devem auxiliar não só na resolução de uma situação momentânea, mas servir para outras situações de aprendizagem e da vida cotidiana. Isto
significa que a criança deve ser levada a uma conduta
de estruturação para que no futuro possam utilizar os
conhecimentos já adquiridos. Transcendência implica
em que a criança aprenda a buscar significados, para
isto deverá relacionar uma série de atividades anteriores, construir estratégias a serem utilizadas em situações novas, descartar a informação supérflua utilizando
apenas o essencial e básico para a solução de um problema. Assim, gradativamente irá alcançando um certo
nível de generalização das informações recebidas, estabelecendo, portanto, regras e princípios. A aquisição de
determinadas habilidades e operações mentais através
do PEI permitem ao indivíduo a aplicação e a generalização dessas habilidades e pré-requisitos a outras
áreas de conhecimento e situações da vida real (SANCHEZ apud MEIER; GARCIA, 2011, p. 138).

Cabe destacar que o programa de enriquecimento (PEI) é uma forma de intervir cognitivamente e tem como objetivo a modificação
das funções cognitivas por meio da exposição
direta de estímulos do ambiente e das experiências cotidianas.
Os objetivos específicos do programa relacionam-se, segundo MEIER e GARCIA
(2011), à correção das funções cognitivas, à
aquisição de conceitos básicos, ao vocabulário e a operações mentais, à estimulação da
motivação, ao desenvolvimento dos processos
reflexivos de pensamentos e habilidades, bem
como à construção do autoconhecimento. Isso
possibilita ao discente perceber-se como sujeito atuante no processo de aprendizagem.
Há um terceiro critério de mediação
que é o do significado. Nele, ao ensinar um
conceito, um valor, uma forma de fazer, o adulto proporciona ao aluno estabelecer relações
com outros conceitos. Dessa maneira, mediar
passa a significar a construção do aprendizado do conceito que insere o aluno em um
determinado contexto (isso se dá juntamente
ao aluno). Essa proposta tende a possibilitar
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a transmissão cultural através da significação
O papel do mediador, a partir dos cride conceitos, de histórias da vida do aluno e térios, é muito importante para que a atividade
de fatos, bem como a relação entre o que foi proposta enseje o interesse em aprender. Desaprendido com a realidade vivenciada.
sa forma, quando os critérios utilizados mostram objetivos claros, há benefícios gerados
Tendo isso em vista, a escola que por meio da intencionalidade, tais como: desapenas se limita a ensinar conteúdos vazios, pertar a reciprocidade, o anseio do discente
descontextualizados pela transmissão e memo- em aprender ou resolver o desafio apresentado
rização, atende aos interesses da classe domi- por meio do significado; favorecer a transcennadora. Paulo Freire, em 1996 (apud MEIER; dência e estabelecer as relações com outras
GARCIA, 2011) assevera que a escola precisa situações do dia a dia.
formar sujeitos criativos, que construam sua
história e possam, assim, transformar a realidaNo que tange ao desenvolvimento das
de, atribuindo-lhe significado.
habilidades cognitivas e socioemocionais, vale
ressaltar que o jogo e os critérios de mediação
Cabe destacar que, no processo de constituem excelentes aliados. Muitas vezes,
aprendizagem, é de suma importância que as as dificuldades de aprendizagem estão vincusituações sejam interessantes e tenham sig- ladas à falta de interesse e significado e não a
nificado, pois, quando este existe, o ato de limitações cognitivas.
aprender está atrelado ao envolvimento ativo
e emocional na execução de uma tarefa, pois,
No momento do jogo, o aluno usará as
para que o aluno veja um sentido no processo habilidades e os conhecimentos prévios para
pedagógico, é necessário que haja interesse. resolver os desafios, além de planejar a ação,
FONSECA (1998, apud MEIER; GARCIA, 2011, entender o contexto e fazer uma reflexão (prop. 141) afirma que:
cessos estes de suma importância para que
o aluno realize as atividades propostas, bem
O mediador (psicólogo ou professor, educador ou te- como desperte seu interesse).
rapeuta) está incumbido, e culturalmente comprometido, de transmitir significações. Sem tais atribuições,
as tarefas de aprendizagem, por si só não produzem a
desejada modificabilidade cognitiva. Só com significações inerentes às tarefas, elas penetram no indivíduo
como fator energético e como razão e motivação de
comportamento. O poder de significação das tarefas
permite em última análise, as inter-relações dos critérios da intencionalidade e reciprocidade e da transcendência, daí a sua relevância como critério da EAM. Só
proporcionar as tarefas e mais nada, não chega para
produzir modificações cognitivas estruturais, há necessidade de manter os níveis motivacionais elevados através das significações que se transmitem pelas tarefas
de aprendizagem (FONSECA, 1998, apud MEIER; GARCIA, 2011, p. 141).

Portanto, conclui-se que as práticas pedagógicas possibilitadoras do desenvolvimento do aluno como protagonista do processo,
quando atreladas às intervenções e mediações, podem tornar as aulas mais significativas
e atrativas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O aprendizado deixou de ser centrado na figura do docente, passando a focar numa relação de troca entre o professor e o aluno, em que os dois aprendem e buscam, juntos, soluções
para os desafios apresentados.
Todo processo de mudança exige cautela, bem como avaliações dos resultados. Assim,
nenhum método deve ser descartado, ou seja, deve-se aproveitar o que deu resultado, cabendo
ao professor não abandonar sua intencionalidade pedagógica, mas valer-se de práticas que
possibilitem a troca com o discente.
Na implantação do Construtivismo, houve um grande equívoco, que foi um tipo de extremismo, ou melhor, não houve uma implementação gradativa do sistema e abandonou-se várias
práticas tradicionais que tinham um resultado positivo, resultando em alunos que concluem o
Ensino Fundamental sem saber escrever corretamente e com um repertório precário de leitura.
Eis alguns pontos importantes acerca do assunto que podem auxiliar a repensar as práticas em sala de aula: desenvolver a capacidade autônoma do aluno (o aluno ser protagonista
de seu aprendizado significa oferecer-lhe autonomia, estimulando-o a buscar informações e a
construir conhecimento de forma independente, mas com o auxílio do professor); dinamizar as
aulas (inclusão de novas tecnologias e de ferramentas que podem ser trazidas tanto pelo aluno
quanto pelo professor); estimular a criatividade (ajudar a desenvolver a capacidade de analisar
as situações, fazer escolhas, corrigir rotas, administrar as emoções, estabelecer metas e gerenciar os pensamentos para que o discente possa desenvolver um olhar diferenciado e multifocal
a fim de que saia do lugar comum); incentivar o pensamento complexo (uma situação pode ser
encarada de diversas formas, por meio de diferentes pontos de vista e isso é importante para o
protagonismo); melhorar a cooperação na sala de aula (ter o aluno como protagonista na aprendizagem contribui para a cooperação na sala de aula).
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A IMPORTÂNCIA DAS ARTES VISUAIS
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O professor das escolas brasileiras encontra vários desafios dentro das salas de aula,
desafios ainda maiores do que educar propriamente. Trata-se de mediar e promover o ensino
levando em conta a diversidade cultural presente no grupo. O professor da educação infantil ministrar o ensino de artes tem importante papel na formação do indivíduo, pois acima
de tudo ele deve ter o cuidado com a individualidade de cada um e ensinar os alunos a se
apropriarem de linguagens, promovendo ações para que eles em primeiro lugar se aceitem
e aceitem os outros da forma como são. Ao concluir um curso de licenciatura, um professor
deve estar ciente das dificuldades que irá encontrar na sala de aula e também, deve se responsabilizar por sua formação continuada, visto que, os cursos de pedagogia oferecidos atualmente não oferecem subsídios adequados para este profissional permear o ensino de artes
na formação de cidadãos. Então, ao lidar com pessoas de culturas diferentes, que têm modo
de agir e pensar diferentes, é importante que haja a reflexão sobre a prática em sala de aula
para tornar o ensino e aprendizagem significativos.

Palavras-chave: Arte; Educação; Aprendizagem; Teoria Pré-Escolar; Prática Pedagógica.
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INTRODUÇÃO

A

s crianças pequenas se comunicam com muita facilidade por meio da arte, já
que para isso não há a necessidade de se expressar verbalmente ou por meio da
linguagem escrita, necessariamente. Portanto, a interação por meio do desenho,
dos movimentos, das esculturas, da música, das cores e outros, se torna mais palatável para os
pequenos.
Sendo assim, esse artigo buscou em autores que se debruçam sobre a importância da
arte no ambiente escolar, principalmente, para as crianças pequenas, um entendimento sobre
as artes visuais e como a arte deve ser entendida, compreendendo o seu percurso histórico na
educação brasileira.
Se sabe que muitas vezes a arte é mal compreendida pelos adultos, que acabam por
sua vez, reproduzindo as aulas de arte que tiveram na infância ou em algum período da vida
dentro da instituição escolar. Contudo, o entendimento acerca da arte e como ela pode ser representada foi mudando ao longo de tempo, principalmente pela escola, gerando um pensamento
mais crítico acerca de tudo o que ela pode potencializar na criança.
O processo artístico não envolve apenas folhas e lápis de cores, tintas e recorte e colagens. A arte envolve um planejamento, por menor que seja ou mesmo, a espontaneidade; ela
envolve sentimento, emoção, criação, história, cultura, comunicação, interação e etc.
Entendendo todo o contexto que a arte envolve e todas as potencialidades que ela pode
estimular nas crianças, as instituições de ensino têm tido um olhar cada vez mais apurado para
esses momentos artísticos, estimulando e fazendo conhecer a criança que está na escola com
a sua individualidade, o seu senso estético e a sua percepção de arte.
Na educação infantil não há uma disciplina específica para o ensino de arte, assim como
para as outras disciplinas, como são ensinadas no ensino fundamental. Contudo, se entende que
os eixos temáticos devem ser trabalhados na sala de aula com os pequenos e as artes visuais
fazem parte desses eixos, assim como: natureza e sociedade, movimento, música, linguagem
oral e escrita, natureza e sociedade e matemática.
Se considera, portanto, que para que as artes visuais sejam trabalhadas em sala de aula,
é preciso que o professor reconheça a sua importância e as diversas possibilidades de trabalho
que esse eixo oferece. Sendo assim, ter um olhar atento para o aluno na sua forma mais complexa e entender o seu ritmo e a forma como deseja se comunicar com o mundo, é o primeiro
passo para se pensar em arte com os pequenos.
Assim, este artigo tem como objetivo geral, identificar a importância da arte na educação
infantil. E, como objetivos específicos, investigar a importância das artes visuais na educação
infantil e compreender a importância da arte e a sua complexidade para as crianças pequenas.
Como justificativa de pesquisa, busca-se a compreensão da importância das artes visuais com as crianças pequenas e como elas podem ser trabalhadas, possibilitando que as crianças dialoguem com o mundo por meio da expressão artística, justificam essa pesquisa, já que
entendendo todo esse processo complexo se torna viável um trabalho equilibrado e que respeite
o tempo e forma como as crianças pensam em manifestar a sua linguagem artística. Tendo
como problemática, mostrar qual a verdadeira importância das artes visuais para as crianças
pequenas.
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AS ARTES VISUAIS
Segundo Buoro (2003), as artes visuais estão presentes no cotidiano, seja numa
observação de um formato de nuvem que remete as pessoas a algum significado ou seja
no significado que se atribui ao desenhar e rabiscar o chão.
Pode se chamar de artes visuais,
aquela que são produzidas com variados tipos
de materiais, que podem ser encontrados na
natureza ou não, como por exemplo, materiais
que se encontra ao acaso, como um graveto
ou uma folha e o que se produz a partir deles,
como também uma pintura no próprio corpo
(BUORO, 2003).
Essa dimensão artística, possibilita o
desenvolvimento da criatividade, imaginação,
sensibilidade, percepção e cognição, possibilitando desenvolver todas as potencialidades do
indivíduo. Segundo Buoro (2003):
A Arte, enquanto linguagem, interpretação e representação do mundo, é parte deste movimento. Enquanto
forma privilegiada dos processos de representação humana, é instrumento essencial para o desenvolvimento
da consciência, pois propicia ao homem contato consigo mesmo e com o universo (BUORO, 2003, p. 20).

Nesse processo de aprendizagem, o
indivíduo traça um percurso de criação e construção potencializando o seu conhecimento de
mundo e as suas infinitas formas de observação. As Diretrizes Curriculares Nacionais para
a Educação Infantil - DCNEI, preveem que:
As práticas pedagógicas que compõem o trabalho curricular na educação infantil, deve ter como eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que favoreçam a imersão das crianças nas
diferentes linguagens e o progressivo domínio por elas
de vários gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical (DCNEI, 2010, Art.
6º).

Desta forma, é possível compreender
que o trabalho na educação com a arte é praticamente indissociável na vida de uma criança,
já que ela está em desenvolvimento. Pode se
observar a importância que a arte tem na vida
da criança desde a mais tenra idade, quando
os seus pais cantam as cantigas de ninar. De
acordo com as DCNEI (2010), as instituições
de ensino de educação infantil têm que garantir
experiências que:
Promovam o conhecimento de si e do mundo por meio
da ampliação de experiências sensoriais, expressivas,
corporais que possibilitem movimentação ampla, expressão da individualidade e respeito pelos ritmos e
desejos da criança (DCNEI, 2010, Art. 9º).

Todas as crianças, enquanto indivíduo
social, já traz consigo uma experiência de vida
e uma história corporal, arraigada em sua cultura familiar, do bairro onde mora, da própria
casa. Portanto, essas experiências corporais
podem e devem ser usadas na escola, que
por sua vez precisa valorizar esse rico conhecimento popular que a criança traz. Conforme
Candau (1995),
Ao analisar as diferentes dimensões da cultura em que
as pessoas estão imersas tomam consciência de que
se trata de um universo diversificado e provocativo.
Talvez possa ser concebido como caleidoscópio. Nele
estão presentes expressões de diferentes universos culturais, assim como manifestações das culturas populares e eruditas, da arte e da ciência, do artesanato e da
microeletrônica e das distintas formas de comunicação
de massa. Alguns falam de um verdadeiro labirinto em
que se dão formas originais de produção cultural (CANDAU, 1995, p. 298).

No entanto, o educador precisa ter claro que as crianças trazem experiências diferentes, com histórias diferentes e até mesmo
um ritmo diferente e ao propor uma aula onde
estimula os movimentos, ele não deve esperar um resultado igual para todas as crianças,
porque numa classe existem diversas culturas
que devem se manifestar para se constituir em
identidade e interagir entre elas, de modo que
formem um produto cultural derivado de vários
signos e características sendo especiais para
todos que fazem parte de determinado processo (JÚNIOR, 2012).
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A partir dessas possibilidades de expressão, existe a criatividade, que é um fator
importantíssimo, pois ela ao representar, vai
estar criando novas histórias e novas leituras
de mundo. Ao mencionar essas linguagens
que estão presentes nas diretrizes curriculares
nacional para a educação infantil, é possível
perceber o quanto cada uma delas é importante e o quanto ela deve estar presente nas instituições de maneira conectada às vivências das
crianças, já que a arte é um direito delas, assim
como a brincadeira também é e os outros eixos norteadores do trabalho. Então, bom seria
se todos caminhassem juntos (JÚNIOR, 2010).

A ARTE NO AMBIENTE ESCOLAR
A arte na educação infantil, pode ser
pensada de várias maneiras, dentro de uma
concepção formativa em seu aspecto lúdico e
criativo. Neste ponto de vista, a contribuição
deste ensino contribui para o desenvolvimento
de forma que oportuniza a aprendizagem. Neste sentido, Beineke (2012) afirma:
[...] a aprendizagem criativa em música pode indicar
uma alternativa possível quando se deseja construir
uma educação musical na escola básica que contribua
com a formação de pessoas mais sensíveis, solidárias,
críticas e transformadoras, quando a criação abre a
possibilidade de pensar um mundo melhor (BEINEKE,
2012, p. 56).

A partir da afirmação de Beineke
(2012), é possível notar que a contribuição da
arte para a vida do ser humano em todos os
seus aspectos, é fundamental pensando nessa formação como a potencialização de uma
linguagem que serve para atribuir significado
sensível dos elementos que nos rodeiam. Segundo o RCNEI (1998):
A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio da organização
e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio.
A música está presente em todas as culturas, nas mais
diversas situações: festas e comemorações, rituais re-

ligiosos, manifestações cívicas, políticas etc. Faz parte
da educação desde há muito tempo, sendo que, já na
Grécia antiga, era considerada como fundamental para
a formação dos futuros cidadãos, ao lado da matemática e da filosofia. A integração entre os aspectos sensíveis, afetivos, estéticos e cognitivos, assim como a promoção de interação e comunicação social, conferem
caráter significativo à linguagem musical. É uma das
formas importantes de expressão humana, o que por si
só justifica sua presença no contexto da educação, de
um modo geral, e na educação infantil, particularmente
(BRASIL, 1998, p.45).

Assim, a arte de maneira geral é intrínseca ao desenvolvimento infantil e ela oportuniza diversas experiências de vivências e desenvolvimento pensando no cidadão, em suas
relações com o mundo e a sua sensibilidade
frente as oportunidades que esses contextos
envolvem. Durante o seu desenvolvimento, a
criança pequena já constrói maneiras de se
comunicar, seja pela dança, por gestos, pelo
choro. Desta forma,
As crianças são como a Arte: pura expressão. Acho
que é por isso que os adultos as chamam de arteiras.
Há afinidade entre as crianças e a arte – espontaneidade, capacidade de comunicar, de dialogar com o mundo, com a vida. Então, podemos dizer que ambas se
alimentam da mesma fonte (BARBIERI, 2012, p. 78).

De acordo com Fusari (1993), a educação por meio da Arte se difundiu no Brasil através das ideias do filósofo inglês Herbert Read
(1948) e foi apoiada por educadores, artistas,
filósofos, psicólogos etc. A base desse pensamento por sua vez, é ver a arte não só como
uma das metas da educação, mas sim como
o seu próprio processo, considerado também
como criador.
De acordo com Barbosa (2010), a arte
é educação e cultura, e possibilita ao indivíduo
se constituir por completo, dentro dos moldes
do pensamento idealista e democrático, que
valoriza no ser humano os aspectos intelectuais, morais e estéticos. Referindo-se à Educação Artística, que foi incluída no currículo es693
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colar pela lei 5692/71, ocorreu uma tentativa
de melhorar o ensino da dança na educação
escolar, que incorporou atividades artísticas
com ênfase no processo expressivo e criativo
dos alunos.

É necessário rever todo esse quadro: repensar um trabalho escolar consistente, duradouro, no qual o aluno
encontre um espaço para o seu desenvolvimento pessoal e social por meio de vivência e posse do conhecimento artístico e estético. Esse novo modo de pensar o
ensino-aprendizagem de arte requer uma metodologia
que possibilite aos estudantes a aquisição de um saber específico, que os auxilie na descoberta de novos
caminhos, bem como na compreensão do mundo em
que vivem e suas contradições; uma metodologia onde
o acesso aos processos e produtos artísticos deve ser
tanto ponto de partida como parâmetro para essas
ações educativas escolares (FUSARI, 1993 p.21 e 22).

A arte como parte integrante da educação, vem sem desenvolvida nas escolas,
porém, de acordo com Dewey (2010, p. 34),
“ela não é desenvolvida corretamente, pois os
professores apresentam aos alunos atividades
que não condizem com o verdadeiro saber artístico”. Além disso, a arte em sala de aula geralmente fica muito abrangente, pois os profesÉ preciso redefinir os objetivos, conteúsores fazem com que a disciplina tenha muitas
técnicas e produções que tornam a da pobre dos e métodos do curso de arte na educação
e com isso, perde-se o sentido do ensino da escolar, para que a mesma, não seja considerada apenas atividade, mas sim um momento
mesma. Para Rossi (2003, p. 20):
em que a criança vivencia todas as suas linO espaço da arte-educação é essencial à educação guagens.
numa dimensão muito mais ampla, em todos os seus
níveis e formas de ensino. Não é um campo de atividade, conteúdos e pesquisas de pouco significado.
Muito menos está voltado apenas para as atividades
artísticas. É território que pede presença de muitos, tem
sentido profundo, desempenha papel integrador plural
e interdisciplinar no processo formal e não-formal da
educação. Sob esse ponto de vista, o arte-educador
poderia exercer um papel de agente transformador na
escola e na sociedade (ROSSI, 2003, p. 20).

Segundo Barbosa (2010), o espaço
que a arte ocupa na educação, vê o homem
como um ser integral, que pode manifestar a
sua cultura advinda de qualquer parte do mundo e que se encontra na sala de aula, que é
o espaço em que ela se fortalece. Além de
ser um ponto importante para a manifestação
de cultura, a arte contribui também, para esse
modelo de educação formal que infelizmente,
ainda continua reprimindo e castrando a criatiA arte vem sido trabalhada apenas vidade das crianças pequenas e adolescentes
com a expressividade individual e técnicas, de toda parte, seja na educação infantil ou no
mas torna-se insuficiente o conhecimento ar- ensino fundamental.
tístico, a história e as linguagens do corpo. A
Dewey (2010), destaca essa castração
Arte-Educação vai a busca de novas metodologias de ensino e aprendizagem da arte nas como um processo de assassinato de uma
Escolas, valorizando o professor, redimensiona criação que poderia ser desenvolvida a partir
o trabalho do mesmo, conscientizando o mes- de uma valorização do potencial do aluno e da
mo da importância do profissional na socie- oferta de instrumentos para o mesmo. De acordade. Ainda assim, a linguagem artística não do com o autor, a vida contemporânea está
tem sido suficientemente ensinada e aprendida mais preocupada em galgar o poder de cunho
pela maioria das crianças e adolescentes bra- econômico e com isso a sociedade foi perdendo a sensibilidade que poderia ter sido aperfeisileiros:
çoada através de metodologias e didáticas que
desse fosse eficaz, deveriam ser elaboradas e
estabelecidas pelas instituições de ensino.
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Enquanto a educação como sendo instrumento de formação do cidadão em sua integralidade, é preciso pensar a arte como linguagem estética e histórica nessa formação e para
que essa transformação aconteça de maneira
efetiva se faz importante uma sensibilização
neste sentido para que aconteça o entusiasmo
nos alunos.
A importância do entusiasmo, segundo
Barbosa (1978), se faz necessária em qualquer processo de aprendizagem, porque ele
o currículo não é coberto, de forma que ele
é revelado. Assim, o papel do professor neste
aspecto é fundamental. De acordo com Dewey
(2010), bem mais que no próprio ensino de
artes, mas no sentido da mobilização do educando para que ele queira aprender o que está
sendo proposto.
Então, um trabalho exploratório e antecipatório precisa ser feito para que a aprendizagem de fato ocorra, porque o professor obviamente não poderá estar com a criança lado
a lado em todos os momentos na vida escola,
de forma que o aluno precisa criar autonomia,
porém, mais que isso, ele precisa criar gosto
e prazer em aprender e de estar imerso contemplando e inovando a partir dos primeiros
significados concebidos pelo ponto inicial, que
foi o entusiasmo. A palavra entusiasmo, vem
de uma série de significados derivados de palavras gregas, que tem como premissa, estar
movido por um sopro divino que impele a fazer algo com satisfação e interesse (DEWEY,
2010).
Costumeiramente, ouve-se a palavra
“estética” e ela sempre está associada a padrões de beleza do corpo. No entanto, neste
contexto e na filosofia, a estética é um ramo
que estuda beleza e o sentimento que a mesma suscita nos seres humanos. Ela surgiu nos
pensamentos de Platão, na antiguidade, como
ciência do belo. Logo, estudar estética desde
cedo, possibilita a pessoa entender como que
o ser humano desperta para a beleza e como
isso pode ser interessante na sala de aula
(BARBIERI, 2012).

De acordo com Paulo Freire (2009, p.
67), “toda ação docente é artística”. Então, ao
refletir sobre essa afirmação, é possível refletir
que todo professor também é um artista. Deste
modo, é possível observar que o artista é aquele que vê a beleza onde nem todos conseguem
enxergar e através de uma determinada ação,
consegue fazer com que outras pessoas também vejam essa beleza.
A exemplo de nível clássico sobre essa
afirmação, existem alguns artistas altamente reconhecidos e lembrados na história, como Van
Gogh, que quando viu os sapatos jogados no
canto do quarto, achou algo extraordinário e
não comum, enquanto todos os que presenciaram o fato.
Então, por meio da intervenção artística do artista, com os pincéis e com todos os
materiais presentes naquele momento, conseguiu transpor um simples par de calçados
em obra de arte, compartilhando essa beleza
com milhares de pessoas que posteriormente,
puderam ter um novo olhar para uma simples
paisagem, vista por alguns, como algo sem
qualquer beleza (FREIRE, 2009).
Outro exemplo de beleza estética, veio
de Michelangelo que caminhava pelas pedreiras em Carrara, a procurar mármores. Ele via
dentro da pedra a imagem que queria fazer,
onde todas as pessoas conseguiam contemplar apenas algumas simples pedras. Quer dizer, o artista foi capaz de traduzir o significado
de uma pedra em beleza, possibilitando que
todos vissem a beleza que antes ele via de maneira solitária.
Sendo assim, é possível afirmar que o
professor precisa ter um olhar para o seu aluno
que transcende, mostrando a beleza do mundo
para as crianças pequenas, instigando-as e incentivando-as a procurarem coisas novas com
o olhar delas, mas com uma nova dimensão
daquilo que pode vir a ser. A importância da
arte está presente na educação infantil desde
muito cedo, é pelo fato de mostrar o belo para
as crianças, porque assim como nós adultos,
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os pequenos adoram e aprendem a apreciar os sensação de vivenciar emoções mais compledetalhes, aprendem a investigar e a descobrir, xas (BARBOSA, 2010).
fazendo a arte parte significante neste procesSendo assim, a cada aula de arte que
so, além de contribuir para o descobrimento futuro nos caminhos escolares (FREIRE, 2009). uma criança tenha, já vai ser um diferencial em
sua formação. Por isso a arte com as crianSobretudo, Hegel, no século XVIII, dis- ças pequenas deve ser incorporada as outras
cute a beleza afirmando que se a concepção disciplinas, de forma que é possível fazer uma
de beleza que um sujeito tem sobre um mesmo interação as outras linguagens.
objeto muda com o passar dos anos, é porque
Segundo Dondis (2007), se uma reo tempo e o espaço que se ocupa também
são fatores determinantes de culturas e são presentação simbólica não for explorada deselas que nos personificam a medida em que de a infância, pode-se dizer que a vida não foi
se está inserido nela e que coletivamente tam- completamente vivida. Essa questão pode ser
bém as transformam. Por esta, o próprio Paulo exemplificada pelo fato que o feto já houve desFreire (2010) considera que a beleza está no de o ventre, e essa musicalidade que move o
objeto do achado. Desta forma, a possibilidade desenvolvimento do bebê. Se não for nutrida, a
do surgimento da beleza está no encontro com criança vai perdendo todo o seu potencial artíso objeto, ou seja, a beleza nesta relação só tico. Então, se compreende que é necessária a
acontecerá se o sujeito passar por uma experi- nutrição nesses dois vieses da expressividade
artística comunicativa, e se não for, a criança
ência estética.
praticamente deixa de criar e de produzir conOs professores que atuam na educa- forme vai crescendo. A partir dessa questão
ção infantil não têm formação específica para pode-se observar hoje que todo o investimento
o ensino da arte, no entanto, ela pode ser inse- hoje, é feito para que a criança aprenda a derida no cotidiano dos alunos como uma forma senhar e a copiar apenas.
de linguagem, estando presente em diversos
O intercâmbio de ideias e de experiênmomentos nas interações dentro da sala de
aula, sem precisar ser necessariamente por cias, é uma ideia viável e muito produtiva para
desenhos e imagens, mas transformando os o fortalecimento do ensino em um contexto gloobjetos ao redor e interagir com eles (BARBIE- balizado. Desta forma, a criança pode aprender arte não só nos momentos de sala de aula,
RI, 2012).
mas também, através de jogos e brincadeiras
Assim, a criatividade das crianças pode que podem ser propostos com intencionalidaestar sempre em pauta, qualificando esse pro- de para a prática e exercício artístico (DONDIS,
cesso de aprender e conhecer o mundo por 2007).
meio da investigação, já que a criança é um
Com a fundamental importância que
ser curioso e possui facilidade nas representaa arte tem na formação do homem, existem
ções do mundo através dos símbolos.
muitas escolas simplificam a sua condição de
Ao conseguir expressar os seus senti- aliada a aprendizagem das crianças, deixanmentos por meio da arte, a criança desenvolve do o seu potencial a quem das tarefas a qual
habilidades organizacionais e hábitos que vão ela é atribuída. É comum sua utilização para
definindo a sua personalidade, assim como ensinar a copiar trabalhos de artistas reconheo desenvolvimento artístico também ajuda na cidos, imitando as suas técnicas de trabalho,
concentração, e no autoconhecimento como apenas reproduzindo, mas sem dar condições
um todo, produzindo estados emocionais, mo- para que as crianças criem a partir da própria
dificações cognitivas, reações motoras, e al- perspectiva (ANTUNES 1990).
terações fisiológicas no corpo, promovendo a
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Com a pesquisa realizada por alguns
especialistas, ainda, foi capaz de presenciar
o ensino das artes visuais em instituições de
ensino infantil de forma errada, uma vez que
no momento em que materiais de sucata inadequados, são utilizados para produzir sons,
acaba empobrecendo esta atividade, sem que
a criança possa contemplar as diversas possibilidades de criação com diferentes fontes de
matérias primas.
De certo modo, é importante considerar que nos primeiros anos de vida, a criança tenha contato intuitivo e espontâneo com a
arte, no entanto, esse trabalho precisa ser explorado de forma que de acordo com a capacidade e maturidade de cada faixa etária, venha
a ser aprimorando e se tornando rico, do ponto
de vista que o sujeito evolua na questão da
expressividade por meio da arte, de modo que
essa aprendizagem abrange os âmbitos afetivos, cognitivos e estéticos, com possibilidades
de torná-los cada vez mais refinado (DELALANDE, 1993).

Os elementos artísticos são muitos ricos, de modo que não faltam possibilidades
de um trabalho de qualidade em sala de aula
através deles. É possível trabalhar as cores, as
texturas, as formas, as possibilidades de criação dentre outros e muitas vezes, o professor
acaba utilizando apenas uma folha para colorir
ou desenhar, de forma que:
Constata-se uma defasagem entre o
trabalho realizado na área de arte e nas demais áreas do conhecimento, evidenciada
pela realização das atividades de reprodução
e imitação em detrimento de atividades voltadas à criação e a elaboração artística. Nesses
contextos, uma obra de arte é tratada como
se fosse um produto pronto, que se aprende a
reproduzir (BRASIL, 1998).

Além de todas essas possibilidades,
há que se lembrar que a arte é um componente histórico, pertencente a uma cultura. Então,
além da oportunidade de trabalhar todos os
componentes que constituem a arte, pode-se
também trabalhar a sua origem cultural, elevanA arte pode servir para vários mo- do também os aspectos históricos.
mentos, como foi mencionado anteriormente,
porém, além dos momentos de “lazer”, ela
deve ter momentos de análise para sair do
componente de mera distração. Para Paranhos
(1996), o professor deve promover momentos
reflexivos e questionadores junto com os alunos, apresentando diferentes estilos artísticos
e levantando com a turma sobre quais gostam
mais, tanto para conhecer sobre a cultura dos
sujeitos com os quais ele está trabalhando,
quanto para lhes apresentar algo novo, de forma que esteja próximo a realidade deles:
Evidentemente, não é qualquer expressão por meio da
arte que se permite decodificar por qualquer público.
Sempre deve levar na devida conta a suposta adequação/inadequação entre o conteúdo, o continente e a
clientela. À medida que se avança no grau de escolaridade, por exemplo, pode-se recorrer a técnicas com
maior sofisticação e complexidade interpretativa (PARANHOS, 1996, p.13).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por meio da pesquisa realizada, foi observado que a arte na educação infantil, assim
como em fases posteriores de ensino, se faz essencial para o desenvolvimento da criança. Deste
modo, é importante que ela esteja presente e que sejam oferecidas diversas possibilidades de
vivenciar, criar e potencializar as criações artísticas.
Reconhecer as criações artísticas das crianças e promover momentos em que elas se
sintam motivadas a criar também é importante. Para que elas tenham o hábito de criar, é preciso
oferecer condições de materiais, de tempo e de espaço, dando-lhes autonomia nesses momentos e respeitando a sua criatividade.
Oferecer a possibilidade em que a criança tenha contato com materiais naturais, proporciona que ela conheça sobre a própria natureza e que crie a partir dela. Existem escolas que
não possuem um ambiente natural em que se pode ter contato com a terra, com folhas, flores,
madeira e outros. No entanto, levar esses materiais para a sala e explicar para as crianças de
onde eles vieram e qual é o seu papel de representatividade no meio ambiente, pode fazer com
que a sua imaginação se eleve e que ela crie artisticamente com eles.
Para ter a dimensão da potencialidade da arte com as crianças pequenas é preciso que
o professor de informe e que busque uma formação especializada para que promova momentos
mais enriquecedores, em que a livre criação é respeitada e que a criança seja ouvida por meio
de sua arte.
As artes visuais, há muito tempo vem mudando o seu conceito de ser apenas uma
simples recriação de um desenho ou um retrato. Hoje ela é entendida como uma manifestação
cultural e histórica desde a mais tenra idade do ser humano. Para tanto, se entende a sua fundamental importância na educação infantil e o seu trabalho como uma forma de expressividade
e autonomia.
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BUORO, Anamélia Bueno. O Olhar em Construção: uma experiência de ensino e aprendizagem
da arte na escola, 3 ed. São Paulo: Cortez, 2003.
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A RELAÇÃO ENTRE AS EMOÇÕES, A
APRENDIZAGEM E O DESENVOLVIMENTO
PSICOMOTOR

RESUMO: O presente material monográfico versa sobre as considerações acerca das emoções, a
aprendizagem e o desenvolvimento psicomotor, no que se refere à análise sobre a influência
do aspecto emocional sobre o desenvolvimento motor e intelectual do sujeito. A pesquisa foi
realizada por meio da análise bibliográfica, no bojo da compreensão sobre os conceitos de
psicomotricidade, memória, pensamento, emoções e os apontamentos acerca das múltiplas
inteligências. A pesquisa apresenta-se à luz dos autores, na busca pelo aprofundamento teórico, bem como na reflexão acerca das atividades propostas para a implementação da educação
psicomotora nas instituições de ensino, em uma perspectiva que considere o trabalho com as
habilidades socioemocionais. Inicialmente serão apresentados os conceitos gerais de aprendizagem, em seguida é discutida a relação entre a aprendizagem e a memória, os conceitos
de emoções e desenvolvimento psicomotor e por fim serão apresentadas as considerações
finais que se referem à relação importante e intrínseca no bojo das emoções e do processo de
aprendizagem. A análise conclusiva aponta para a necessidade de se contemplar nas práticas
educativas as ações que considerem a perspectiva emocional dos educandos em face do planejamento, visando assim o pleno desenvolvimento dos estudantes.

Palavras-chave: Educação; Psicomotricidade; Emoções.
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INTRODUÇÃO

O

presente material monográfico refere-se aos estudos relativos à relação intrínseca entre emoções e os processos de aprendizagem com destaque para o
desenvolvimento psicomotor.

As emoções nos fornecem informações importantes por meio da captação dos estímulos externos e internos do organismo, estes fornecem dados essenciais por meio das necessidades e interesses do indivíduo.
Ao longo de nossa vida nossas ações e experiências vivenciadas são associadas às
emoções.Somos seres sociais e, portanto em nossas relações exprimimos diferentes emoções,
no contexto escolar são inúmeras as interações, relação professor-aluno, aluno-aluno entre outras que possibilitam assim uma dinâmica de relações muito profundas.
Desta maneira observa-se que as emoções são fundamentais para o processo de aprendizagem em face de que as pessoas naturalmente buscam realizar ações que se sintam bem e
tendem a evitar as que se sintam desconfortáveis.
As emoções fazem parte da constituição humana, e do desenvolvimento do sujeito, relaciona-se diretamente com o processo de aprendizagem.Tendo em vista que a segurança afetiva
contribui para a aprendizagem, compreende-se que as emoções constituem-se como caminhos
para a cognição.
O ser humano vivencia o processo de aprendizagem de forma intencional diferente de
outras espécies, o presente estudo é relevante tendo em vista compreender como as emoções
contribuem para o processo de aprendizagem e para o desenvolvimento psicomotor.
Observa-se, portanto, que na contemporaneidade os pressupostos legais versam sobre
a discussão sobre as habilidades socioemocionais, como a Base Nacional Comum Curricular
(2017) que as definem como “as que compreendem uma série de competências que os seres
humanos possuem para lidar com suas emoções, gerenciar metas de vida e se relacionar com
as outras pessoas”. (BRASIL, 2017).
Assim observa-se como nos últimos anos as políticas públicas brasileiras têm discutido
a questão do desenvolvimento infantil e os conceitos de aprendizagem considerando a psicologia e a neurociência.
Desta maneira é urgente que os professores estejam atualizados frente as mais atuais
teorias, para que as propostas curriculares sejam condizentes às expectativas de aprendizagem.
Assim, o presente material monográfico apresenta a discussão no que refere-se a compreender a relação entre as emoções e o processo de aprendizagem do indivíduo tendo em vista
considerar o desenvolvimento psicomotor e sua contribuição para o desenvolvimento integral do
estudante em face de suas características emocionais, sociais e motoras.
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A aprendizagem é uma característica
inata do ser humano, sendo que os processos
pelos quais o indivíduo aprende são tema de
importantes pesquisas e discussões históricas
Gardner publicou em 1983 a obra
nas mais diversas áreas.
Estruturas da Mente, onde propôs uma visão
abrangente do conceito de inteligência e de
Assim o presente artigo ressalta a tepensamento humano, que revolucionou o cam- mática educacional tendo em vista considerar
po da psicologia cognitiva, pois alterou a pers- no processo de aprendizagem os aspectos repectiva comum da inteligência como sendo a lativos à contribuição das emoções no que tancapacidade ou potencial geral que cada ser ge ao desenvolvimento psicomotor.
humano possui em maior ou menor extensão.
Nesta perspectiva as contribuições de
Questionou também a suposição de que a inGardner
(2010) são importantes, pois revelam
teligência pode ser medida por instrumentos
verbais padronizados, por meio de respostas que os sujeitos não possuem apenas uma incurtas realizadas com o uso de papel e de lá- teligência e que por meio dos estímulos podemos aprender de forma significativa.
pis (GARDNER, 2000).

APRENDIZAGEM À LUZ DOS
AUTORES

Gardner (2000) apresenta o conceito
de inteligência como: “potencial biopsicológico para processar informações, que pode ser
ativado num cenário cultural para solucionar
problemas ou criar produtos que sejam valorizados numa cultura”. O autor argumenta que
uma inteligência é um termo para organizar e
descrever capacidades humanas e não uma referência a um produto que determina o quanto
o indivíduo é “capaz ou incapaz” (GARDNER
2000, p.47).

Deste modo observa-se que os estímulos ofertados e as interações com o outro
e com o ambiente são fundamentais para o
processo de aprendizagem. A interação social
fornece os meios para o desenvolvimento, pois
em todo o percurso de vida o indivíduo é, profundamente, influenciado por significações do
mundo social.

Apesar da trajetória do seu desenvolvimento, em parte ser definido pelo processo de
maturação do organismo individual, é o aprendizado que possibilita o despertar dos procesNesta perspectiva cito Almeida et. al.( sos internos desse desenvolvimento (VYGOTSKY, 1991).
2010):
Gardner (1983) propôs identificar os tipos de inteligência que poderiam estar presentes em cada pessoa,
propondo originalmente sete diferentes tipos de inteligências: linguística, lógico-matemática, espacial, corporal-cinestésica, inteligência musical, interpessoal e intrapessoal. Posteriormente, a inteligência naturalística foi
adicionada à lista. Cada inteligência estaria associada a
determinadas competências, habilidades ou capacidades em resolver diferentes problemas (ALMEIDA et al.
2010, apud GARDNER 1983).

Para Gardner é importante reconhecer
e estimular as diferentes inteligências humanas
e suas combinações (STRAUSS apud GARDNER, 2010).
Por meio deste reconhecimento, os estudantes sentem-se pertencentes e acolhidos
em suas especificidades para que de tal forma
tenham possibilidade de superar os problemas
vivenciados.
A inteligência nesta perspectiva é, portanto o conjunto de capacidades para a resolução de diferentes tipos de problemas, em face
de estímulos, encorajamentos e ampliação de
repertório dos indivíduos.
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sentam a ideia de que a informação passava
por um armazenador temporário sensorial, miA memória é uma das mais enigmáti- grando para um armazenador de curta duracas funções neuropsicológicas, pois possibilita ção e finalmente para um armazenamento final
ao indivíduo associar as experiências passa- de longa duração e capacidade ilimitada.
das, auxiliando na comparação com as expeEm uma perspectiva mais recente, a
riências atuais, projetando-se desta forma nas
prospecções e programas futuros; assim, a memória é compreendida tendo em vista a sua
memória passa para o processo pelo qual as constituição por componentes que são mediaexperiências antigas levam à alteração do com- dos independentemente por diferentes módulos do sistema nervoso, mas de maneira cooportamento.
perativa (HELENA; XAVIER, 2003).
Estudos com os indivíduos normais e
Desta forma observa-se que a memória
com amnésia evidenciam que a memória não
é unitária, mas consiste em diferentes compo- é relacionada as experiências, assim o procesnentes, mediados por processos que são con- so de aprendizagem é relacionado as experiduzidos por circuitos neurais diferentes (MOS- ências do indivíduo, à memória e as emoções,
sendo de tal forma intrínsecos ao desenvolviCOVICH, 2004).
mento contemplando também o desenvolviA memória contém processos comple- mento motor.
xos que permitem ao indivíduo codificar, armaAS EMOÇÕES E O
zenar e resgatar informações. A codificação
DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
refere-se ao processamento das informações
que serão armazenadas, este armazenamento
Somos seres, sociais, afetivos e cognié também chamado de retenção ou conservação, e envolve em seu processo o fortalecimen- tivos e, portanto há a necessidade de nos reto das representações enquanto estão sendo lacionarmos, bem como de sermos acolhidos
registradas (STRAUSS; SHERMAN; SPREEN, no meio familiar nas comunidades em que circulamos.
2006).
No contexto escolar observa-se que
A recuperação é o processo de lembrança da informação anterior armazenada, aprendemos mais quando nos sentimos seguesse resgate pode utilizar uma busca cons- ros em nossas relações com o ambiente e com
ciente das informações ou ainda ser invocado o outro, sejam amigos, professores ou gestode maneira não consciente através de associa- res. Segundo o dicionário Michaelis (2020), a
ções dependentes do contexto, ativação por palavra emoção é definida como:
semelhança ou por necessidade. (CORRÊA,
1.
Ação de sensibilizar (-se).
2008).

A APRENDIZAGEM E A MEMÓRIA

No processo de recuperação dois mecanismos importantes são utilizados, o resgate
que caracteriza-se pela busca ativa das informações armazenadas e o reconhecimento que
refere-se as comparações de estímulos registrados anteriormente com novos estímulos.

2.
Perturbação dos sentimentos; turbação.
3.
Psicol. Reação afetiva de grande intensidade
que envolve modificação da respiração, circulação e secreções, em como repercussões mentais de excitação
ou depressão (MICHAELIS, 2020).

A palavra emoção é, portanto derivada
do verbo mover, isso acontece quando há moSegundo Atkinson; Shiffrin (1968), as tivação e impulso para realizar uma ação ou
fases ou estágios da memória associados clas- para que se tome uma atitude.
sicamente ao modelo modal de memória apre704
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Somos seres únicos, constituídos por
meio de emoções, experiências, interações e
multiplos pensamentos que nos tornam singulares em nossas especificidades, essa bagagem é relacionada aos processos de aprendizagem durante toda a nossa vida.
Isso acontece porque o nosso cérebro
tem uma parte denominada amígdala, que é
onde ocorre o processamento das emoções, e
é responsável também pelas áreas da memória, cognição, atenção e raciocínio.

5- Cultura digital: Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de forma crítica,
significativa e ética;
6- Trabalho e projeto de vida: Valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências;
7- Argumentação: argumentar com
base em fatos dados e informações confiáveis.
8- Autoconhecimento e autocuidado: Conhecer-se, compreender-se na diversidade humana e apreciar-se;
9- Empatia e cooperação: Exercitar
a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e
a cooperação;
10- Responsabilidade e cidadania:
Agir pessoal e coletivamente com autonomia,
responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação (BNCC).

Observa-se assim que quando nos
sentimos ansiosos, por exemplo, diminuímos a
nossa capacidade de atenção e concentração
e deste modo apresentamos maiores dificuldades na absorção dos conteúdos e informações,
essa vertente, portanto relaciona-se diretamente a questão das dificuldades de aprendizagem
Diante as competências gerais da
e do rendimento escolar.
BNCC, foram estabelecidas as cinco macrocompetências: abertura ao novo, autogestão,
A Base Nacional Comum Curricular engajamento com os outros, amabilidade e re(2017) estabelece 10 competências gerais siliência emocional.
que norteiam as áreas de conhecimento e seus
componentes curriculares, sendo essencial
•
Autogestão: Diz respeito à capapara as aprendizagens.
cidade de ter foco, responsabilidade, precisão,
organização e perseverança com relação a
A BNCC inova ao estabelecer as 10 compromissos, tarefas e objetivos estabelecicompetências gerais para nortear as áreas de dos para a vida. Também está relacionada à
conhecimento e seus componentes curricula- capacidade de autorregulação.
res. Segundo o documento, o desenvolvimento
dessas competências é fundamental para as•
Resiliência emocional: Diz respeisegurar os direitos de aprendizagem de todos to à capacidade de aprender com situações
os estudantes da Educação Básica brasileira. adversas e lidar com sentimentos como raiva,
As 10 competências gerais da BNCC são:
ansiedade e medo.
•
Amabilidade: Diz respeito à ca1- Conhecimento: Valorizar e utilizar pacidade de conhecer pessoas e ser afetuoos conhecimentos sobre o mundo físico, so- so, solidário e empático, ou seja, ser capaz
cial, cultural e digital;
de compreender, sentir e avaliar uma situação
2- Pensamento científico, crítico e pela perspectiva e repertório do outro, colocancriativo: Exercitar a curiosidade intelectual e uti- do-se no lugar dessa pessoa.
lizar as ciências com criticidade e criatividade;
3Repertório cultural: Valorizar as
•
Engajamento com os outros: Diz
diversas manifestações artísticas e culturais;
respeito à motivação e à abertura para intera4- Comunicação: Utilizar diferentes ções sociais.
linguagens;
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•
Abertura ao novo: Voltada para a gem na sua fase final de fluência e de automaticidade
curiosidade para aprender, imaginação criativa (FONSECA V. 2014, p. ).
e interesse artístico.
Quando o aluno desempenha tarefas
As cinco macrocompetências foram acadêmicas é utilizada a memória de curto
desdobradas em 17 competências emocio- prazo, que é responsável por armazenar as
nais que devem ser desenvolvidas no âmbito informações, dados e conhecimentos adquirieducativo de todo o país, sendo elas: deter- dos por um curto período. Esse conhecimento
minação; foco; organização; persistência; res- pode ser descartado futuramente, mas tamponsabilidade; empatia; respeito; confiança to- bém pode ser examinado futuramente e retido
lerância ao estresse; autoconfiança; tolerância por relevância.
à frustração; iniciativa social; assertividade; enA memória de longo prazo é a que pertusiasmo; curiosidade para aprender; imaginamite ao sujeito gravar as experiências vivenção criativa e interesse artístico.
ciadas ao longo do dia forma ilimitada. Desta
O desenvolvimento sócio emocional forma observa-se que para a aprendizagem
relaciona-se diretamente ao desenvolvimento ocorrer de forma efetiva e duradoura faz-se necognitivo, porém são necessárias estratégias cessário despertar no estudante emoções sigdiferenciadas para sua implementação, não nificativas, ressaltando assim o interesse e a
sendo relacionado diretamente aos conteúdos, motivação pelas temáticas abordadas, no que
mas sim por meio das experiências no proces- tange a facilitar o processo de aquisição do
conhecimento.
so de ensino-aprendizagem.
Portanto é essencial que haja a intencionalidade no desenvolvimento das competências socioemocionais no âmbito escolar, de
forma que os alunos passem a acreditar em
suas capacidades de realizar tarefas e resolver
situações problema por meio das habilidades
desenvolvidas.
No que tange a questão das emoções,
as situações de stress geram uma reação que
desencadeia a produção de um hormônio chamado cortisol, que tem o objetivo de preparar
o indivíduo para lidar com situações de perigo,
o que inibe o processo de retenção e de compreensão de novas informações.

Na perspectiva contrária quando uma
situação gera angústia ou uma carga emocional negativa, podem ocorrer falhas importantes
na atenção e na concentração o que impede
diretamente a aprendizagem, o que para muitos estudantes é perceptível em momentos de
provas e exames e é definido pelo senso comum como “branco”.
Assim no contexto educativo verifica-se
que as emoções devem ser gerenciadas de
forma que venham a propiciar aprendizagens
sadias e benéficas, desta forma quando ofertamos aos alunos experiências prazerosas o processo de aprendizagem será efetivo e potente.

Nos aspectos negativos, porque as situações, os desafios ou as tarefas de aprendizagem não devem gerar
no indivíduo qualquer vestígio emocional de ameaça,
de desconforto, de insegurança, receio ou medo, pois
neste caso a acessibilidade às funções cognitivas superiores de retenção, de planificação, de tomada de
decisão, de execução e de monitorização e verificação
ficam bloqueadas e comprometem o funcionamento
mental adaptado que retrata o processo de aprendiza-
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O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
Para Bueno (1997), em seu livro Psicomotricidade teoria e prática, refere-se à estimulação psicomotora como:
o [processo] que envolve contribuições para o desenvolvimento harmonioso da criança no começo da vida.
Caracteriza-se por atividades que se preocupam e vão
ao encontro das condições que o indivíduo apresenta, acima de tudo, na sua capacidade maturacional,
procurando despertar o corpo e a atividade por meio
de movimentos e jogos e buscando a harmonia constante. Estimulação quer dizer despertar, desabrochar o
movimento. Dirige-se prioritariamente a recém-natos e
pré-escolares. Alguns autores referem-se à estimulação
psicomotora como estimulação precoce, mas consideramos o termo errôneo, sendo mais sensato utilizarmos
estimulação essencial (BUENO, 1997, p.83).

Para Freire (1989), para que se desenvolvam habilidades faz-se necessário trabalhar:
• Esquema Corporal:
- aplicar conceitos espaciais ( que envolvam a noção de onde) e temporais ( envolvam a noção de quando), no próprio corpo, no
dos outros, no de bonecos ou desenhos de
pessoas;
- perceber e reproduzir movimentos e
ritmos, com partes do corpo;
- manter equilíbrio estático, reproduzindo e mantendo posições;
- expressar com o corpo diversos sentimentos;
- realizar movimentos complexos e diferenciados;
- dissociar movimentos, com vários
segmentos corporais, dentre outros;

O desenvolvimento infantil vai ser deter• Lateralidade
minado pela própria vida da criança, ou seja,
Refere-se a dominância lateral da mão,
quanto mais oportunidades a criança tem de
desenvolver suas capacidades, maiores serão olho e pé, do mesmo lado do corpo. As ações
as chances de se apropriarem da cultura em voltadas para a lateralidade incluem exercícios
que envolvam os membros inferiores e superioque estão inseridas.
res e também com os olhos como:
- jogos que levem ao uso sistemático
Observa-se que os primeiros anos de
vida são determinantes para o desenvolvimen- da mão e do pé;
- brincar com massa plástica, recortar
to humano, na primeira infância é fundamental
que a criança tenha um ambiente familiar e es- linhas, figuras geométricas e figuras em geral;
- desenhar, colorir, pintar;
colar rico em estímulos e favorável para o seu
- chutar e pular com o pé dominante;
desenvolvimento.
- brincar com caleidoscópio, mirar alPara Cabral (2000), a educação psico- vos através de orifícios, telescópio.
motora refere-se a todas as aprendizagens das
• Estruturação Espacial
crianças as quais se processam em etapas
Permite à criança conscientizar-se da
progressivas e específicas, em conformidade
com o desenvolvimento de cada indivíduo. Tal situação de seu corpo em determinado meio
desenvolvimento se dá em todos os momentos ambiente.
Devem ser trabalhados os exercícios
da vida através das percepções vivenciadas,
como uma intervenção direta a nível cogniti- voltados para:
- a posição e a relação no espaço de
vo, motor e emocional, estruturando o indivíduo como um todo. Para Le Boulch (1983): “a indivíduos, objetos e situações;
- a compreensão das relações espaeducação psicomotora deve ser considerada
uma educação de base na escola elementar, ciais que envolvem noções de acima, abaixo,
ponto de partida de todas as aprendizagens no meio, maior, menor, igual, fora, dentro, lonpré-escolares e escolares” (LE BOULCH, 1983, ge, perto; etc.
p. 32).
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• Orientação Temporal
• Pré escrita, psicomotricidade fina
As noções de tempo são bem abstratas, e são, portanto mais difíceis de serem adOs exercícios motores indicados são:
quiridas pelas crianças. São atividades sugeridas:
- lançar e receber bolas, picar, rasgar e
- sucessão de acontecimentos ( antes, recortar papel, abrir e fechar a mão.
após, durante);
Para desenvolver a pré escrita são re- duração de intervalos (de tempo lon- comendados os exercícios de:
go, de tempo curto);
- uso dos dedos para passar sobre tra- ritmo regular e ritmo irregular (acele- çados de linhas retas, curvas, dentadas, etc.,
ração e freada);
feitas em cor no quadro-de-giz, no papel ou
outros materiais; - tatear formas desenhadas e
- locomoção rápida e lenta (diferença recobertas com barbante, sisal, areia ou arroz;
entre correr e andar);
- tatear os próprios objetos;
- renovação cíclica de certos períodos
(dias da semana, meses e estações do ano);
- caráter irreversível do tempo (relação
com a idade cronológica);

- fazer pinturas;
- traçar linhas horizontais ou verticais;

- realizar movimentos de pinça, como
- avaliação do tempo (conceito de rápi- catar sementes, colar pequenos grãos sobre
do e lento);
linhas;
- conceito de linha do tempo;·.

- usar lápis, pincel e giz, nos planos horizontal e vertical;

- projeção futura;
• Tônus, Postura e Equilíbrio.
•
São sugeridas atividades:

- executar movimentos ritmados, concomitantes ou dissociados, utilizando as mãos ou
os dedos (SILVA, et al. apud. FREIRE, 1983).

- equilibrar-se num dos pés com algum
objeto na cabeça;
- movimentar-se batendo com os pés
no chão, alternadamente;
- andar nas pontas dos pés, nos calcanhares, nas bordas dos pés, fazendo alongamento ou carregando na cabeça objetos de
formas e pesos diferentes;
- flexionar o tronco na posição sentada;
- passar o peso do corpo para a perna
esquerda, para a direita, sem mexer os pés,
com os olhos fechados ou abertos.
708

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente material monográfico refere-se à pesquisa acerca das emoções e sua influência para o desenvolvimento psicomotor, tendo como perspectiva as contribuições da neurociência.
Observou-se por meio desta pesquisa que a memória relaciona-se com as emoções e
que as memórias são formadas nas sinapses, as emoções liberam hormônios que atuam nas
sinapses, abrindo assim caminhos para que a memória possa se fixar.
Compreende-se desta forma que nós aprendemos com mais facilidade aquilo que nos
marca emocionalmente, principalmente quando as emoções são positivas.Com relação à seleção de memória observa-se que o que foi esquecido pode ser resgatado, se houver dedicação
de nossa parte é possível resgatar o conhecimento.
No que refere-se à categorização existem agrupamentos, organizados para a categorização da memória, a pesquisa trata ainda do pensamento, que é uma atividade consciente que
liga vários processos básicos ocorridos durante o nosso dia como as sensações e percepções
criando assim novos conceitos e novas ideias.
No que tange as emoções, todas elas tem uma função e são importantes, pois permitem a construção de novos aprendizados e novas conquistas, tendo cada emoção o seu devido
lugar, quando isso acontece de forma equilibrada desenvolvemos a habilidade emocional, das
quais são definidas como emoções básicas: a alegria, a tristeza, o medo, o nojo e a raiva e a
surpresa.
Recentemente a Base Nacional Comum Curricular (2017) foi publicada e desta a relevância das ações voltadas para o desenvolvimento das competências socioemocionais.
Este é um ganho para a educação brasileira tendo em vista que houve a mudança de
conceitos acerca da educação voltada para os conteúdos cognitivos para uma perspectiva que
abarca o desenvolvimento das habilidades socioemocionais.
Desta maneira observa-se que é considerada a formação integral do sujeito, assim é
oportuno salientar como a educação psicomotora relaciona-se diretamente a esse conceito
tendo em vista que atua sob a perspectiva da mente (emoções), do corpo e da ação (prática).
Portanto podemos considerar que esta é uma grande mudança no bojo dos marcos
legais, com grandes avanços para a educação brasileira, o que demanda também a reflexão e
adequação dos procedimentos didáticos, bem como da organização estrutural das escolas, principalmente da educação infantil tendo em vista promover espaços para que sejam contempladas
na prática as prerrogativas legais.
Tais apontamentos conversam diretamente com o aspecto relacionado ao desenvolvimento psicomotor, pois conclui-se que a psicomotricidade deve ser concebida como prática
social em sua totalidade, compreendendo as dimensões no que refere-se ao movimento, as
funções intelectuais e afetivas, sendo que a psicomotricidade possui como principal objetivo a
educação dos por meio dos movimentos sendo indispensável a todo indivíduo em especial na
primeira infância, período de maior expansão do conhecimento por meio das experiências motoras.
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A escola deve então propiciar estímulos adequados a cada etapa do desenvolvimento,
respeitando as características e peculiaridades, no que tange ao desenvolvimento de habilidades voltadas ao esquema corporal, lateralidade, estruturação espacial, orientação temporal,
tônus, postura e equilíbrio, pré-escrita e a psicomotricidade fina. A análise conclusiva aponta,
portanto para a importância do trabalho no bojo das questões socioemocionais tendo em vista
sua relação direta com a aprendizagem.
Desta forma, observo que este é um assunto rico para ampliar o nosso conhecimento
acerca das emoções e sua influência no desenvolvimento psicomotor, assim verifica-se como
precisamos realizar atividades que propiciem as crianças vivenciarem diferentes emoções, promover o espaço para o diálogo e a reflexão, além também de auxiliar as famílias a atuarem com
responsabilidade à frente de conduzir as crianças neste sentido.
A análise conclusiva aponta para a importância da educação infantil sendo a primeira
infância um período essencial para que sejam contempladas estas ações voltadas que devem
ser propiciadas também ao longo do período de escolarização, para que as habilidades sejam
desenvolvidas objetivando o equilíbrio emocional, e o desenvolvimento psicomotor em face de
promovermos uma sociedade com cidadãos emocionalmente competentes, potentes, e criativos.
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OBRAS DE ARTISTAS BRASILEIROS RETRATANDO
A INFÂNCIA ATRAVÉS DAS BRINCADEIRAS COMO
FERRAMENTA NA CONSTRUÇÃO E SIGNIFICAÇÃO DA
ARTE NOS ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar as obras de arte de artistas brasileiros que
retratam a infância através das brincadeiras como uma ferramenta de estímulo ao ensino de
Arte nos primeiros anos da educação, resgatando sempre o lúdico e a imaginação, incentivando a criatividade e sensibilidade, unindo assim dois mundos pertinentes ao universo infantil,
a arte e a brincadeira. Deste modo, proponho neste documento uma reflexão sobre a contribuição que os artistas nativos, como referência pela proximidade, possam despertar como
incentivo no desenvolvimento das habilidades artísticas e da utilização das obras nos processos criativos associados a construção e significação do desenho, na promoção do interesse
dos estudantes pela disciplina de artes e também como ponte para ampliar os conhecimentos
gerais como um todo dentro das aprendizagens de outras disciplinas como aprimoramento
da formação do educando numa perspectiva global, tendo sempre durante todo o processo a
mediação do educador.

Palavras-chave: Obras de Arte; Artistas Brasileiros; Artes; Educação.
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INTRODUÇÃO

P

retende-se com este artigo mostrar a importância que a releitura de obras de arte
tem na vida da criança, destacando as telas que retratam a infância como ferramenta para o ensino de Artes e como ponte para estimular a criatividade e sensibilidade através da ludicidade, ampliando e aprimorando a formação dos estudantes de uma
forma global.
Despertar o interesse na releitura das obras, através do tema como elo, para nortear o
processo criação e produção de desenhos em sala de aula, buscando o gosto e o prazer ao
desenhar por meio do estímulo do desenvolvimento gráfico, na fase do pensamento simbólico
para fortalecimento, desenvolvimento e significação na valorização no ensino de artes.
Estabelecer relações entre as obras e os artistas como referência pela proximidade e
identidade, buscando assim estímulo e inspiração para os educandos, explorando as técnicas
utilizadas e todo contexto social através de uma breve apresentação da biografia dos artistas
brasileiros que foram selecionados.
Observar e explorar o olhar do professor sobre suas práticas neste campo tão vasto que
a arte nos oferece, proporcionando subsídios e novas alternativas para que possam buscar o
aperfeiçoamento da área, sabendo das contribuições que esta disciplina traz para aprendizagem
dos estudantes nas séries iniciais do ensino básico, ofertando novas oportunidades e oferecendo estratégias atraentes para ensinar e aprender de forma mais prazerosa e interessante.
Espera-se que esta abordagem possa mobilizar reflexões, discussões, pesquisas que
contribuam para ampliação do repertório simbólico das linguagens artísticas, assim como veículo para estimular os demais conhecimentos nas outras matérias utilizando as obras de arte.
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O BRINCAR E A ARTE
De acordo com Iavelberg (2003) O
brincar é natural na vida das crianças de qualquer parte do mundo, é espontâneo e prazeroso, presente na história da humanidade ao
longo de todos esses anos, da mesma forma
que as imagens sempre estiveram presentes
em nossas vidas desde o tempo das cavernas,
sejam em forma de pinturas, desenhos, rabiscos ou até mesmo fotos, as imagens podem
eternizar momentos e fatos, por trazerem consigo memórias, culturas e até mesmo tradições.
As imagens possuem um grande papel
na nossa sociedade, pois conseguem atingir a
todos os públicos, sendo alfabetizado ou não,
independentemente da idade, nacionalidade,
crença ou tempo, sempre fez parte da nossa
história conseguindo cumprir seu papel: transmitir uma ideia ou mensagem ou sentimento,
estabelecendo a comunicação.
Partindo deste conceito, pode-se ter o
entendimento que trabalhar com imagens através das obras de arte vai muito além de se aplicar técnicas de desenho, mas sim utilizar este
poderoso recurso como facilitador para comunicação, como grande ferramenta para ampliar
a criatividade e o desenvolvimento da criança
em diversas áreas, estimulando nossos pequenos a criarem gosto por esta arte milenar tão
significativa em nossas vidas. Sobre a importância da arte, Iavelberg (2003, p. 43) confirma
que: “Arte promove o desenvolvimento de competências, habilidades e conhecimentos necessários a diversas áreas de estudo, entretanto,
não é isso que justifica a sua inserção no currículo escolar, mas seu valor intrínseco como
construção humana, como patrimônio comum
a ser apropriado por todos”.
O brincar também traz as nossas crianças importantes contribuições, assim como a
Arte nos proporciona inesgotáveis benefícios, e
entre eles podemos destacar muitas vantagens
em comum, sendo o primeiro item do brincar
que merece destaque é da comunicação, valendo-se como um facilitador no desenvolvimento social, pois ajuda a criança a se comunicar e socializar de forma mais prática e fácil,

não importando a idade na maioria das brincadeiras não é preciso letramento, porém aprende-se muito brincando; é passado de geração
em geração transportando culturas e tradições;
trabalha as emoções e sensações importantes
para o desenvolver a personalidade; estimula
a criatividade, imaginação, atenção, raciocínio,
entre outros inúmeros proveitos.
Desta forma pode-se ressaltar que ambos fazem parte do universo infantil, o brincar
e a arte, tendo em comum uma poderosa ferramenta que atrai todas as crianças, a ludicidade.
Os educandos nos primeiros anos da
educação básica necessitam do contato com o
mundo das obras de arte por meio de estímulo,
conhecendo e adquirindo uma sensibilidade e
capacidade de lidar com formas, cores, imagens, expressões, entre outros. Para os PCNs
(BRASIL, 1997, p. 28):
As formas artísticas apresentam uma síntese subjetiva
de significações construídas por meio de imagens poéticas (visuais, sonoras, corporais, ou de conjuntos de
palavras, como no texto literário ou teatral). Não é um
discurso linear sobre objetos, fatos, questões, idéias e
sentimentos. A forma artística é antes uma combinação
de imagens que são objetos, fatos, questões, ideais e
sentimentos, ordenados não pelas leis da lógica objetiva, mas por uma lógica intrínseca ao domínio do imaginário. O artista faz com que dois e dois possam ser
cinco, uma árvore possa ser azul, uma tartaruga possa
voar. A arte não representa ou reflete a realidade, ela é
realidade percebida de um outro ponto de vista (BRASIL, 1997, p. 28).

Ao trabalhar com a releitura pode-se
ao mesmo tempo conhecer obras de arte em
profundidade ampliando suas habilidades, e
também expandir a criatividade ao tentar recriá-las. O simples fato de valorizar as produções
infantis é estimular a criança a observar, criar
e interpretar tudo ao seu redor, proporcionando grandes descobertas, desenvolvendo várias
habilidades e potencialidades. Barbosa (1991,
p.4) comenta: “Arte não é apenas básica, mas
fundamental na educação de um país que se
desenvolve. Arte não é enfeite, arte é cognição,
é profissão e é uma forma diferente da palavra
interpretar o mundo, a realidade o imaginário e
é conteúdo. Como conteúdo, arte representa o
melhor trabalho do ser humano”.
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Utilizar as brincadeiras como tema para
trabalhar com as obras de arte na sala de aula
serve como excelente veículo para estimular a
criatividade, um facilitador tanto na elaboração
de desenhos, quanto na criação das obras,
porque faz parte do universo infantil, é espontâneo pois está ligado diretamente ao cotidiano
da criança, além de ser muito prazeroso, deste
modo existem grandes chances de despertar
e promover o estímulo no ensino de arte, através desse poderoso instrumento pedagógico
(BARBOSA, 1991).
Desta forma pode-se promover aos
estudantes o conhecimento de diferentes técnicas de desenho e pintura como alicerce, assim
como diferentes tipos de materiais e formas de
se trabalhar com a arte (ofertar diversos tipos
de papéis com cores e texturas diferentes usados no cotidiano, além dos riscadores como
giz, lápis de cor, canetas hidrográficas, carvão,
aquarela, e até mesmo utilizar elementos da natureza como folhas e gravetos) criando a oportunidade de ampliar o repertório para esta arte
tão rica, oportunizando estímulo, criando assim
mais interesse, elementos esses essenciais no
processo para que a criança se sinta livre na
escolha do que mais desperta interesse, e melhor adaptação (BARBOSA, 1991).
Neste contexto, diante de tantos benefícios desse recurso didático é preciso obter
mais elementos para conhecê-lo, ter referências para estimular e explorar suas possíveis
aplicações nas releituras. Como sugestão, pode-se iniciar o trabalho com a turma com um
breve contexto sobre a biografia de cada artista que tem retratado em suas obras o tema em
destaque, as brincadeiras infantis (BARBOSA,
1991).
A escolha feita especificamente por artistas brasileiros, foi pensada como referência
pela proximidade como exemplo, na intenção
de despertar e incentivar o desenvolvimento
das habilidades artísticas e da utilização das
obras nos processos criativos associados à
construção e significação do desenho como
um fato comum, possível de acontecer, pois
erroneamente esse processo pode parecer
distante e difícil de ser realizado, ou seja, po-

de-se desmistificar o conceito de que é quase
impossível ter acesso ou contato com obras de
arte, sendo uma prática voltada mais para elite,
e outro ponto seria a complexidade de tentar
produzir uma, pois teria que exclusivamente
se especializar em grandes escolas de arte ou
nascer com o “dom” (BARBOSA, 1991).
E por conta de todos esses mitos, que
deve-se mostrar as crianças que é possível ter
contato com as obras de arte e ainda produzir
e criar uma belíssima tela, além de despertar
o gosto pela arte. O artista Cândido Portinari
já tinha essa preocupação, Azevedo (2004, p.
22) comenta sobre isso: “Nós devemos no Brasil acabar com orgulho de fazer uma arte para
meia dúzia, o artista deve educar o povo, mostrando-se acessível a esse público, que tem
medo da arte por ignorância, pela ausência de
uma informação artística que deve começar
nos cursos primários”.
Demonstrar a grande diversidade de
artistas brasileiros famosos, de todos os tempos, é um bom começo, sendo que muitos deles têm seus trabalhos reconhecidos em várias
partes do mundo, mas o foco, o principal destaque, será dado aos artistas que retratam a infância através das brincadeiras em suas obras
de arte, sendo eles Cândido Portinari, Ivan Cruz
e Ricardo Ferreira.

BIOGRAFIAS:
1.

CÂNDIDO PORTINARI

Nasceu, em 30 de dezembro de 1903, em Brodowski,
São Paulo, numa fazenda de café chamada Santa
Rosa. Seus pais foram imigrantes italianos de origem
humilde, tiveram 12 filhos, os quais educaram com severos padrões morais e religiosos. Na infância vivia nas
plantações de café da fazenda onde morava. Quando
foi para a escola, mostrou-se um aluno exemplar, dedicado e inteligente, e logo começou a transformar-se
em um artista mirim. Seu primeiro desenho foi uma flor
do mato, que maravilhou e emocionou o pai. Nona Maria foi uma figura muito importante em sua vida, pois
foi dela que obteve a “maior aquisição”, uma caixa de
lápis de cor, finalmente ele poderia fazer o que mais
amava, desenhar e colorir tudo o que via e achava interessante. Seu pai, sempre muito sábio e preocupado
com a família, apesar das dificuldades que enfrentava,
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sempre valorizou o pequeno menino desenhista incentivando-o a cada pintura, pois percebia seu talento e o
gosto pela arte, procurou então um copista que tornou
o primeiro professor de desenho de seu filho. Aos nove
anos, Portinari entrou na escola primária, e ouviu alguns
comentários sobre um grupo de pintores italianos que
estavam para vir ao Brasil, restaurar a igreja matriz de
sua cidade, então sempre que podia ele ia observar os
artistas trabalhando e perguntou se podia ajudá-los iniciando assim a sua carreira de pintor. Em 1918, mudou-se para uma pensão no Rio de Janeiro, matriculou-se
num curso de pintura e desenho na Escola de Belas Artes. Na Semana da Arte Moderna ocorriam exposições
com a finalidade de premiar artistas, onde após várias
tentativas, conquista a tão sonhada viagem de estudos
para o exterior, na França. Em 1931 retorna ao Rio e começa a pintar muito, iniciando sua carreira de professor
de pintura. Neste mesmo período, o artista desponta
no cenário internacional e é premiado pelo instituto nos
EUA, pela sua tela Café (1934) e ganha fama recebendo depois outras premiações. Foi um artista que através
de suas telas mostrou para o mundo a cultura, os costumes e o jeito brasileiro. Portinari costumava retratar
crianças em atividades ao ar livre, em interação com
a natureza, quase sempre brincando, sozinhas ou em
grupos. Muitas de suas telas retratam as brincadeiras
de sua infância. São brincadeiras tradicionais, simples,
como jogo de bola, amarelinha, empinar pipas, brincadeiras de roda, entre tantas outras. Ele pintava como
se estivesse observando a brincadeira acontecer, resgatando a simplicidade da felicidade que buscava de
suas memórias alimentadas pela saudade que sentia
de sua infância, momentos de pura nostalgia.O acervo
de pinturas que retratam brincadeiras de crianças soma
cerca de 40 obras, todas disponíveis em seu site, além
destas obras, estão todo o acervo deste importante artista brasileiro (AZEVEDO, 2004).

2.

IVAN CRUZ

Nasceu em 1947 nos subúrbios do Rio de Janeiro, e
brincava pelas ruas de seu bairro como toda criança.
Apesar de amante da Arte, enveredou-se pelo caminho
do Direito e se formou em 1970, mas nunca deixando
de lado a pintura, o que mostrou frequentando a Sociedade Brasileira de Belas Artes nos anos 60 e visitas
constantes ao MAM e ao Museu Nacional de Belas Artes. Em 1978 troca o sucesso financeiro do Rio pela
beleza natural de Cabo Frio: o sol, o mar e seus frutos
contagiam seu espírito. No ano de 1986 resolve abandonar a advocacia e se dedicar integralmente à produção artística, e lembra que quando jovem, a primeira
pintura que conheceu foi de Portinari em sua fase geométrica. A sua preocupação foi sempre com a criação.
Sempre acreditou ser o ecletismo a sua unidade, querendo sempre criar e não copiar apenas. Em 1990, se
preparando para uma exposição em Portugal, Ivan Cruz
pintou seus primeiros quadros com temas de sua infância, mais precisamente suas brincadeiras. Daí, o pri-

meiro quadro da série Brincadeiras de Criança, nasceu
na Praça Porto Roça – Cabo Frio, com o Título:” Crianças na Praça”.Passou a retratar em suas telas: piões,
crianças pulando corda, jogando bola de gude, pulando amarelinha, soltando pipa, pulando carniça e muito
mais. De 1990 até hoje, Ivan Cruz pintou mais de 500
quadros, retratando mais de 100 brincadeiras distintas,
e chamou essa série de “Brincadeiras de Criança”, que
cresceu de tal forma sua expressão e repercussão que
se transformou em um projeto, pois passou a reunir em
suas exposições não só os quadros, mas os brinquedos retratados, oficinas de brincadeiras e confecção de
brinquedos, contadores de história, além de uma ambientação com músicas da época, como cantigas de
roda.“A criança que não brinca não é feliz, ao adulto
que quando criança não brincou, falta-lhe um pedaço
no coração” (IVAN CRUZ), (AZEVEDO, 2004).

3.

RICARDO FERREIRA

Nasceu em 1951 em Belo Horizonte, Minas Gerais
numa época em que segundo ele, a cidade ainda era
uma roça. Autodidata pintou seu primeiro quadro aos
nove anos de idade. Pintou diversos temas durante sua
jornada, mas foi em um quintal modesto que onde nasceu e se criou, que foram concebidas as imagens que
ele transforma em pinturas a óleo há mais de 30 anos:
brinquedos tradicionais, como peão, perna de pau, corda, pipa e bolinhas de gude; cenários tranquilos, quase interioranos, realidades fantásticas e, claro, crianças
dedicadas integralmente à liberdade nos anos 1950 e
1960. “A gente brincava na rua, subia em árvore, desbravava a cidade com um estilingue no bolso. Os meus
desenhos são uma homenagem a esse tempo e aos
sentimentos bons que tenho” - “Ferrari é, sem dúvida,
um dos maiores artistas de Minas, não só por seu talento, mas porque mostra coerência entre obra e vida.
A pureza e a sensibilidade dos seus quadros são consequência dessa rotina preservada no sítio, livre das
influências nocivas que temos em ambientes urbanos,
como o de Belo Horizonte” (AZEVEDO, 2004).

O OLHAR DO PROFESSOR
A importância de apresentar a variedade
de artistas brasileiros que esta arte nos oferece,
podem servir de grande inspiração para nossos futuros criadores. Esta prática faz parte do
processo de construção, sendo essencial para
ampliar o repertório dos estudantes sobre elementos, técnicas e variedade de materiais de desenho (papéis de diferentes cores e tipos, lápis,
lápis de cor, canetas hidrográficas, giz, carvão,
tintas, aquarela, entre outros) como base para desenvolver posteriormente seus conhecimentos e
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suporte para os alunos escolherem o que mais sino de arte. Ao mesmo tempo temos que tomar
se identificam para colocar em prática a produ- cuidado com a intervenção excessiva dos proção de suas próprias obras de arte:
fessores na busca pelo “esteticamente correto” a
O que se observa, então, é uma espécie de círculo vicioso partir da concepção do adulto, desrespeitando a
no qual um sistema extremamente precário de formação concepção estética da criança. Portanto deve-se
reforça o espaço pouco definido da área com relação às rever tais práticas e ressignificar o plano e o traoutras disciplinas do currículo escolar. Sem uma consciênbalho docente. A autora Ferraz traz também uma
cia clara de sua função e sem uma fundamentação consiste de arte como área de conhecimento com conteúdos reflexão sobre isso:
específicos, os professores não conseguem formular um
quadro de referências conceituais e metodológicas para
alicerçar sua ação pedagógica; não há material adequado
para as aulas práticas, nem material didático de qualidade
para dar suporte às aulas teóricas (BRASIL, 1997, p. 26).

Quanto mais o professor trabalhar com
bases e técnicas como alicerce, mais rica e ampla será a linguagem artística dos estudantes,
promovendo de certo modo segurança para que
possam encontrar soluções dentro dos desafios
que surgem durante percurso no período de formação. Portanto, da mesma forma, as releituras também funcionam com as crianças como
uma forma mais prazerosa e interessante para o
processo de aprendizagem, diante de todos os
atributos facilitadores que esta arte milenar nos
oferece.
Aplicar técnicas e todo embasamento
é necessário para trabalhar com atividades artísticas, e não pode ser confundido nas práticas pedagógicas do ensino de Arte com uma
produção, ou reprodução de modelos prontos
de forma sistemática e estereotipada, pois é necessário ampliar o repertório artístico do aluno
ofertando uma diversidade de técnicas e possibilidades para que o aluno possa ter escolhas
posteriores, criando sua própria forma de Arte,
pois assim acontece com as demais disciplinas.
Sobre isso a autora Maureen afirma que:
Teme-se que a criança venha adotar como estereótipos os
esquemas fornecidos pelo professor em vez de elaborar
suas próprias soluções. Parece incoerente que essas posturas se apliquem à educação artística e não a outras matérias como inglês ou música, nunca ouvi ninguém alegar
que uma boa base em gramática ou em notação musical
possa sufocar a criatividade ou conduzir a trabalhos estereotipados (MAUREEN, 2007, p. 8).

Um professor de Português aplica gramática em suas aulas para que o aluno tenha
elementos para auxiliá-lo na produção de texto,
assim como em outras matérias. É um belo exemplo para se refletir sobre mitos adotados no en-

Queiramos ou não, é evidente que a criança já vivencia a
Arte produzida pelos adultos, presente em seu cotidiano.
É óbvio que essa Arte exerce vivas influências estéticas na
criança. É óbvio, também, que a criança com ela interage
de diversas maneiras (1993, p. 43). [...] durante as criações ou fazendo atividades de seu dia a dia, as crianças
vão aprendendo a perceber os atributos constitutivos dos
objetos ou fenômenos à sua volta. Aprendem a nomear
esses objetos, sua utilidade seus aspectos formais (tais
como linha, volume, cor, tamanho, textura, entre outros) ou
qualidades, funções, entre outros... Para que isso ocorra
é necessário a colaboração do outro – pais, professoras,
entre outros - sozinha ela nem sempre consegue atingir
as diferenciações, muitas vezes sua atenção é dirigida às
características não - essenciais e sim às mais destacadas
dos objetos ou imagens, como por exemplo, as mais brilhantes, mais coloridas, mais estranhas (FERRAZ, 1993,
p. 49).

O professor precisa dar oportunidades
para que o aluno se expresse de forma espontânea, pessoal, porém é importante que o mesmo
consiga analisar o contexto da atividade e quais
benefícios ela traz para o desenvolvimento da
criança.
O educador deve estar sempre em busca de recursos e novas técnicas, reciclando seus
conhecimentos, ou seja, ser um eterno pesquisador, além de adquirir o gosto pela arte, pois
o fascínio faz parte do processo, funcionando
como um dos elementos principais para motivar
as crianças, até mesmo pela grande contribuição
a arte nos traz referente a formação dos educandos, portanto é necessário ter ciência de todas
essas vantagens.
Neste sentido pode-se afirmar que o professor tem um importante papel para despertar
nos estudantes o gosto pela arte lembrando sempre dos benefícios que ela traz, ele carrega essa
grande responsabilidade de despertar o estímulo
e influência nesta disciplina, assim como em outras matérias, pois cada uma tem sua importância e contribuição na formação de forma global
dos alunos. Sobre isso Iavelberg afirma que:
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é necessário que o professor seja um “estudante” fascinado
por arte, pois só assim terá entusiasmo para ensinar e transmitir a seus alunos a vontade de aprender. Nesse sentido,
um professor mobilizado para a aprendizagem contínua,
em sua vida pessoal e profissional, saberá ensinar essa
postura a seus estudantes (IAVELBERG, 2003, p. 12).

Um outro ponto importante para dar sequência ao trabalho do professor e que merece
destaque, é a sondagem, sendo importante para
verificar como está o grafismo da turma, podendo em seguida auxiliar aqueles que apresentarem mais dificuldades, através de técnicas básicas e simples para estimular e incentivar.
E para entender melhor o processo de
desenvolvimento gráfico, é indispensável que se
faça uma pesquisa sobre este assunto. Existem
vários autores, como por exemplo, Viktor Lowenfeld e William Lambert Brittain, dentre outros; que
fazem estudos e apresentam ideias e conceitos
sobre o grafismo, sendo importante destacar que
a margem de idade não é fixa, sendo determinante para classificação, pois deve-se levar em conta
seu contexto ambiental, cultural, social entre outras influências na vida de cada criança.
É comum haver o desinteresse e até
mesmo o abandono do desenho conforme o aluno vai crescendo e atingindo novas séries, até
alcançar os anos finais do ensino básico fundamental. Esse é um ponto que requer destaque
no cuidado dos professores, sobre a importância
do trabalho das atividades artísticas durante todo
o período de escolarização, utilizando planos de
aula onde sistematicamente, se garanta o mesmo cuidado na elaboração dos conteúdos das
diversas matérias, com o ensino de artes, tendo
como ferramenta para despertar estimular, o uso
das obras de arte nos anos iniciais da educação
básica, assim como nas demais séries.
Ao iniciar a atividade diagnóstica com a
turma após a pesquisa, que consiste na elaboração de um desenho individual composto pela
representação de vários elementos, podendo sugerir aqueles que os cercam dentro do espaço
escolar ou doméstico, após análise, pode-se aplicar alguns exercícios que auxiliem e estimulem
o avanço do grafismo necessário para dar início
a produção das narrativas gráficas, se necessário, como por exemplo utilizar formas geométricas como base para desenvolver habilidades
gráficas para criação do desenho para aqueles
estudantes mais tímidos, como suporte, apenas
para “quebrar o gelo” e seguir oportunizando es-

tímulo e seguir dando início a esta arte tão rica
em benefícios e muito valorizada e admirada pelo
mundo inteiro.
É importante destacar a importância do
momento da apresentação das obras, fazendo a
releitura, analisando e explorando tudo que está
presente na mesma como: linhas, formas geométricas, texturas, figura fundo, cores e os demais
elementos artísticos que fazem parte da obra que
está sendo analisada, assim também como todo
o contexto histórico que deve ser previamente trabalhado com a turma nas biografias dos artistas
selecionados, sem contar as emoções e sensações que também fazem parte dessa preciosa
ferramenta.
Ao explorar, sentir, refletir e elaborar sentidos de suas experiências, os educandos constroem significações sobre como se faz, o que é,
para que serve e sobre outros conhecimentos a
respeito da arte, com seu repertório mais amplo,
poderão sim desta forma, a partir dessas ações,
estar mais preparados para criar algo novo, com
um novo olhar sobre a obra. Sobre isso podemos
nos PCNs (1997, p.89):
O Fazer artístico - centrado na exploração, expressão e
comunicação de produção de trabalhos de arte por meio
de práticas artísticas, propiciando o desenvolvimento de
um percurso de criação pessoal; Apreciação — percepção
do sentido que o objeto propõe, articulando tanto aos elementos da linguagem visual quanto aos materiais e suportes utilizados, visando desenvolver, por meio da observação e da fruição, a capacidade de construção de sentido,
reconhecimento, análise e identificação de obras de arte e
de seus produtores; Reflexão — considerada tanto no fazer
artístico como na apreciação, é um pensar sobre todos os
conteúdos do objeto artístico que se manifesta em sala,
compartilhando perguntas e afirmações que a criança realiza instigada pelo professor e no contato com suas próprias produções e as dos artistas (BRASIL, 1997).

A releitura de obras de arte pode ser uma
prática adotada constantemente, pois é um método que pode ser aplicado nas diversas áreas
do conhecimento, desenvolvendo a linguagem
oral ao observar, refletir e depois falar sobre o
que foi analisado; podem auxiliar na matemática através dos traços geométricos e demais circunstâncias abordadas; a história sobre a obra e
o artista pode contribuir de maneira significativa
para a criança dentro de um contexto de história,
conhecimento de si e do outros.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Mediante os conceitos e argumentos abordados neste artigo, pode-se afirmar que há
várias razões para se ofertar no ensino de Artes, o uso das obras de arte. Além do estímulo da
produção artística, utilizando este poderoso recurso didático como ferramenta para desenvolver
técnicas de desenho e todos os seus elementos, contribui consequentemente no enriquecimento
com novos conhecimentos a respeito da arte nacional, que se revelam nestas obras através dos
conteúdos presentes no trabalho dos artistas brasileiros em destaque; no estímulo pela proximidade.
Pois as crianças precisam ter uma referência como base; no incentivo a criatividade com
a diversidade do acervo do trabalho de cada artista ampliando o repertório do educando , assim
como as relações sociais, importantes nesta fase do período escolar, do mesmo modo podendo
trazer grandes benefícios para formação do estudante de uma forma global.
Espera-se que o conteúdo deste documento tenha proporcionado uma reflexão sobre a
importância sobre o estímulo de Arte nos anos iniciais da educação básica, assim como a valorização da disciplina como objeto de conhecimento, utilizando técnicas como base, assim como
observação e análise das obras oferecendo suportes como alicerce para ampliar o repertório
dos estudantes, não como uma aquisição de habilidades técnicas, mas sim como facilitador no
processo de ensino aprendizagem dos educandos nas atividades artísticas, oportunizando o
contato com as diferentes formas de artes, favorecendo o estímulo a exploração, o conhecimento e a aprendizagem de forma mais ampla.
Pois essa bagagem adquirida, oportuniza a formação de estudantes mais criativos, reflexivos, capazes de analisar, avaliar e fazer interpretações entre outras habilidades. As obras
de arte de artistas brasileiros que retratam a infância através das brincadeiras funcionam neste
aspecto como importante ferramenta para desenvolver habilidades específicas na área de artes.
Portanto é necessário que o professor também seja fascinado por Arte, motivando e transmitindo
aos alunos o gosto e a vontade de aprender, principalmente nesta fase que demonstram grande
prazer em desenvolver trabalhos artísticos de uma maneira geral, onde o universo lúdico e a
sensibilidade se mantém em pleno funcionamento, em sua plenitude.
Este assunto pode causar várias inquietações para muitos educadores, contribuindo e
motivando para uma reflexão mais profunda sobre suas atitudes tanto práticas como teóricas,
para uma verdadeira Educação no ensino de Artes.
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A LITERATURA INFANTIL E A
CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS NAS
PRÁTICAS ESCOLARES

RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica cujo tema aborda a Literatura Infantil e a
Contação de Histórias nas Práticas Escolares. Dentro deste tema podemos elencar como objetivos: analisar de que maneira a literatura infantil contribui para o desenvolvimento infantil
e para o sucesso da aprendizagem nas crianças em idade pré-escolar; analisar como a escola
se constitui em um ambiente favorável ao desenvolvimento de atividades como a contação de
histórias e explicitar alguns aspectos importantes sobre a contribuição do acesso à literatura
e aos contos de fadas podem auxiliar no desenvolvimento e na expressão infantil. Quanto
mais cedo as crianças puderem entrar em contato com livros e com histórias infantis, melhor
será o seu desenvolvimento e o entendimento de práticas permeadas pela leitura. A criança
desenvolve o gosto pela leitura com a apreciação de ações e práticas de seus professores e
familiares, quando está em um ambiente letrado em que a leitura permeia as ações, a criança
vai se habituando a tais ações, construindo seu vínculo futuro com a leitura.

Palavras-chave: Literatura Infantil; Aprendizagem; Contação; Histórias.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz uma revisão bibliográfica cujo tema aborda a Literatura Infantil e a
Contação de Histórias nas Práticas Escolares. Dentro deste tema podemos elencar como objetivos: analisar de que maneira a literatura infantil contribui para o
desenvolvimento infantil e para o sucesso da aprendizagem nas crianças em idade pré-escolar;
analisar como a escola se constitui em um ambiente favorável ao desenvolvimento de atividades
como a contação de histórias e explicitar alguns aspectos importantes sobre a contribuição do
acesso à literatura e aos contos de fadas podem auxiliar no desenvolvimento e na expressão
infantil.
As práticas em leitura devem iniciar desde muito cedo na educação infantil devido à
importância da estimulação e da contação de histórias para as crianças. Por muito tempo as
crianças pequenas não tinham direito a práticas educativas e não havia uma preocupação fundamentada sobre a estimulação de seu desenvolvimento. As crianças devem vivenciar diferentes
experiências e as práticas de leitura e a contação de histórias permeiam as diversas práticas
propiciadas na educação infantil.
Com a criança pequena é possível trabalhar situações em que ela possa ouvir, falar,
contar e interpretar, e as histórias infantis contribuem no desenvolvimento de tais habilidades.
A literatura infantil trabalhada desde muito cedo contribui para a formação de futuros leitores
e estudantes familiarizados com as práticas em leitura. O ato de contar histórias auxilia no desenvolvimento integral da criança, na percepção dos fatos, na ampliação do vocabulário e na
abstração e compreensão da realidade.
A literatura infantil e o ato de contar histórias são ricos instrumentos de aprendizagem,
além de colaborarem para a construção de vínculos e para expressão dos sentimentos das
crianças. Alguns desejos e angústias são retratados nas histórias e a criança pode estabelecer
as relações necessárias para expor os seus conflitos e as suas ansiedades. Com as práticas de
leitura permeadas pelo lúdico é possível contribuir de maneira significativa para o desenvolvimento infantil e para a formação de futuros leitores.
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LITERATURA INFANTIL E LEITURA
NAS PRÁTICAS ESCOLARES
Cunha (2003) afirma que as histórias
infantis são narrativas que quase sempre trazem um discurso pautado no imaginário, como
os contos, as lendas e as fábulas, que são organizadas com base na cultura e na sociedade
em que se vive. As histórias contadas para a
criança trazem estes conhecimentos culturais
que contribuem para formação da identidade
da criança.
Ler ou contar histórias são ações distintas, mas se equiparam no grau de importância. O texto escrito traz uma série de normas
e regras de escrita, diferente da linguagem falada, no caso do ato de contar histórias. Ao
ouvir uma história a criança amplia o seu vocabulário e o professor ao contar uma história
deve estar preparado e dominar a técnica, com
a entonação da voz e a utilização de gestos
(CUNHA, 2003).
Podemos elencar dois tipos de contação de histórias, com ou sem o apoio do livro,
quando está sem o livro, o contador da história
apresenta uma liberdade maior de movimento
e de realizar mudanças no enredo da história,
modificando as ações com base nas reações
de quem ouve a história. Quando o contador de
história utilize o suporte do livro, ele se mantém
mais atento ao texto escrito, mesmo podendo
realizar modificações, a leitura acaba sendo
mais fiel ao que está escrito. Nas duas formas
de contar histórias é preciso que se domine a
técnica e desperte a atenção e a curiosidade
do ouvinte (CUNHA, 2003).
Coelho (2009) enfatiza que as histórias
estimulam o desenvolvimento de funções cognitivas, o raciocínio lógico, além das relações
espaciais e temporais. Normalmente os enredos das histórias são organizados para que o
conteúdo moral aparece nas ações dos personagens construindo as noções éticas e de
cidadania pelas crianças:

As pessoas que dominavam o ato de escrever e contar
histórias eram conhecidas como sábios profetas e magos, e estes ajudaram no desenvolvimento da sociedade, pois por meio das fábulas, mitos e lendas transmitiam princípios de ética e comportamento social. Estas
histórias também são aliadas ao desenvolvimento infantil, pois é possível por meio delas, desenvolver a imaginação e a criatividade podendo nos levar a classificá-la
como recreativa e instrutiva, ampliando a linguagem infantil e estimulando o desenvolvimento da inteligência
da criança ampliando seus conhecimentos (GOUVEIA,
1999, p. 23).

Ainda conforme a autora as ações
mágicas transmitidas nas histórias contadas
contribuem para que os indivíduos consigam
sanar pequenos problemas criados pela maldade existente no mundo, pois ao contar histórias estamos transmitindo noções de amizade
verdadeira, cooperação, diálogo, solidariedade
e cidadania, criando os códigos de valores necessários para que se conviva em uma sociedade justa, distinguindo o bem do mau, e o
certo do errado.
O ato de ensinar não se restringe apenas a transmitir conhecimentos e sim favorecer
as interações entre os indivíduos e o acesso a
diferentes culturas, além das diferentes características do uso da língua e da construção de
valores.
Gillig (1999) afirma que os personagens permitem a identificação com hábitos
humanos, pois passam por todos os estágios
da vida humana, isto ocorre porque o conto influi diretamente no inconsciente do ouvinte em
formação o inconsciente humano é constituído
por três estruturas o Id, o Ego, e o Superego.
Além da construção do inconsciente
aos contos que envolvem a literatura infantil
contribuem para a formação de uma sociedade
que oferece escolhas liberando o livre arbítrio,
para que se busque a coisa certa ou errada da
vida, tendo em vista que a maioria dos temas,
possuem uma moral escondida.
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A escola em cumprimento ao seu papel, se constitui no local ideal para oferecer
acesso à literatura sendo considerada a porta
de entrada para as relações sociais promovidas por meio de novas ações. O trabalho com
os contos, portanto, auxilia no desenvolvimento destas relações pois de uma maneira mágica transporta o ouvinte para um mundo que
lhe apresenta possibilidades de acordo com o
olhar que damos aos fatos apesar das contradições, o que é feio pode ter beleza, como o
que é belo nem sempre é perfeito:
Desde o começo da formação humana buscam-se maneiras mais simples para compreender as feiuras do
mundo, e de oferecer meios para que se tenha convivência em sociedade de forma menos rude. A ética,
porém, não se resume somente a regra social, ou aos
comportamentos ligados a estes, esta é também a estrutura de hábitos e atitudes ligadas à formação pessoal
de cada um e que se assume para melhor viver e conviver. E a literatura por meio de sua estrutura consegue
construir estes valores sem prejudicar a formação psicológica do indivíduo (GILLIG, 1999, p.87).

Dinorah (1995) afirma que o conto infantil é um dos mais antigos gêneros literários
infantis e possui como características, o espaço e o tempo, o bem e o mal, fortes e fracos,
entre outros contextos.
Na maior parte das vezes transmitem
valores e costumes que as crianças vão incorporando em suas ações e em suas relações
com as demais crianças e adultos. Entende-se,
portanto que é universal o fato de se contar
histórias, e todo povo possui uma história para
contar, contribuindo para que as novas gerações tenham acesso a estes materiais.

Os contos de fadas são aquelas histórias que buscam demonstrar que o bem
sempre vence o mal, normalmente vivenciado
por reis, princesas e rainhas em contexto com
objetos mágicos. Estes fatos dão ênfases às
questões ligadas a espiritualidade, a ética e
problemas existenciais tendo como objetivo a
realização interior do ser humano, chegando
até a levar algumas pessoas a acreditarem na
importância deles.
Nos contos maravilhosos não contamos com a presença de fadas, normalmente
nos ambientes mágicos estão gênios, objetos mágicos e animais, como exemplo temos
a Bela e a Fera e a Cinderela. Os contos de
repetição são histórias em que determinado
incidente se repete, sem necessariamente ser
acumulado em situação anterior:
[...] uma estória bem escrita e bem contada, desperta
emoções que marcam profundamente a alma dos ouvintes. Quem não se lembra de uma história que lhe
foi bem contada, ou quem não se colocou no lugar do
príncipe ou da princesa da história? Tal fato ocorre porque o conto está diretamente ligado ao inconsciente,
colaborando com a formação do indivíduo, percebe-se,
portanto, que o papel da literatura e de quem conta as
histórias é aguçar a imaginação do indivíduo que ouve
as histórias e despertar seus instintos incentivando sua
vontade de conhecer o mundo (GOUVEIA, 1999, p. 23).

A Literatura Infantil, surgiu no classicismo Francês em meados do século XVII com escritores La Fontaine, Fénelon Charles Perrault.
Destacava-se pela função utilitária pedagógica
e tinha como papel fundamental o interesse
de educar moralmente, zelar pela formação
de uma criança com referência de hábitos e
O conto divide-se em várias instâncias, costumes de modo a atender os interesses da
seriam estas o conto de fadas, os contos mara- sociedade da época.
vilhosos, os de recepção, acumulativos, contos
A Literatura Infantil, por muito tempo foi
de animais, etiológicos, religiosos e contos de
humor, cada um destes possuem seu objetivo considerada um estilo literário inferior pois, não
existia preocupação quanto a linguagem escriespecífico.
ta e nem mesmo com o público para o qual
estas obras se destinavam. As crianças eram
vistas como adultos em miniatura e dividiam-se
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entre a nobreza que tinha acesso a grandes
clássicos e as crianças de classe desprivilegiada, que ouviam histórias de cavalarias. Em meados de século XVIII surge no mercado livreiro
as primeiras obras destinadas ao público infantil, nesta época as crianças eram vistas como
seres diferentes dos adultos, que possuíam características e necessidades próprias.

A criança precisa ser estimulada a falar
e a expressar os seus sentimentos e as suas
impressões sobre aquilo que está sendo oferecido à ela. No caso das histórias infantis elas
demonstram um grande interesse em comentar e falar sobre os personagens, assumindo
os seus papéis e trazendo questionamentos, o
professor deve estar atento à estas manifestações e estimulá-las.

Coelho (2009) afirma que a literatura
no Brasil surge em meados do século XX juntamente com as diretrizes iluministas que davam
direito de escola primária a todos os cidadãos
sendo está de dever de o estado ofertar-lhes
o ensino. As primeiras obras publicadas eram
traduções de autores estrangeiros destacandose Carlos Janssen, com os contos seletos das
mil e umas noites e Andersen com o patinho
feio.

A criança constrói um mundo imaginário e interage com as crianças e com os adultos, contribuindo para a construção da sua
personalidade e para que possa expressar os
seus sentimentos em suas ações e suas brincadeiras. Com essas relações e interações ela
vai adquirindo e construindo valores, opiniões
e as suas atitudes se modificam com base no
que vivenciam. Os contos de fadas permitem
que a criança fantasie e se envolva em um
Com o advento do capitalismo surgem contexto mágico onde constrói seus mundos
os autores preocupados com uma nova expres- imaginários e passa a conflitar a realidade e a
são, criando uma linguagem mais verdadeira fantasia.
e mais significativa do povo brasileiro, destacando-se em uma nova era o escritor Monteiro
Na área da educação e para os profesLobato, que aparece como agente transforma- sores os contos de fadas se apresentam auxidor de desenvolvimento infantil, abrindo portas liam no processo de desenvolvimento infantil
para o pré-modernismo.
e a criança passa a reconhecer pensamentos
e sentimentos que auxiliam nas relações com
A literatura infantil, neste período, pas- as demais crianças e os adultos. A partir das
sa a ser utilizada como uma ferramenta auxiliar histórias e dos contos de fadas trabalhados
do aprendizado, de valores capitalistas contri- em sala de aula nos momentos de leitura, é
buindo para a formação dos pequenos cida- possível despertar valores que proporcionam
dãos, este novo gênero utiliza-se de diversos mudanças em determinados comportamentos.
tipos de textos que são adaptados para entender melhor às necessidades de formação das
A literatura infantil, em especial, os concrianças burguesas. Nos dias de hoje a literatu- tos de fadas, trazem consigo uma abordagem
ra se destina mais as crianças tendo em si uma voltada à realidade e aos dias atuais, de forma
diversidade muito grande, pois o objetivo maior lúdica e com a participação das crianças como
é o de atrair a atenção dos pequenos de forma protagonistas, contribuindo na resolução de
a influenciar a formação da criança:
conflitos e nas relações que estabelece com
Hoje, porém, a literatura infantil é vista como apoio lite- os seus pares:
rário, como gênero secundário, visto como brinquedo
pelo adulto, porém, entendido como porta de mensagens para o público infantil. O que pode nos levar a
considerar que o ato de ler é o mesmo que se valer do
ato de aprender, pois nos livros e nos textos literários
infantis, encontram-se informações ricas que colocam
a criança em contato com o mundo externo (COELHO,
2009, p. 27).

O fundamental papel da literatura na vida do futuro leitor é, portanto, buscar entretenimento, oferecer informação, e transmitir novos conhecimentos, que favoreçam
a transformação do indivíduo, este hábito portanto deve
ser cultivado desde a primeira idade, para que se crie
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indivíduos que realmente gostem de ler e entendam o
que está lendo, de forma clara e significativa. Para trabalhar a literatura em sala criando novos leitores, porém
o desinteresse pelo projeto de leitura é tão grande que
fica difícil perceber a importância deste material para
a formação de crianças e futuros adolescentes leitores
(SARAIVA, 2001, p.26).

de seus professores e familiares, quando está
em um ambiente letrado em que a leitura permeia as ações, a criança vai se habituando a
tais ações, construindo seu vínculo futuro com
a leitura:
O professor deve proporcionar várias atividades inovadoras, procurando conhecer os gostos de seus alunos
e a partir daí escolher um livro ou uma história que vá
ao encontro das necessidades da criança. É papel da
escola proporcionar o acesso ao mundo da leitura, principalmente àqueles que não têm acesso no ambiente
familiar ou no meio em que está inserido, o acesso da
criança ao ambiente letrado deve iniciar o mais breve
possível (SOUZA, 2004, p. 223).

Os contos de fadas auxiliam na compreensão das crianças de valores e atitudes
que podem interferir em seu convívio de maneira positiva. Com uma linguagem carregada de
simbologia traz algumas concepções importantes para o imaginário infantil. O contato com
livros é enriquecedor para o universo infantil e
Sousa (2010, p. 09) afirma que uma
o gênero literário conto de fadas possibilita a
criança ensaiar papéis e construir sua perso- das funções da escola que consiste em ensinar a ler, confronta-se com a ideia do prazer da
nalidade.
leitura e espera-se sempre que esse trabalho
Coelho (2009, p.24) enfatiza que a lite- resulte em encantamento: faça o aluno gostar
ratura é a linguagem que determina a experiên- de ler, sentir-se apaixonado pela leitura.
cia humana, sendo que a literatura infantil, não
deixa em hipótese nenhuma de ser considerada literatura, pois a magia de uma história contada desperta a imaginação de quem a ouve
dando ênfase à criação tornando-se assim responsável pela criação de grandes inventores.
Ainda conforme a autora a literatura transforma
tempo, espaço e personagens em suas ações.
Quando pensamos em aprendizagem
significativa na educação infantil não podemos
deixar de vincular as brincadeiras ao processo
educativo, o ato de ler e ouvir histórias deve
ocorrer em um contexto lúdico de aprendizagem para que apresente significado para as
crianças. Atentar-se as características dos livros e a forma como são apresentados também é importante para este processo, com livros que chamem a atenção da criança com
imagens atrativas e linguagem adequada.
Quanto mais cedo as crianças puderem entrar em contato com livros e com histórias infantis, melhor será o seu desenvolvimento e o entendimento de práticas permeadas
pela leitura. A criança desenvolve o gosto pela
leitura com a apreciação de ações e práticas

O trabalho do professor abordando
um gênero literário nem sempre, vai trazer encantamento ou um prazer imediato aos alunos,
o que torna-se possível é o professor constituir-se como modelo de leitor para o aluno, despertando a curiosidade e o gosto pela leitura.
Abramovich (1997, p.17) afirma que “é
através de uma história que se pode descobrir
outros lugares, outros tempos, outros jeitos de
agir e de ser, outras regras, outra ética, outra
ótica”. O professor como modelo leitor e exemplo tem o dever de proporcionar o contato das
crianças com este cenário de fantasia que as
histórias infantis podem proporcionar, quanto
mais cedo este contato acontecer aumentamos
as chances de formar futuros adultos leitores.
Zilberman (1998) enfatiza que a literatura e a escola possuem uma natureza formativa, tanto as obras literárias como a escola possuem o objetivo de formar o cidadão e
as histórias infantis apresentam um mundo no
qual a criança fantasia e realiza atividades diversas, colocando a sua imaginação e criatividade em prática.
728

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

A organização do trabalho educativo
na escola, é necessário para se alcançar os
objetivos do ensino da leitura na escola, destacando entre eles, o da formação de cidadãos
capazes de atuar em sociedade e se comunicar de maneira coerente em seu meio social.
A leitura não deve ser incentivada apenas em
sala de aula ou em momentos pré-determinados pela rotina escolar, o aluno pode ter acesso a portadores de textos e materiais escritos
em diferentes momentos, para que o hábito de
ler se torne uma atividade cotidiana.

A CONTAÇÃO DE HISTÓRIAS COMO
APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA NA
INFÂNCIA

Oliveira (2009) considera o envolvimento da criança como fundamental no ato de
contar histórias, perceber o que a criança demonstra durante a narrativa contribui para que
o narrador se adeque a situação e improvise
neste contexto, dependendo do tipo de leitura
que é proporcionado, o professor pode abrir
espaço para que a criança fala e interage com
a história:
O narrar artístico do homem nasceu a partir do momento em que sentiu necessidade de procurar uma explicação qualquer para fatos que aconteciam em seu cotidiano e ao seu redor. E, como é sabido, na Antiguidade
os homens não escreviam, eles conservavam suas lembranças na tradição oral. Porém, como a memória era
falha, usavam a imaginação para supri-la. E da palavra
viva e animada surgiu o mito, que é o primeiro estágio
da arte de narrar, vinculado ao sobrenatural e à superstição; deste, por conseguinte, nasceu o conto (GÓES,
2010, p. 15).

O professor deve incluir em seu planejamento curricular períodos para a leitura
contribuindo para que as crianças criem gosto pela leitura. Antigamente os saberes eram
transmitidos oralmente e a memória era muito
Bakhtin (2003) traz contribuições releexigida na aprendizagem. O ato de contar histórias iniciou com a utilização da memória para vantes que nos ajudam a compreender a construção de sentido nas interações que ocorrem
contar experiências de vida.
entre as crianças durante as atividades de conA literatura infantil quando desenvolvida tação de histórias ou leitura. O professor que
com a função do lúdico; interage na formação conta a história compartilha os seus saberes e
do indivíduo por si própria, pois a literatura traz conhecimentos em tais interações, construindo
o recorte do real. É fundamental que a crian- novos sentidos para o ouvinte.
ça vivencie as práticas letradas, como a leitura
O professor traz a voz dos costumes
e a escrita, desde muito cedo, apropriando-se
do mundo que a cerca e construindo as suas e valores contemplados nos livros e os ouvinhipóteses, desencadeando em aprendizagens tes trazem os saberes de seu contexto social
e familiar e nesta interação diferentes saberes
significativas.
são compartilhados neste espaço. É preciso
Coelho (2009) enfatiza que as crianças considerar que as histórias contadas e comdevem ouvir histórias repetidas vezes, inicial- partilhadas no ambiente escolar pelos profesmente tudo é novidade para elas e nas demais, sores e estudantes possuem uma perspectiva
as crianças passam a identificar e antecipar os histórico-cultural e os processos de interação
fatos, atentando-se aos detalhes das histórias. devem ser relacionados com os contextos hisA literatura infantil deve estar entrelaçada com tóricos e as experiências vivenciadas individual
práticas lúdicas de aprendizagem, contribuindo e coletivamente.
para que a criança organize conceitos e apreDe acordo com Ostetto (2017) o ato
sente as suas impressões sobre o que lhe é
de contar histórias é parte constitutiva de todos
apresentado.
os seres humanos, porque este ato:
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O uso da linguagem media as interações com o conhecimento, a criança quando
chega no ambiente escolar já se comunica,
narrando fatos de seu cotidiano, brincando
e interagindo com os colegas, dentre outras
ações. A escola neste contexto desempenha
um papel primordial no sentido de ampliar
aqueles conhecimentos que a criança já possui e promover acesso aos bens culturais e ao
conhecimento com atividades que priorizem a
aprendizagem. O professor deve reconhecer e
valorizar a linguagem que a criança traz consiPodemos afirmar que o gosto de ouvir go quando chega a escola e auxiliá-la na amé o gosto de ler, quando se tem o gosto em pliação de suas aprendizagens.
ouvir histórias, é muito provável que o ouvinte
queira realizar a leitura destas obras também.
Oliveira (2009) enfatiza que o hábito de
O trabalho com música, contos e parlendas tra- ler deve iniciar antes de a criança frequentar
zem aspectos da cultura importantes para que a escola, a família deve promover o interesse
o reconhecimento e valorização. A atividade da criança pela leitura e a escola tem por obde contar histórias é permanente na rotina da jetivo garantir este acesso letrado as crianças,
educação infantil, dada a sua importância no estimulando a criatividade e a imaginação em
processo de desenvolvimento e aprendizagem detrimento de atividades mecanizadas que não
infantil.
contribuem para o seu desenvolvimento. A sala
de aula é o principal espaço para o desenvolA mesma história contada para pesso- vimento do gosto pela leitura mediando as inas diferentes representam diferentes significa- terações e proporcionando o acesso a livros
dos e sensações, a história é a mesma mas a diversos e a outros materiais.
pessoa que ouve vai significar-la de maneira
diferente de outra, o meio social e o contexPara as crianças maiores, a prática de
to de vida pode alterar a maneira como cada contação de histórias pode proporcionar mopessoa vai compreender e se relacionar com a mentos de escrita, com a sugestão da escrita
história. O ato de narrar ou contar uma história pelas próprias crianças das histórias apresentarequer preparo do professor que deve encantar das com ou sem mudança na história original.
com as palavras e levar as crianças a imaginar Tal atividade estimula o processo criativo, seja
os cenários e as situações que se desenrolam para lembrar da história em si ou para criar um
durante a narrativa:
novo contexto partindo da história base, neste
contexto, passamos de um momento rico de
A relação da criança com o livro é intensa, é única, leitura para um momento de aprendizagem da
é real, permeando emoções e produzindo reações. É escrita e da criação.
[...] determina nosso pensamento, porque não pensamos com pensamentos, mas com palavras, não pensamos a partir de uma suposta genialidade ou inteligência, mas a partir de nossas palavras. E pensar não
é somente raciocinar ou calcular ou argumentar, como
nos tem sido ensinado algumas vezes, mas é sobretudo
dar sentido ao que somos e ao que nos acontece. E
isto, o sentido ou o sem-sentido, é algo que tem a ver
com as palavras. E, portanto, também tem a ver com
as palavras o modo como nos colocamos diante de
nós mesmos, diante dos outros e diante do mundo em
que vivemos (OSTETTO, 2017, p. 165 apud LARROSA
BONDÍA, 2002, p. 21).

uma porta aberta para novas experiências: por ela se
pode entrar e viver com intensidade, sem reservas, encontrando prazer e diversão. A literatura permite ouvir,
sentir e se expressar sem fronteiras; por meio dela a
criança pode estar em seu mundo imaginário ao mesmo
tempo em que encontra espaço para se colocar como
ser pensante e reflexivo (OSTETTO, 2017, p. 154).

É preciso enfatizar para as crianças o
tipo de atividade que será realizada com a leitura da história para que elas mantenham a atenção e possam estar mais seguras no momento
da reescrita ou da reelaboração da história:
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Os professores deverão organizar a sua prática de forma a promover em seus alunos: o interesse pela leitura
de histórias; a familiaridade com a escrita por meio da
participação em situações de contato cotidiano com livros, revistas, histórias em quadrinhos; escutar textos
lidos, apreciando a leitura feita pelo professor; escolher
os livros para ler e apreciar. Isto se fará possível trabalhando conteúdos que privilegiem a participação dos
alunos em situações de leitura de diferentes gêneros
feitas pelos adultos como contos, poemas, parlendas,
trava-língua etc. Propiciar momentos de reconto de histórias conhecidas com aproximação da história original
no que se refere à descrição de personagens, cenários
e objetos ou sem a ajuda do professor (BRASIL, 1998,
p.117).

Outro aspecto importante a se destacar
para a contação de histórias é que o professor
deve conhecer a história que vai narrar e planejar como será desenvolvida esta atividade.
O professor deve ser um incentivador
da leitura e da escuta para motivar as crianças
e despertar o interesse pela leitura. É muito comum as crianças se encantarem com as histórias e solicitaram que seja contada novamente,
a criança adora repetição e com isso vai assimilando cada vez mais as particularidades de
cada história, antecipando fatos e interagindo
de maneira mais significativa.
A palavra oral é indispensável para
a construção do indivíduo e muitas vezes a
criança é pouco estimulada a falar, até mesmo na escola, no ensino tradicional, as crianças se mantinham quietas por muito tempo e
só falavam quando solicitadas. Com as novas
concepções de educação a criança tem voz e
participa ativamente de todos os contextos de
aprendizagem.
O autor também destaca o mau uso
das bibliotecas escolares com regras antigas
de comportamento que não favorecem a interação e a aprendizagem no contexto da leitura
e escrita. Muitas vezes o currículo acaba engessando as práticas e não permitindo o pleno desenvolvimento e participação efetiva das
crianças nas aprendizagens oferecidas.
O professor tem o papel de mediador
dos estudantes com o mundo da leitura com
práticas interessantes que despertem o interes-

se e o gosto pela leitura. O mundo da leitura
deve ser apresentado as crianças de maneira
lúdica, contribuindo para a formação de futuros
leitores. O preparo do ambiente para o desenvolvimento das atividades também é um fator
importante neste contexto, a criança pode ser
facilmente envolvida durante a contação da história em um ambiente agradável e propício ao
desenvolvimento da atividade.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa trata de uma revisão bibliográfica de proposta reflexiva voltada a Literatura e a Contação de Histórias nas práticas de aprendizagem. 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 Coelho (2009),
Gouveia (1999), Ostetto (2017), dentre outros.
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 os contos de fadas auxiliam
na compreensão das crianças de valores e atitudes que podem interferir em seu convívio de
maneira positiva.
Com uma linguagem carregada de
simbologia traz algumas concepções importantes para o imaginário infantil. O contato com
livros é enriquecedor para o universo infantil e
o gênero literário conto de fadas possibilita a
criança ensaiar papéis e construir sua personalidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

criança se desenvolve com as interações que ocorrem em seu meio social e na
escola. A contação de histórias na educação infantil deve ser considerada uma
atividade pedagógica com objetivos claros que sirvam para contribuir com o desenvolvimento da criança em seus diferentes aspectos.
As histórias proporcionam à criança, o contato com o uso social da escrita e com as
práticas de leitura, além de ampliarem o seu repertório de palavras, desenvolvendo a oralidade,
criatividade e imaginação.
O professor deve conhecer os benefícios de práticas pedagógicas permeadas pela leitura e contação de histórias para crianças pequenas, adequando o planejamento e a proposição
de atividades de maneira adequada para que contemplem os objetivos de ensino e propiciem a
aprendizagem de maneira significativa. O lúdico pode ser um eixo condutor de estímulo à leitura
e a escrita, contribuindo para a formação de leitores competentes.
É preciso escolher o tipo de literatura para apresentar as crianças e cuidar para que as
histórias tragam contribuições positivas para elas. O mundo da fantasia traz diferentes valores
que podem ser trabalhados com as crianças com as leituras, contribuindo para a sua formação
integral.
A construção inconsciente da criança, contribui para a construção de seus valores, auxiliando por meio do ato de ouvir, sua formação na sociedade, contribuindo para a escolha de
seus caminhos e das suas maneiras de interagir com o outro, com as narrações que encontram
lições de vida escondidas a cada final feliz.
Contar histórias para as crianças pequenas é de fundamental importância, durante a
narração, a criança, é transportada para o mundo irreal, construindo um paralelo que lhe auxilia
na compreensão dos fatos que se desenvolvem nos enredos das histórias, paralelamente as
situações que vivencia em seu dia a dia.
As crianças quando em contato com histórias permanecem atentas ao de voz, ao som
dos personagens, mesmo sem saber ler, está construindo as suas primeiras relações com o
mundo letrado e consequentemente pelos livros e pela leitura ou contação de histórias, em si.
Este contato com a aprendizagem neste sentido é o ponto de partida para que ela se torne um
futuro leitor.
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GOUVEIA, Maria Helena. Histórias de quem conta histórias. São Paulo. Ed. Globo, 1999.
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MEMORIAL DE FORMAÇÃO DE
PÓS-GRADUAÇÃO EM GESTÃO
DEMOCRÁTICA
RESUMO: Este trabalho tem por objetivo, apresentar de forma discursiva e reflexiva, os relatos
de formação do período em que cursei Pós-Graduação em Gestão Democrática, relatando
o processo de especificação neste período.Narrar este processo de formação é um meio de
explicitar à sociedade a importância da publicação da História de Vida, de experiência e de
formação de mulheres que optaram em fazer a diferença na sua vida, buscando se profissionalizar e ter um espaço importante na sociedade.Buscando embasamento nos variados
documentos e textos dos teóricos como, GADOTTI(2000), LERNER(2002), GHEDIN(2008).
Neste artigo, quero relatar as expectativas de ter se especializado além de minha formação
inicial que é em Pedagogia.Escolher ser pedagoga, professora dos anos iniciais da formação
intelectual do homem, faz com que a ideia de que a mulher não é um ser capaz de realizar
um trabalho competente possa ser discutida em nossa sociedade, de forma que a mulher não
continue sendo apontada por sua feminilidade e fragilidade, mas passe a ser vista igualmente
ao homem como um ser intelectual é capaz de atuar em qualquer área na sociedade. Dessa
forma, quero contribuir a partir da publicação deste artigo referente a história de formação
de mulheres que pouco se encontra na sociedade, uma vez que as mulheres não registram
suas experiências de vida.Este artigo segue um modelo construtivista, reproduzindo o saber
elaborado em cada indivíduo de maneira que o mesmo construa e desenvolva naturalmente
o seu próprio conhecimento.

Palavras-chave: Educação; Formação; Escola; Aluno.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem por objetivo, apresentar de forma discursiva e reflexiva, os relatos
de formação do período em que cursei Pós-Graduação em Gestão Democrática,
relatando o processo de especificação neste período de formação.

Narrar este processo de formação é um meio de explicitar à sociedade a importância da
publicação da História de Vida, de experiência e de formação de mulheres que optaram em fazer
a diferença na sua vida, buscando se profissionalizar e ter um espaço importante na sociedade.
Escolher ser pedagoga, professora das séries iniciais da formação intelectual do homem,
faz com que a ideia de que a mulher não é um ser capaz de realizar um trabalho competente
possa ser discutida em nossa sociedade, de forma que a mulher não continue sendo apontada
por sua feminilidade, mas passe a ser vista igualmente ao homem como um ser intelectual é
capaz de atuar em qualquer área na sociedade. Neste artigo, quero relatar as expectativas de ter
se especializado além de minha formação inicial que é em Pedagogia.
Ao longo deste trabalho, irei relatar como foi o processo de minha formação até os dias
atuais, uma vez que a mulher tem pouca oportunidade de expressar os seus sentimentos e experiências publicamente. Dessa forma, quero contribuir a partir da publicação deste artigo como
algo referente ao relato de formação profissional de mulheres na sociedade, uma vez que as
mulheres não registram suas experiências de vida.
Este artigo segue um modelo construtivista, reproduzindo o saber elaborado em cada
indivíduo de maneira que o mesmo construa e desenvolva naturalmente o seu próprio conhecimento.
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Eu e meus irmãos vivíamos sempre
unidos e aproveitamos este momento da nossa infância da melhor maneira possível, porém
Minha infância ficou marcada por mo- nos momentos de diversões estava presente a
mentos bons que realmente fazem parte da responsabilidade em ter de ajudar a mãe em
formação e desenvolvimento da criança. Apro- casa com os serviços domésticos.
veitei todas as oportunidades que me foram
Quando completei seis anos fui matriproporcionadas, essas sempre de maneira prazerosa e significativa para a construção de va- culada na pré-escola. A lembrança mais forte e
frequente que tenho deste início de escolarizalores por parte da minha família.
ção é da longa distância de casa até a escola
Os meus pais vieram para São Paulo e este trajeto fazíamos todos os dias a pé, pois
no início do ano de 1976, saíram do estado da não tínhamos transporte para nos levar à esParaíba para construir uma vida melhor aqui cola.

MEMÓRIAS DE ESCOLA: ANTES DA
IDA PARA ESCOLA

em São Paulo. Chegaram à cidade de Santos
e lá, permaneceram por quase dois anos, mudando-se para a cidade de Suzano, onde nasci.

NA ESCOLA - AUTOBIOGRAFIA

Devido a minha mãe ter um bebê em
casa,
ela
não podia me acompanhar à escola,
O lugar em que morávamos fazia parte da zona rural deste município e era de difí- e eu ficava aos cuidados do meu irmão mais
cil acesso, constituído por muitas chácaras e velho, que era quem me acompanhava.
hortas de japoneses que constituem parte da
Quando passei a frequentar as aulas,
paisagem local, longe de supermercados, hospitais e principalmente escolas. Morávamos em havia momentos em que me sentia como um
uma chácara e os meus pais eram os caseiros. peixe fora d’água, chorava muito e sentia falta
de casa e principalmente da minha mãe.Tudo
Resolveram mudar para um local com para mim era estranho e me lembro que sentia
melhor acesso, pois o meu pai conseguiu um uma grande insegurança na escola, no entanto,
emprego em uma empresa neste mesmo mu- gostava de participar das atividades propostas
nicípio, e mudando-se da chácara foram pagar pela professora na sala e nas atividades extra
aluguel.Conseguiram uma pequena casa com classe, mesmo que para fazer as atividades,
apenas dois cômodos, que nos abrigou por eu tinha de, algumas vezes solicitar materiais
emprestados aos amigos da sala.
aproximadamente dois anos.
Neste período a minha mãe estava
grávida e esperava o seu sétimo filho. Éramos
uma família numerosa e no local em que morávamos, nós crianças tínhamos total liberdade
e segurança para poder brincar e nos divertir,
e após a chegada deste meu irmão os meus
pais conseguiram alugar uma casa maior que
nos trouxe um pouco mais de conforto.

Ao entrar na escola, não sabia ler nem
escrever e as atividades para casa eram aquelas que auxiliavam no desenvolvimento da coordenação motora, mais precisamente as atividades que treinavam a letra C, feitas em forma
de ondinhas.
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Lembro-me que a minha mãe segurava
na minha mão para que eu contorna os pontilhados desta atividade. Durante o meu primeiro
ano na escola, permaneci com a mesma professora na qual eu depositava muita confiança
e me sentia sempre segura, para mim ela foi
inesquecível.

No ano seguinte é inaugurada a E.E.Euclides Igesca, que fica a poucos metros da minha casa. Neste momento, eu estava pronta
para começar a cursar a segunda série do ensino fundamental, sentia uma imensa felicidade
nas aulas e muita vontade de todos os dias estar presente na escola, acho que pelo simples
fato de ter uma escola praticamente ao lado de
Na hora do intervalo a professora sem- casa e imaginar que não teria mais que camipre estava presente nos observando e orien- nhar uma hora para chegar até ela.
tando no que era possível, para comer ela até
pegava na nossa mão ensinando a segurar no
O bom de ter uma escola perto de
garfo. Finalizamos o ano de 1984 com uma casa é que sobrava mais tempo para brincar
linda formatura em que participei junto com os após o período de aula. Quando chegava em
outros alunos de uma apresentação musical.
casa eu e as crianças vizinhas brincávamos
No ano de 1985 mudamos para outra na rua e até mesmo na casa uma das outras.
vila, na qual residimos até os dias de hoje. Ago- Fazíamos a maior bagunça quando brincávara eu cursava os primeiros meses da primeira mos de esconde-esconde e pega-pega, mas a
série do ensino fundamental, lembro-me muito brincadeira que mais nos prendia atenção era
bem deste período em minha vida, pois foi mui- quando brincávamos de casinha com nossas
to frustrante mudar de escola em pleno mês de bonecas, pois fazíamos comidinhas com barro
maio, e ainda mais para uma escola grande e pedras. Tudo era mágico, usávamos o que
em que eu não conhecia ninguém e que não tínhamos de melhor na nossa imaginação para
tinha nenhum aluno que morava próximo da as nossas brincadeiras.
minha casa.
Os meses foram passando e como
para uma criança fazer amigos é sempre fácil,
logo me adaptei e deixei de ter medo desta
escola, tendo apenas que enfrentar mais uma
vez a distância entre minha casa e a escola. A
professora desta série era uma pessoa totalmente diferente da professora do ano anterior,
eu a achava muito brava, ela cobrava muito de
nós e não nos deixava sequer olhar para trás
na mesa do colega e mesmo com esta forma
de trabalhar consegui aprender muito com ela.

Nesta nova escola, adaptei-me aos novos amiguinhos e a professora que iria dar aula
para mim neste ano, e que estudei durante os
próximos dois anos seguintes. Reprovei a segunda série nesta escola. Cursei a terceira série no ano de 1988, com uma professora que
trabalhava muito bem a Língua Portuguesa, ela
pedia para que fizéssemos redação e leitura na
sala de aula, sempre pedia para os alunos ler
textos e depois produzir de próprio punho uma
versão deste texto durante suas aulas.
Na quarta série tive uma professora
que fazia muito bem o seu trabalho. Ela era
muito rígida e gostava de ver a sua sala sempre bem organizada e todos os alunos tinham
de manter as carteiras limpas e forradas com
um plástico que tinha uma estampa educativa,
pois mostrava o trânsito em uma cidadezinha,
só que quando os alunos erraram em suas atividades, ela chamava a atenção dos mesmos
na frente de todos.
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As atitudes dessa professora foram
desagradáveis e ao mesmo tempo marcantes
que quando encontro com algum desses alunos, me lembro perfeitamente da fala dela com
eles. No ano seguinte passei para o ensino fundamental ll. Estava na quinta série e gostava
de todos aqueles professores que davam as
aulas. Tudo novo e diferente, só os colegas de
sala não mudavam e tínhamos um bom relacionamento, pois todos se conheciam desde
pequenos.

Nesse período de escolarização, a minha mãe me acompanhou estando presente
sempre que solicitada a comparecer na escola,
o que acontecia apenas nas reuniões de pais
no final de cada semestre. Em casa somos no
total de oito filhos e tanto ela como o meu pai
sempre nos incentivaram a estudar e terminar o
ensino médio, uma vez que os dois nesta época
só tinham estudado até a quarta série e queriam
ver os filhos com o ensino médio completo, já
que não podiam pagar um curso de nível superior para nenhum de nós.

Naquele tempo a cada ano era um
aprendizado novo, a escola era boa de estudar
e dos professores trabalharem que os mesmos
davam aula todos os anos ali. A minha formação no ensino fundamental II, foi praticamente
com os mesmos professores. Aos finais de ano,
apresentamos trabalhos nas feiras de ciências
que aconteciam anualmente nesta e nas outras
escolas aqui da região e íamos observar os
trabalhos dos alunos de lá como eles também
vinham observar e prestigiar os nossos. Essas
atividades faziam o aluno realmente aprender
uma vez que podiam vivenciar na prática conteúdos que teoricamente eram abordados em
salas de aula.

Completei o ensino fundamental na mesma escola e apenas no ano de 1995 precisei
mudar de escola para ter de fazer companhia
para a minha irmã mais velha que neste período
trabalhava durante o dia e estudava a noite e
não conseguia chegar a tempo nas aulas nesta
escola perto da nossa casa, passando a ter que
estudar em outra no centro da cidade. Escola
esta que eu também passei a estudar cursando
o segundo e o terceiro ano do ensino médio
que conclui no ano de 1996.Neste momento da
minha vida, eu não trabalhava apenas estudava e ajudava a minha mãe em casa, não tinha
perspectiva de futuro e não procurei aumentar
os meus conhecimentos com cursos profissioCursando a oitava série, participei com nalizantes. Pensava que cuidar da casa e ajudar
mais três amigas de um projeto que foi apre- a minha mãe era o suficiente para minha vida.
sentado em uma feira de ciências que acontecia todos os anos na extinta indústria Hoeustch
A PÓS-GRADUAÇÃO aqui no município de Suzano, e que abria espaAUTOBIOGRAFIA: EU QUANDO
ço para as escolas públicas apresentarem os
COMECEI O CURSO
trabalhos elaborados por seus alunos.
Produzimos um formigueiro artificial em
potes de plástico e fomos contempladas com o
segundo lugar nesta feira de ciências. Foi uma
experiência inesquecível e compensatória devido à quantidade de dias de pesquisa, coleta de
dados e materiais produzidos que reproduziam
a vida em um formigueiro. Tivemos que fazer um
estudo bem aprofundado e complexo sobre o
modo de vida das formigas, pois foi um trabalho
complexo e que exigiu muito esforço e dedicação por parte de nós, alunas responsáveis, por
este trabalho.

Sou de uma família grandiosa com relação à quantidade de filhos, ao todo somos
oito irmãos, destes oito, quatro conseguiram
concluir o ensino superior, uma se formou em
Administração de Empresas, o outro em Tecnólogo em Logística, e outra irmã, mais nova do
que eu cursou Pedagogia junto comigo na Universidade de Mogi das Cruzes. Os outros quatro irmãos, apenas concluíram o ensino médio.
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No ano seguinte em que terminei o ensino médio, casei e meu marido ainda cursava
o ensino médio e trabalhava no bairro do Ipiranga em São Paulo. Saía de casa ainda de
madrugada e quando voltava já estava à noite. Devido à distância de casa para o trabalho,
conseguiu concluir o ensino médio com muita
dificuldade pensando até em desistir. Passado
alguns anos arrumou outro emprego em uma
metalúrgica perto da nossa casa e conseguiu
fazer um curso no Senai, de eletricista residencial e predial.

Era uma ideia que precisava ser colocada em prática, nesse momento o meu irmão
caçula terminava o primeiro semestre do curso
de Tecnólogo em Logística e me cobrava por
não ir procurar fazer um vestibular e entrar em
uma faculdade, dessa forma poderia voltar aos
estudos e dar continuidade a minha formação
intelectual. Então, ao final do ano de 2007 resolvi procurar a Universidade de Mogi das Cruzes onde fui aprovada no vestibular e ingressei
no curso de Pedagogia no primeiro semestre
de 2008.

Quando iniciei o curso de Pedagogia
estava com vinte e nove anos. Sentia muito a
necessidade de voltar a estudar, porque havia
terminado o ensino médio há doze anos, e neste período não fazia outra coisa a não ser cuidar da casa e do meu filho. Em casa, a minha
preocupação era apenas com os serviços domésticos e com o bem estar de meu filho que
estava com nove anos e cursava o quinto ano
dos anos iniciais. Eu o levava e buscava todos
os dias à escola, pois a que ele estudava era
longe de casa.

Quando iniciei o curso de Pedagogia,
tudo era novo, uma vez que não tinha nenhum
tipo de conhecimento sobre Educação, sobre
os processos de ensino-aprendizagem e de
como o indivíduo se desenvolve intelectualmente desde os anos iniciais de sua vida. Nos
primeiros semestres sentia muita dificuldade
de compreensão dos conteúdos abordados
nas aulas, principalmente nas apresentações
que fazíamos dos trabalhos realizados em
cada disciplina pelos grupos nos seminários
onde ocorria troca de informações e de conhecimentos. Sentia muita vergonha em falar ao
público e sabia que isso poderia atrapalhar o
meu desempenho no decorrer do curso, mas
fui me adaptando e me aperfeiçoando àquelas
situações que eram constantes e com o passar dos dias, consegui superar essas e outras
dificuldades que surgiam ao longo de cada semestre.

Durante o período em que meu filho
estava no ensino fundamental, eu sempre o
acompanhava na escola e observava que as
professoras faltavam muito e não tinha professoras substitutas e as crianças ficavam apenas
brincando na escola, então observando esta
defasagem de professores aqui nesta região
em que moro, passei a me interessar por esta
área da Educação, e como já estava buscando
Além da dificuldade nas apresentações
uma área para voltar a estudar, resolvi então dos trabalhos nos seminários outro conteúdo
optar pelo curso de Pedagogia.
que exigiu de nós alunas do curso, foi a elaboração do Projeto Interdisciplinar I, que precisou de muita leitura sobre os textos trabalhados nas aulas e de uma reflexão sobre a nossa
História de Vida para a elaboração da nossa
autobiografia.
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Cada disciplina teve a sua importância
e contribuição para a minha formação, pois
com a atualização dos assuntos abordados em
aula o processo de desenvolvimento e ensino/
aprendizagem das crianças foi tornando-se significativo e real na minha formação de conceitos. Passei por um sistematizado processo de
formação que enriqueceu a minha vida de conhecimentos, tornando-me uma pessoa crítica
e aberta para discutir e refletir sobre a Educação e o processo de formação e desenvolvimento do indivíduo, sabendo compreender os
estágios de apropriação de conhecimento em
cada criança.
Concluí o curso de Pedagogia no segundo semestre de 2010, e de imediato me
matriculei no curso de especialização em Gestão Educacional. Atualmente estou com trinta
e três anos, casada, meu filho está cursando
o 9ºano do ensino fundamental e meu marido
encontra-se afastado do trabalho por motivos
de saúde. Estou atuando como professora de
ensino fundamental I, na rede estadual de ensino e resolvi dar continuidade aos estudos para
adquirir melhor conhecimento no processo
educacional. No início, me matriculei no curso
de Alfabetização, pois era a área em que mais
estava interessada em aperfeiçoar os meus conhecimentos. Estar na turma de Gestão Educacional foi uma segunda opção, devido o curso
de Alfabetização não abrir turma para o primeiro semestre de 2011.

Durante o curso de Pedagogia, fizemos
várias reflexões por meio dos conteúdos relacionados à prática docente. Um bom professor
deve ter comprometimento com o seu trabalho,
e ao mesmo tempo saber agir durante o processo de alfabetização de seus alunos, contribuindo assim para promover condições para a
aquisição da leitura e da escrita, que é a base
para o desenvolvimento do cidadão para a sociedade :
A visão que se tem do professor hoje é a de alguém
que desenvolve uma prática complexa para qual contribuem muitos conhecimentos de diferentes naturezas. Ele é mais do que uma correia de transmissão,
alguém que simplesmente serviria de ligação entre o
saber constituído e os alunos. Seu papel agora tende a
ser mais exigente: precisa se tornar capaz de criar ou
adaptar boas situações de aprendizagem, adequadas
a seus alunos reais, cujos percursos de aprendizagem
ele precisa saber reconhecer (WEISZ, 2009, p. 118).

Dessa forma, muitos problemas e
desconfortos talvez sejam sanados por uma
simples mudança da prática docente que irá
promover o aluno sem deixar lacunas no seu
desenvolvimento como podemos presenciar
nesses últimos anos na história da Educação
no Brasil.

EU E MINHA PÓS-GRADUAÇÃO

Em nossas reflexões ao longo do curso
abordamos vários conteúdos que geraram dúvidas e ao mesmo tempo serviram como um norte
para a uma reflexão densa e ao mesmo tempo,
Ao falarmos dos profissionais da Edu- nos permite pensar sobre o que podemos fazer
cação, não importa qual a função exercida ou para que ocorram mudanças ao longo de nossa
área que o mesmo atue no âmbito educacio- atuação como gestores escolares.
nal, esse tem de ser o primeiro a estar comproA escola tem a função essencial de formetido com o seu trabalho, para que as coisas
mar
o
cidadão
para a sociedade, preparando-os
mudem e para que haja melhorias no que se
considera ruim. Um bom profissional é aquele para a autonomia. Para que isso ocorra, é preciso que a escola resgate a função da família,
que não se deixa enganar pelo discurso domipois o pai atua como um ser social, educando e
nante de outros profissionais que apenas apontransmitindo os valores aos seus filhos, que por
tam erros e falhas, mas não fazem nada para sua vez atuarão como alunos dentro dos âmmudar e melhorar a educação no nosso país. bitos educacionais adquirindo conhecimento e
formação para serem capazes de modificar o
meio em que vivem ou atuam.
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Dessa forma, podemos dizer que a especificidade da educação, é fazer com que o
aluno se aproprie do saber e da cultura, preparando-o, intelectualmente, moral, física, afetiva e
socialmente no desenvolvimento da existência
histórica de uma criança ou adulto. Então, PINTO (1984) nos diz que: “A educação é a cultura
simultaneamente feita (porém não acabada) no
educador que a transmite, e como fazendo-se
no educando, que a recebe(refazendo-a, por
conseguinte, capacitando-se a se tornar o agente da ampliação dela” (PINTO, 1984, p. 36).

O ESTÁGIO
Neste período de formação, também
foi possível observar a prática de um gestor escolar e de seus colegiados. Por meio do estágio, tive a oportunidade de estar presente nas
escolas. Estas observações eram realizadas
durante algumas horas nas quais permaneci
nas escolas analisando documentos e ao mesmo tempo observando o trabalho no âmbito
escolar.

O professor é um ser pedagógico. É
um mediador da aquisição do conhecimento
por parte do aluno. Deve estar sempre atento
às mudanças que ocorrem na atualidade e também precisa conhecer as leis que regem estas
mudanças, para assim cumprir o seu papel de
formador social. O aluno é o receptor do conhecimento em seu processo de escolaridade. Ao
longo desse processo, deve ser capaz de transpor o seu conhecimento e ser pesquisador para
que possa tornar-se um cidadão crítico podendo
atuar em sociedade e tomar decisões corretas.

Foram realizadas análises de dados, e
também sobre o andamento de uma escola,
de modo geral a partir da observação do trabalho de cada setor em que estagiei.Nesses
momentos, percebi que o trabalho realizado ali,
acontece de maneira positiva para a progressão daquela escola e de seus colegiados. Há
alguns anos atrás, esta mesma escola passava
por um momento de crise, com indisciplinas
por parte dos alunos e isto ocorria por causa
de má gestão. Devido a troca de gestores nos
últimos dois anos e pela permanência e formaQuando falamos em Educação, não po- ção da mesma equipe, hoje está sendo possídemos deixar de refletir sobre as políticas pú- vel observar as melhorias nesta escola.
blicas que englobam esta área, pois uma está
relacionada à outra. Essa relação ocorre de forOs alunos fazem o uso da camiseta da
ma que as políticas públicas agem como leis, escola, o que não existia há dois anos atrás.
sendo assim, um meio de promover a educa- Não é permitido o uso de celulares no interior
ção a todos de nossa sociedade e os alunos da escola e pela persistência da vice-diretora
após o seu processo de formação podem ser os alunos não fazem uso deste aparelho na escapazes de ter futuramente a oportunidade de cola. Às vezes, surgem alguns atritos por parte
se tornarem capazes de interpretar e até mesmo de alguns alunos, porém nada grave que não
construir novas leis que tragam mudanças para
possa ser resolvido no mesmo instante pelos
a educação do nosso país.
coordenadores. Assim vai se mantendo uma
Muitas vezes, essas mudanças têm o organização escolar que se torna visível no dia
intuito de beneficiar os alunos, por meio de pro- a dia desta unidade escolar.
jetos que facilitam o acesso de alunos de baixa
renda ao ensino superior. Por meio de políticas
públicas cumpridas com seriedade, podemos
obter o bom funcionamento dos órgãos públicos que atendem a saúde e segurança, para
o bem estar de todos. Nesse sentido, a escola
tem o papel de formar os cidadãos fazendo com
que estes reconheçam o ser histórico e social
que representam na nossa sociedade, cientes
de seus direitos e deveres.
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No entanto, mesmo com a seriedade e
firmeza do trabalho da gestão desta escola, foi
possível notar a falta dos professores, deixando assim as classes por conta dos professores eventuais que a maior parte, é professores
com apenas poucas horas de curso de graduação, que hoje em dia permite que os mesmos
possam atuar como PEB ll nas escolas. E com
esta vivência, um dos pontos em que parece
ser preciso ter uma participação mais aberta,
seria a participação da comunidade regional
com a comunidade escolar.
A partir de minhas observações, imagino que seja preciso que haver mais oportunidades e momentos para a comunidade participar das ações escolares e ao mesmo tempo
observar e participar de alguma maneira da
formação do filho, apesar de esta função cabe
à escola, mas pode-se pensar em como poderia ser diferente com a participação da comunidade não na sua totalidade, mas se caso
houvesse projetos que levassem os pais a participar junto com a escola, talvez poderíamos
presenciar ali a comunidade participando junto
com a escola no seu dia a dia. Em observação durante o estágio, pude notar que nesta
escola, a biblioteca é pouco frequentada pelos
alunos e a mesma fica a maior parte do tempo
fechada. Dessa forma, Gadotti (2000) nos diz
que:

Então, para que esta escola atue de
forma democrática, é preciso que todos os espaços estejam disponíveis para o uso da comunidade educacional tanto em seus horários
de aula como também para o uso dos alunos
se caso for preciso em horário que não estejam estudando. Assim, poderíamos obter uma
maior participação dos educandos na escola,
assim com também se necessário, a participação dos pais juntos a esses alunos:
O conteúdo da educação, tal como forma, tem caráter
eminentemente social e, portanto histórico. É definido
para cada fase e para cada situação da evolução de uma
comunidade. Por conseguinte, deve atender primordialmente aos interesses da sociedade. Se esta é democrática, os interesses dominantes tem que ser os do povo,
e se considerarmos um país em esforço de crescimento,
tem que ser o de suas populações que anseiam por modificar sua existência (PINTO, 1984, p 43).

A partir de ações como estas, podemos acreditar realmente em uma escola democrática, pois de acordo com GADOTTI (2000),
“A gestão democrática é, portanto, atitude e
método. A atitude democrática é necessária,
mas não é suficiente. Precisa de métodos democráticos, de efetivo exercício da democracia.” pág.37. Nesse sentido, talvez possamos
promover uma gestão pautada no bem estar
e em mudanças nos âmbitos educacionais, de
forma que todos possam participar e que todos
os espaços que promovam o avanço do aluno
estejam realmente a sua disposição dentro do
A gestão democrática deve estar impregnada por uma
certa atmosfera que se respira na escola, na circulação âmbito escolar.
das informações, na divisão do trabalho, no estabelecimento do calendário escolar, na distribuição das aulas,
no processo de elaboração ou de criação de novos cursos ou de novas disciplinas, na formação de grupos de
trabalho, na capacitação dos recursos humanos, etc.
(GADOTTI, 2000, p 36).

NO MOMENTO DO TÉRMINO DO
CURSO
Ao término deste curso, é possível fazer várias considerações sobre os aspectos
positivos que este curso me proporcionou. Ao
permanecer cursando especialização nesta
instituição, e relatar as expectativas do término
deste curso, primeiramente tenho que expor as
problemáticas que fizeram parte desse contexto, essa formação além de ser significante se
tornou compensatória por toda aquisição de
conhecimentos adquiridos tanto como social,
técnico e cultural.
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Em seguida por este curso ser presencial e com aulas realizadas aos sábados, fez
com que surgissem momentos de cansaço em
algumas disciplinas, mas que foram superados
para que a conclusão do curso ocorresse de
maneira completa para que não ficassem lacunas entre as disciplinas e assim era preciso
a participação e toda disposição possível para
assistir as aulas.
Ao término deste curso, ficam presentes no meu dia a dia as mudanças ocorridas
ao longo deste ano de formação, a aquisição
de conhecimentos que enriqueceram a minha
vida, as memórias das discussões que ocorreram ao longo do curso e as trocas de informações dos conteúdos teóricos das diferentes
disciplinas que articulam esse processo de formação. Analisando os conteúdos sobre Gestão
Democrática e sobre Avaliação Educacional na
Gestão Democrática, nas disciplinas em que
refletimos sobres os seguintes temas, houve
possibilidades de análises e reflexões de forma
foi possível ter uma visão crítica com relação a
essas práticas no âmbito escolar.
Sabemos que a democracia é um consenso e que o fazer democrático na realidade é difícil, pois ainda podemos observar em
algumas gestões, casos de individualidade,
de autoritarismo e isso termina por gerar um
clima de rivalidades e mal estar nas escolas,
principalmente no ambiente de trabalho. Assim
para a unidade escolar caminhar com sucesso
todos devem ser avaliados, e principalmente
quando os profissionais não se organizam na
realização do seu trabalho, gerando descompromissos entre os mesmos, que são os responsáveis pela evolução daquela instituição e
de todos os seus colegiados. Dessa forma, a
escola fica exposta às avaliações que de acordo com Maria Estrela de Araújo Fernandes:

A escola deve ser avaliada em todos os seus setores e
por todos que compõem a comunidade escolar. Todos,
portanto, serão avaliados e avaliadores. [...] Não é necessária unanimidade de participação, mas é preciso
que seja maioria, e com funcionários, gestores, professores e comunidade do bairro ( FERNANDES, p. 135.)

Ao permanecer atuando no campo
educacional, não me identifico completamente
como um bom profissional da educação, pois
é preciso aprofundar-se ainda mais nos conhecimentos teóricos e ter mais tempo de experiência e formação para só assim poder dizer
que sou um bom profissional da educação.
A competência necessária para a atuação no âmbito educacional surgirá ao longo
da prática desenvolvida e adquirida com a realidade educacional. A minha relação social, se
dá primeiramente pela minha vivência familiar
e os primeiros passos da minha escolarização
que teve suporte totalmente da minha família
e na minha iniciação acadêmica. Assim, nesta fase final de minha pós-graduação, adquiri
uma visão crítica sobre a Educação e sobre
a Gestão Escolar, pois aprendi muito com as
contribuições dos professores que regeram as
aulas ao longo desse período no processo de
construção de conhecimento sobre a Gestão
Escolar. Dessa forma, percebi que a educação
precisa de profissionais renovados teoricamente, competentes, responsáveis, e qualificados,
buscando uma melhoria contínua do processo
de formação para atuar de forma coerente com
a aprendizagem. Finalizando esta formação,
buscarei por em prática todo o conhecimento
adquirido, valorizando sempre esses conhecimentos e procurando compreender as questões que fazem o sucesso ou o fracasso da
educação, numa perspectiva de construção e
aprimoramento da minha prática como educadora, interagindo com a realidade escolar, podendo assim potencializar futuras opções de
atuação no campo dos estudos relacionados à
educação.
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O SONHO A SER CUIDADO
A partir do término deste curso continuarei a minha formação buscando especificações sobre Educação para poder atuar visando novos conhecimentos e sempre o melhor
meio de contribuir para o sucesso educacional
e formação dos sujeitos, com a esperança de
um dia, alcançar uma escola verdadeiramente
democrática onde não haja exclusões de pessoas por suas necessidades especiais, cor, etnias, classe social e em que os desafios sejam
enfrentados e havendo um compromisso político e social por parte de nossos governantes
para promover o bem estar de nossa sociedade e promoção de um país melhor.
Imagino que cada profissional deve
procurar sempre aprimorar a sua prática enriquecendo-a com conhecimentos adquiridos
ao longo de cada formação e que o mesmo
possa procurar exercer em sua vida, pois sabemos que a educação é uma ciência desenvolvida dentro do âmbito educacional, visando
transmitir sistematicamente às intenções concretas e significativas para o desenvolvimento
humano, e para formar um cidadão crítico com
autonomia necessária para a realização seus
próprios atos, então educar é um ato político,
e os professores em suas formações devem
buscar subsídios que promovam um melhor
entendimento do trabalho pedagógico.
Existem muitos problemas em nosso
sistema educacional, principalmente no que se
refere à questão da alfabetização, uma vez que
o recurso necessário para o sucesso dessa
prática em algumas regiões é muito precário
deixando os professores muitas vezes de mãos
atadas sem poder desenvolver a sua prática
como realmente deveriam ficando assim falhas
em sua prática. Sei que esses acontecimentos
de ter uma escola melhor e mais democrática
estão longe de vir acontecer, porém nesse processo de minha formação ficaram claros os objetivos de ser um Gestor Escolar, e o seu compromisso com a sociedade e com a educação,
em estar atuando com competência na prática e com atividades diárias no âmbito escolar
quando se está na direção de uma escola.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho foi desenvolvido com base
em minha autobiografia e na pesquisa de campo
e bibliográfica, de caráter qualitativo, de abordagem descritiva e reflexiva sobre a história e experiência de vida e de formação acadêmica de mulheres que pouco relatam sobre as suas experiências
de vida. Seguindo a partir de embasamentos de
diversos teóricos sobre educação e gestão democrática, análises documental durante o período de
estágio na unidade escolar, para por fim chegar a
elaboração e conclusão deste trabalho.
A seguinte pesquisa que como aportes
os trabalhos de GADOTTI(2000), LERNER(2002),
GHEDIN(2008) que abordam as temáticas sobre
o assunto desenvolvido neste artigo, foram qualitativamente utilizados para que a produção dessa
escrita ocorresse de forma que contribuíram para
a produção deste trabalho. As contribuições desses teóricos mostram o quanto é importante o trabalho desenvolvido nas unidades escolares pelos
gestores de forma democrática dando a oportunidade, a voz e a vez para todos aqueles que compõem o quadro de colegiados, da comunidade
escolar, dos funcionários, entre outros. Também
reforçar sobre a escrita da experiência de vida de
mulheres que buscam uma melhor trajetória de
vida por meio da formação acadêmica.

PRINCIPAIS PROCEDIMENTOS DE
ANÁLISE E RESULTADOS
Nesta pesquisa foram analisados alguns
livros, artigos, documentários, e outros trabalhos
científicos que discutem e apresentam reflexões,
que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo de forma a entender a importância de mulheres poder
expor suas experiências de vida e de formação
acadêmica. Por meio das reflexões apresentadas
neste memorial, compreendi o processo para realização da formação do gestor escolar, que assim
também como a do professor, deve ser contínua
e renovada. Neste memorial narrei a minha História de Vida, e de formação onde relato grande
parte das vivências que tive durante a minha formação social e profissional ao término curso de
Pós- Graduação.
745

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

partir das reflexões apresentadas neste memorial, compreendi o processo para
realização da formação do gestor escolar, que assim também como a do professor, deve ser contínua e renovada. Com as articulações de todos os textos nas
diversificadas disciplinas e em seguida da intervenção realizada durante o estágio, percebi que
foram de fundamental importância nesse meu processo de formação e de experiência para me
tornar uma pessoa crítica com relação aos processos educacionais.
O professor como mediador do conhecimento, torna-se um dos responsáveis em contribuir para que a sociedade seja igualitária sem discriminações e esta base se forma nos primeiros anos em que a criança passa a freqüentar a escola porque ela reproduz o que elas presenciam diariamente. Neste memorial narrei a minha História de Vida, e de formação onde relato
grande parte das vivências que tive durante a minha formação social e profissional ao término
curso de Pós- Graduação.
Então ao longo deste o memorial procurei apresentar um conjunto de fatos e reflexões
com objetivos de gerar uma análise sobre o processo de formação de gestores e a produção
percorrida até o presente momento. Dessa forma, este memorial de alguma maneira, servirá
como referência para que vários leitores ao visualizarem e refletirem sobre estas palavras, se
apropriem do conhecimento que aqui foi desenvolvido procurando atingir uma gestão educacional qualificada e um fazer docente propício para ampla aquisição de conhecimento por parte
do educando. Sabendo-se que é necessário ensinar de acordo com o contexto social em que a
criança está inserida, procurando trabalhar com uma maior diversidade de conteúdos ensinando
de acordo com o que a sociedade atual exige para o futuro cidadão.
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O DESENVOLVIMENTO DAS COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS COMO FATOR MOBILIZADOR
DE APRENDIZAGENS

RESUMO: Frequentemente temos nos deparado com os termos empatia, resiliência, inteligência
e emoção. A capacidade de administrar essas habilidades, gerir sentimentos, expressar emoções e construir relacionamentos está diretamente ligada à inteligência emocional. Apesar
do termo “Inteligência Emocional” estar em evidência, há um bom tempo, esta percepção
sobre a importância do trabalho com as emoções e as relações pessoais entre crianças, entre
adolescentes e entre jovens e adultos tem gerado políticas públicas e promovido estudos
relevantes para o cenário educacional, garantindo boas práticas educativas que preconizam
não só o ensino de conteúdos e aprendizagens cognitivas, mas também que favoreçam o desenvolvimento de habilidades socioemocionais possíveis de se aprender, praticar e ensinar,
como uma estratégia de potencialização dessas aprendizagens.Ao trazer essa pauta para este
artigo, pretende-se com isto, promover uma reflexão sobre o fazer pedagógico no âmbito
das emoções e sobre os benefícios dessa prática, com vistas à formação do indivíduo em sua
totalidade.Ao final desta leitura, o leitor poderá constatar que fomentar o desenvolvimento
da educação emocional articulado ao desenvolvimento de outras competências pode transformar e mobilizar aprendizagens.

Palavras-chave: Inteligência Emocional; Competências; Socioemocionais; Aprendizagens.
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INTRODUÇÃO

S

egundo estudo da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), os estudantes brasileiros estão entre os mais estressados do mundo,
perdendo apenas para a Costa Rica. Acredita-se que um trabalho pedagógico
voltado para o desenvolvimento de competências socioemocionais, como as relações de afetividade entre educador e aluno seja um dos caminhos para auxiliar os estudantes a controlar suas
emoções.
Para Daniel Goleman, a inteligência emocional sempre foi tradicionalmente transmitida
nos momentos da vida cotidiana - com os pais e os parentes, e na desordem das brincadeiras
livres - que os jovens estão perdendo. E acrescenta:
As crianças passam mais tempo sozinhas do que nunca na história da humanidade, olhando para um monitor.
Isso significa um experimento natural numa escala sem precedentes. Essas crianças peritas em tecnologia, quando se tornarem adultas, se sentirão tão confortáveis com outras pessoas como se sentem com seus computadores? (GOLEMAN, 1996).

A falta de tempo e a pressa da vida moderna dos adultos parece acabar contribuindo
para esta intensa relação da infância com o mundo virtual, o que leva o autor a desconfiar que
isto venha a contribuir para o despreparo dos jovens para a relação face a face.
Este contexto nos dá indícios de que quanto mais cedo prestarmos atenção nas emoções, menos riscos corremos de sofrer consequências graves em decorrência das dificuldades
em se lidar com os próprios sentimentos e é sobre o desenvolvimento da capacidade de compreender e gerenciar os próprios sentimentos e os sentimento dos outros bem como sobre a
influência dessa prática no processo educativo que conversaremos a seguir.
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CAMINHOS METODOLÓGICOS
A metodologia aplicada na realização
deste estudo foi estruturada em pesquisas bibliográficas de ordem qualitativa, utilizando-se
para isso, bases de dados da internet e ferramentas de pesquisa como o Google Acadêmico, a fim de se construir um aporte teórico
que embasasse nosso objeto de estudo, tendo
como referência os teóricos Daniel Goleman,
Peter Salovey, John D. Mayer, David R. Caruso,
Zilda Aparecida Pereira Del Prette e Almir Del
Prette.
No primeiro momento, destaca-se as
novas diretrizes propostas pela Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) que estabelecem,
dentre outras coisas, que até 2020, todas as
escolas deverão contemplar além das dez
competências gerais, as competências socioemocionais em seus currículos, de acordo com
a Proposta de Educação para o século 21 (recomendada pela UNESCO) e o ensino integral.
Posteriormente, foram apresentados alguns conceitos tais como: competência, competência socioemocional e inteligência emocional, estabelecendo-se correspondências entre
eles. Em seguida, o texto explicita cada uma
das competências de acordo com a Base Nacional Comum Curricular (BNCC) para depois
tratar especificamente da competência socioemocional como elemento promotor de benefícios ao processo educativo e como fator mobilizador de aprendizagens.

DESENVOLVIMENTO DAS
COMPETÊNCIAS EMOCIONAIS
O desenvolvimento das competências
emocionais e do relacionamento interpessoal é
tão importante que passou a constar na Base
Nacional Comum Curricular, tornando-se uma
exigência nas escolas de todo o país.
A BNCC (Base Nacional Comum Curricular) é um documento que orienta a criação
dos currículos escolares nas escolas públicas
e particulares do Brasil, conforme definido na
Lei nº 9.394/1996:
A BNCC estabelece conhecimentos, competências e
habilidades que se espera que todos os estudantes desenvolvam ao longo da escolaridade básica. Orientada
pelos princípios éticos, políticos e estéticos traçados
pelas Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica, a Base soma-se aos propósitos que direcionam
a educação brasileira para a formação humana integral
e para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva (LEI n. 9.394/1996).

Além de orientar a criação dos currículos, este documento também estabelece as
competências gerais a se trabalhar na Educação Básica, trazendo a seguinte definição para
a palavra competência: [...] “a mobilização de
conhecimentos (conceitos e procedimentos),
habilidades (práticas, cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno
exercício da cidadania e do mundo do trabalho” (BRASIL, 1996).
Dentre as competências relacionadas
no documento, estão aquelas compreendidas
como competências socioemocionais, apontadas como imprescindíveis à formação integral
dos alunos e que permeiam as competências
gerais.

Por fim, por meio de um relato de prática de uma professora, o leitor poderá conferir de que maneira ela procurou desenvolver
habilidades de leitura e de escrita através da
articulação das competências para um melhor
aproveitamento dos benefícios decorrentes do
Anna Penido, diretora do Instituto Insdesenvolvimento das habilidades socioemociopirare, foi uma das leitoras críticas da BNCC a
nais.
convite do Ministério da Educação (MEC) e defende que as competências socioemocionais
são recortes das competências gerais e que,
portanto, não podem ser tratadas como sinônimos.
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HABILIDADES E COMPETÊNCIAS
SOCIOEMOCIONAIS E INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL
Uma matéria publicada pela Nova Escola revela que as competências socioemocionais
começaram a ser investigadas depois dos anos
1930, quando pesquisadores se debruçaram sobre quais seriam as palavras usadas para descrever os traços da personalidade humana.
Somente a partir dos anos 1980 foi possível chegar aos cinco eixos que definem as competências socioemocionais: abertura ao novo
(curiosidade para aprender, imaginação criativa
e interesse artístico), consciência ou autogestão
(determinação, organização, foco, persistência e
responsabilidade), extroversão ou engajamento
com os outros (iniciativa social, assertividade e
entusiasmo), amabilidade (empatia, respeito e
confiança) e estabilidade ou resiliência emocional (autoconfiança, tolerância ao estresse e à
frustração).
A Inteligência emocional é um conceito
relacionado com a chamada “inteligência social”,
presente na psicologia e criado pelo psicólogo
estadunidense Daniel Goleman. A expressão
inteligência emocional (IE) é utilizada para descrever a capacidade de alguém de expressar e
interpretar adequadamente emoções próprias e
de outras pessoas, bem como entender os gatilhos e resultados delas (Goleman, 1999). Para
ele, um indivíduo emocionalmente inteligente é
aquele que consegue identificar as suas emoções com mais facilidade.
A Inteligência Emocional (IE) constitui um
campo em expansão que engloba várias áreas
de pesquisa. A concepção da IE como uma habilidade foi desenvolvida numa série de artigos na
década de 1990 (MAYER, DIPAOLO & SALOVEY,
1990; SALOVEY & MAYER, 1990) sendo que
a pesquisa inicial visou a aspectos teóricos de
delimitação de construto, medição e comprovação empírica, baseados no modelo psicométrico
de inteligência (MAYER, SALOVEY & CARUSO,
2002).
Ela foi definida academicamente pela
primeira vez por Salovey e Mayer (1990), como
uma subforma de IS que abrangeria a habilidade
de monitorar as emoções e sentimentos próprios
e dos outros, discriminá-los e utilizar essas informações para orientar pensamentos e ações.

Em sua definição, a dupla Salovey e
Mayer explica que IE é “a capacidade de perceber
e exprimir a emoção, assimilá-la ao pensamento,
compreender e raciocinar com ela, e saber regulá-la em si próprio e nos outros”.
Entre 1994 e 1997 procedeu-se o fenômeno da popularização da IE, especialmente quando
Daniel Goleman (1996), lançou o livro intitulado
“Emotional intelligence“, ocasionando a ampliação
e a “mudança” da definição da IE (em especial na
mídia e literatura popular), que a partir de então
passou a incluir aspectos da personalidade.
De acordo com Goleman, a inteligência
emocional pode ser subdivida em cinco habilidades específicas (1996):
• Autoconhecimento emocional
• Controle emocional
• Automotivação
• Empatia
• Desenvolver relacionamentos interpessoais
(habilidades sociais).
Destaca-se que, apesar da impactante
popularização do termo IE, Goleman (1995) foi
alvo de crítica por parte da comunidade científica,
especialmente devido à linguagem utilizada para
abarcar um conceito considerado complexo e que
já era bastante estudado (CORREIA, 1997).
Uma outra definição de inteligência emocional diz respeito ao conjunto de competências
relacionadas a lidar com emoções. Mais especificamente, a como (e o quanto) se percebe, processa, compreende e tem habilidade de gerenciá-las.
Entre as características da inteligência
emocional está a capacidade de controlar impulsos, canalizar emoções para situações adequadas, praticar a gratidão e motivar as pessoas, além
de outras qualidades que possam ajudar a encorajar outros indivíduos.
Já as habilidades sociais são comportamentos aprendidos ao longo do desenvolvimento
do indivíduo (DEL PRETTE, FERREIRA, DIAS E
DEL PRETTE, 2015) e sua aprendizagem depende das diferentes situações as quais uma pessoa
é exposta ao longo da vida, proporcionado ou não
condições para que tais habilidades sejam adquiridas e fortalecidas (DEL PRETTE E DEL PRETTE,
2009).
Neste sentido, pode-se dizer então que
as habilidades sociais mais o conjunto de competências socioemocionais são elementos constitutivos da inteligência emocional.
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COMPETÊNCIAS GERAIS DA BNCC
Ao longo da Educação Básica, as
aprendizagens essenciais definidas na BNCC
devem concorrer para assegurar aos estudantes o desenvolvimento de dez competências
gerais, que consubstanciam, no âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem e desenvolvimento.
As dez competências gerais operam
como um “fio condutor” e acompanham o desenvolvimento dos alunos desde a Educação
Infantil até o Ensino Médio. As competências
foram definidas a partir dos direitos éticos, estéticos e políticos assegurados pelas Diretrizes
Curriculares Nacionais e de conhecimentos,
habilidades, atitudes e valores essenciais para
a vida no século 21. [...] Com a Base, vamos
garantir o conjunto de aprendizagens essenciais aos estudantes brasileiros, seu desenvolvimento integral por meio das dez competências gerais para a Educação Básica, apoiando
as escolhas necessárias para a concretização
dos seus projetos de vida e a continuidade dos
estudos (BNCC).
O documento diz ainda que é imprescindível destacar que as competências gerais
da Educação Básica, apresentadas a seguir,
inter-relacionam-se e desdobram-se no tratamento didático proposto para as três etapas
da Educação Básica (Educação Infantil, Ensino
Fundamental e Ensino Médio), articulando-se
na construção de conhecimentos, no desenvolvimento de habilidades e na formação de atitudes e valores, nos termos da LDB.

COMPETÊNCIAS GERAIS DA
EDUCAÇÃO BÁSICA
Segundo o livro “COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS NOVA ESCOLA” (2919), as
competências gerais para educação básica
são:
1. 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.
2. Exercitar a curiosidade intelectual
e recorrer à abordagem própria das ciências,

incluindo a investigação, a reflexão, a análise
crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses,
formular e resolver problemas e criar soluções
(inclusive tecnológicas) com base nos conhecimentos das diferentes áreas.
3. Valorizar e fruir as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural.
4. 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.
5. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de
forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas
diversas práticas sociais (incluindo as escolares) para se comunicar, acessar e disseminar
informações, produzir conhecimentos, resolver
problemas e exercer protagonismo e autoria na
vida pessoal e coletiva.
6. Valorizar a diversidade de saberes
e vivências culturais e apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem
entender as relações próprias do mundo do
trabalho e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com
liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade.
7. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular,
negociar e defender ideias, pontos de vista e
decisões comuns que respeitem e promovam
os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito
local, regional e global, com posicionamento
ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos
outros e do planeta.
8. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de
sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo
suas emoções e as dos outros, com autocrítica
e capacidade para lidar com elas.
9. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro
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e aos direitos humanos, com acolhimento e
valorização da diversidade de indivíduos e de
grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de
qualquer natureza.
10. Agir pessoal e coletivamente com
autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com
base em princípios éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários.
O documento prevê ainda que os estudantes desenvolvam competências e habilidades que lhes possibilitem mobilizar e articular
conhecimentos desses componentes simultaneamente a dimensões socioemocionais, em
situações de aprendizagem que lhes sejam significativas e relevantes para sua formação integral (COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
NOVA ESCOLA, 2019).

COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
De acordo com estudos realizados,
apresentados pela Revista Educação (2018),
no campo da psicologia, as palavras que melhor descrevem os traços da personalidade humana são:
• Abertura ao novo (curiosidade para
aprender, imaginação criativa e interesse artístico);
• Consciência ou autogestão (determinação, organização, foco, persistência e responsabilidade), extroversão ou engajamento com os outros
(iniciativa social, assertividade e entusiasmo);
• Amabilidade (empatia, respeito e
confiança);
• Estabilidade ou resiliência emocional (autoconfiança, tolerância ao estresse e à frustração).
Estas características englobam traços
de caráter, que nada mais são do que os papéis que o indivíduo aprende a assumir desde
criança e permanecem, em sua maior parte, na
vida adulta e que, imbricados às competências
cognitivas, acabam resultando no que chamamos de competências híbridas por misturarem
tanto aspectos de natureza sócio emocional,
que tem a ver com a relação consigo mesmo,

com o outro, abertura para o novo, capacidade
de autogestão, quanto aptidões da ordem cognitiva (Revista Educação, 2018).
De acordo com a matéria da jornalista Ericka Kellner publicada no site da Revista Educação, as principais competências que
permeiam o aprendizado socioemocional são
autoconsciência, autogerenciamento, consciência social, habilidades de relacionamento e
tomada de decisão responsável e o desenvolvimento delas pode contribuir da seguinte forma:
• Autoconsciência: Identificar emoções, ter percepção afiada, reconhecer pontos fortes, desenvolver
autoconfiança e autoeficácia;
• Consciência social: Saber olhar as
coisas em perspectiva, desenvolver
empatia, apreciar diversidade e respeitar os outros;
• Autogerenciamento: Aprender a
controlar impulsos, saber lidar com
estresse, ter disciplina, automotivação, buscar objetivos, construir habilidades organizacionais;
• Habilidades de relacionamento:
Comunicação, engajamento social,
construir relações e saber trabalhar
em grupo;
• Tomada de decisão responsável:
Identificar problemas, analisar e
avaliar situações, solucionar problemas, refletir, ter responsabilidade
ética (REVISTA EDUCAÇÃO, 2018).
Segundo a jornalista, é importante ressaltar que a ideia da BNCC não é transformar
essas competências, necessariamente, em
componente curricular, mas articular a sua
aprendizagem a outras habilidades relacionadas às áreas do conhecimento.
De acordo com site sae DIGITAL É importante ressaltar que as Competências Gerais
mantêm-se as mesmas da Educação Infantil
ao Ensino Médio, mas se desdobram ao longo
de cada uma dessas etapas da educação para
adequarem-se às particularidades de cada
fase do desenvolvimento dos estudantes.
Na Educação Infantil, as 10 Competências Gerais da Base se desdobram em direitos e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento, dentro dos 5 campos de experiência
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da Educação Infantil (BNCC). No as Competências Gerais estão presentes em unidades
temáticas, objetos de conhecimento e habilidades a serem trabalhadas dentro de cada área
do conhecimento e componentes curriculares
específicos (BNCC).
Já no Ensino Médio, tal qual o Ensino
Fundamental, as Competências Gerais se desdobram em habilidades que serão desenvolvidas dentro de cada área do conhecimento.

BENEFÍCIOS DO TRABALHO COM AS
COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
A Organização Norte-americana Casel
(sigla em inglês para o Coletivo para Aprendizagem Acadêmica, Social e Emocional) defende alguns benefícios do trabalho com socioemocionais: além de melhorias nas notas das
disciplinas escolares, instituições que seguem
essa abordagem têm redução da taxa de evasão escolar e menor ocorrência de casos de
comportamentos destrutivos (como na geração de conflitos).
Segundo estudo da American Institutes
for Research de 2016 abrangendo período de
quatro anos, entre nove distritos de ensino norte-americanos que dedicam atenção ao tema
quatro registraram maior presença de alunos e
seis viram menos ocorrências de suspensão:
Se o aluno tem um aprendizado em habilidades socioemocionais na escola, ele é capaz de compreender
melhor algumas questões que podem surgir em sua
casa. Ele aprende a ter boas relações com os colegas, professores e mentores”, disse à NOVA ESCOLA a
especialista norte-americana Pamela Bruening, diretora
de aprendizado profissional no programa Cloud9 World,
que adota um projeto desenhado pela Casel (NOVA ESCOLA, 2018).

O hospital norte-americano Texas Children’s Hospital realizou um estudo que comprovou diferenças anatômicas no cérebro de
crianças que foram negligenciadas daquelas
que receberam amor, comprovando impacto
negativo no que se refere à falta de carinho.
Mas este papel não cabe somente à
escola. A família exerce um papel fundamental
no estabelecimento dos vínculos afetivos que
são muito importantes tanto para o desenvol-

vimento físico e motor, quanto para o desenvolvimento das estruturas neurológicas e cognitivas, influenciando no comportamento e no
desenvolvimento integral durante a infância,
que se perpetua para a vida adulta (NOVA ESCOLA, 2018).
Neste sentido, a escola deve atuar junto
à família buscando alternativas para estimular
não só as habilidades motoras nos primeiros
anos de vida, mas principalmente, as habilidades socioemocionais, o desenvolvimento do
pensamento autônomo, a capacidade de compreender melhor a si mesmo, de lidar com suas
próprias emoções, de se relacionar com o outro, de expressar seus desejos, necessidades e
sentimentos, durante toda a permanência dos
educandos na escola, utilizando-se para isso,
diferentes linguagens articuladas aos interesses dos alunos que, aos poucos, vão desenvolvendo habilidades que capacitem crianças
e jovens para o enfrentamento de desafios ao
longo de suas vidas (NOVA ESCOLA, 2018).
Segundo o Instituto de Crescimento
Infanto Juvenil , com a aplicação destas habilidades nas escolas, as competências socioemocionais geram impactos positivos em várias
esferas da vida de um aluno, de acordo com
um relatório do Global Education Leaders Program Brazil:
• Na aprendizagem: geram ambiente mais
favorável à aprendizagem e melhores resultados dos alunos nas disciplinas curriculares
tradicionais;
• No desenvolvimento integral: preparam
os estudantes para estar no mundo, compreender os diferentes, ser críticos e atuantes e
tomar decisões pautadas na ética. Ajudam-nos a construir seu projeto de vida e a se
capacitar para o mundo do trabalho;
• Na promoção de equidade: dialogam
com as necessidades da sociedade civil,
mobilizam famílias e contemplem seus anseios, suprem carências de oportunidades e
geram impacto nos indicadores sociais;
• Na mudança cultural: transformam o currículo e a escola, estimulam a atitude cidadã, contribuem para o desenvolvimento de
uma cultura de paz.
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OS EFEITOS DA EDUCAÇÃO
SOCIOEMOCIONAL NA PRÁTICA NO
DESENVOLVIMENTO DA LEITURA E
DA ESCRITA
De acordo com Vygotsky, Wallon e outros (Abed, 2014), o desenvolvimento das capacidades afetivas constituem um processo que
envolve os princípios pedagógicos mediados
pelo professor, o engajamento dos estudantes,
currículo, gestão, formação de professores,
avaliação, recursos e práticas pedagógicas.
Todas estas dimensões institucionais devem
ser acionadas para que as competências socioemocionais se desenvolvam em diversos
contextos de aprendizagem (OCDE, p. 41) tais
como: escola, família, comunidade e trabalho.
Para desenvolver competências de forma eficaz e intencional, a escola deve gerar
contribuições diretas (práticas pedagógicas e
trabalho em equipe); lidar com fatores ambientais (espaço, recursos e segurança); e promover incentivos políticos (currículo e formação
de professores), segundo estudo da OCDE.
Um exemplo de que a educação socioemocional vem sendo incorporada às aprendizagens cognitivas, foi uma experiência realizada com um grupo de crianças do 3º Ano do
Ensino Fundamental, em 2015, na escola Vereador Leolino dos Santos, situada no município
de Itaquaquecetuba, em São Paulo. A professora apostou no trabalho com a afetividade e
com as emoções para melhorar a autoestima
das crianças, melhorar as relações interpessoais e desenvolver habilidades da leitura e da
escrita.
A turma, formada em sua grande maioria por crianças com dificuldade de aprendizagem, contava com um grupo de crianças que
mesmo estando no 3º ano ainda não tinha se
apropriado do sistema notacional de escrita.
Algumas delas apresentavam baixa autoestima
por acreditarem não ser capazes de ler. A frustração contribuía para os casos de dificuldade
de autorregulação e conflitos intra e extra-classe.
A professora conta que após identificar
as dificuldades de cada um, foram elaboradas
diferentes estratégias para estimular a aprendizagem destas crianças. Foi um trabalho de
formiguinha que se iniciou na sondagem, pas-

sou pelas rodas de conversa, pelos diálogos
individuais com cada família para saber o histórico de cada criança, desde a sua gestação;
pela construção de apostilas com atividades
individualizadas, até chegar à elaboração de
um livro.
Todas as etapas foram muito importantes porque através delas, foi possível obter
subsídios que direcionaram o trabalho. O livro
revelou muitas histórias diferentes, histórias de
sonhos, histórias criativas, histórias alegres,
histórias tristes… histórias… histórias que talvez pudessem motivar aquela porcentagem de
crianças que já nem acreditavam que poderiam
ler um dia, relata a professora.
[...] O pulo do gato foi quando decidi construir um livro
junto com as crianças. Me fiz de escriba e fui porta voz
daquelas que não sabiam escrever, mas tinham muito a
revelar. Uma a uma, as crianças foram se aproximando
para responder a pergunta que não queria calar: Qual
é o seu maior sonho? Pouco a pouco eles foram falando sobre suas vidas, suas histórias e sobre os seus
sonhos. Sonhos revelados, sonhos inventados e todos
com seu grau de importância único e de inestimável
valor. Eram Mini projetos de vida, inspirados em seus
desejos, suas alegrias e suas tristezas, mas que os levaram a acreditar que sim, era possível! Assim nasceu
o livro “O Sonho de Cada Um” (PROJETO O SONHO
DE CADA UM).

Esta experiência trouxe um novo ânimo
para aquela turma que ao poder falar dos seus
sentimentos, passaram a controlar melhor suas
emoções. O fato de ter a sua própria história no
livro, os colocaram na posição de protagonistas, de sujeito históricos e de donos da história.
A turma toda ficou mais motivada, muitos aprenderam a gerenciar seus sentimentos
e o seu jeito de construir o seu próprio conhecimento. As crianças passaram a prestar mais
atenção nas aulas e na hora da história era
um momento único agora porque eles estavam
ansiosos para contar a sua história, para ouvir
a sua própria história e a história do outro.
Todos passaram a se ajudar mais e
aqueles que já sabiam ler deram exemplos de
empatia ao colaborar com os colegas na tentativa de ajudá-los a alcançar seu objetivo de
aprender a ler. As diferentes técnicas de alfabetização e, principalmente, a imensa vontade de
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ler sozinho e de apresentar a sua história para
a turma, tornou-se um verdadeiro gatilho que
levou muitas crianças a alcançar o tão sonhado objetivo de aprender a ler.
Em muitas histórias, observou-se que
o exercício da gratidão se fez presente em diferentes contextos, de diferentes maneiras. Percebeu-se ainda que falar dos sentimentos levou
os estudantes a mobilizar diferentes aprendizagens, relata a professora.
Por todos os cantos da escola, havia
uma criança lendo o nosso livro: debaixo da
árvore, nas escadas, na sala, por todo lugar.
Juntas, desenvolveram relacionamentos, ficaram mais calmos e amorosos uns com os outros, fortaleceram laços afetivos e habilidades
sociais capazes de mover sonhos (PROJETO
O SONHO DE CADA UM).
Foi um projeto lindo e prá lá de especial para todos nós. O livro reúne histórias impactantes que mexeram com muita gente. Todos queriam falar. Seja moderadamente ou de
um jeito mais extrovertido, todos tinham algo
para contar. Até um menino que nunca se pronunciava trouxe sua contribuição para o livro
dizendo que seu maior sonho era ser feliz, conta a professora:
[...] Confesso que fiquei paralisada porque
ao indagá-lo, ele não conseguia dizer exatamente o(s)
motivo(s) da sua infelicidade. Passado algum tempo, a
muito custo, consegui arrancar-lhe um sorriso, quando
muito timidamente ele me revelou que gostaria de se
tornar bombeiro [...] Tinha criança que sonhava com um
celular, outra que gostaria de ter um quarto rosa; tinha
menino que sonhava em ser policial e muitos queriam
ser jogador de futebol e para o menino que tinha convicção que seria um cozinheiro, eu trouxe uma receita
de pastel para enriquecer nossa aula com este gênero
textual, além de deixar nosso livro ainda mais interessante. E quando o grande dilema de uma criança gira
em torno da sua própria identidade? Pois é, quando
você está esperando qualquer outra coisa a respeito
dos sonhos de uma menina e é pega de surpresa pela
revelação de que seu maior sonho é conhecer seu pai,
como que faz? A gente respira fundo, segura uma lágrima que quase cai e prossegue [...] Já quanto o so-

nho da menina que leu a sua própria história diante da
plateia constituída pelas famílias na nossa reunião de
pais, quem não segurou a emoção foi a vovó, isto porque, a história chamada “A Carta”, revelava aos colegas
seu sonho de comprar uma casinha lá em Pernambuco
para a vó poder morar pertinho da Bisa. É gente passar
ileso por esses relatos é quase que missão impossível
porque a maioria não resiste e se desidrata. Poderia
até dizer que isso é coisa para os fortes, só que não,
porque nem eles mesmos deram conta de segurar a
emoção (SOUZA, PROJETO SONHO DE CADA UM).

O Projeto mobilizou estudantes, familiares, recursos e gestores que interessados pelas
incríveis histórias, esforçaram-se o máximo que
puderam para revelar à comunidade escolar o
incrível “Sonho de Cada Um” e garantir uma
cópia do livrinho para cada criança, afirma a
professora:
[...] Recentemente, um aluno daquela turma, agora um
adolescente me encontrou nas redes sociais e mandou
uma mensagem me perguntando se eu ainda tinha o
“nosso” livro. Entusiasmada, indaguei o porquê. Se fosse o caso, eu faria questão de providenciar uma cópia
para ele. Então ele me respondeu: [...] Não professora,
foi só para saber se a senhora ainda tem o seu”. Ou
seja, foi só para saber se o livro que construímos continuava sendo tão importante para mim, quanto é para
ele, demonstrando nesse seu ato, além da sua gratidão,
sua grande responsabilidade, enquanto guardião deste
inestimável tesouro. Experiências como esta, demonstram a importância do afeto, dos vínculos estabelecidos entre professor e aluno, da intencionalidade pedagógica e do papel do professor na vida de uma criança
(SOUZA, PROJETO SONHO DE CADA UM).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo comprovou que o ensino socioemocional provoca diversos benefícios aos estudantes, ao processo de ensino-aprendizagem, à comunidade escolar e à sociedade de modo
geral. O relato apresentado pela professora demonstrou que falar sobre os próprios sentimentos
e escutar o outro com suas dores e alegrias, tentando se colocar no lugar dele pode ser um
ótimo exercício de empatia.
Compreender que todos temos responsabilidades, obstáculos a superar e objetivos a
atingir, contribui para acionar mecanismos internos de autorregulação, de controle emocional e,
consequentemente, de autogestão.
Com isto, encerramos o artigo demonstrando o quanto fomentar o desenvolvimento da
educação emocional articulado ao desenvolvimento de outras competências pode transformar e
mobilizar aprendizagens, além de contribuir para a construção de uma escola mentalmente saudável, melhorando o relacionamento entre os estudantes, ajudando-os a superar as frustrações,
enquanto os preparamos para os desafios futuros.

758

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

REFERÊNCIAS

CARUSO, D.R., & Salovey, P. The emotionally
intelligent manager. San Francisco: Jossey-Bass. 2004.
DEL PRETTE, A. e Del Prette, Z. A. P. Habilidades sociais e construção de conhecimento em
contexto escolar. 1997.
______. Um programa de desenvolvimento de
habilidades sociais na formação continuada de
professores. Em Associação Nacional de Pesquisa Em Educação (Org.). CD-Rom dos trabalhos selecionados para apresentação, 20a.
Reunião Anual da ANPED, Caxambu (MG),
1997, p. 29.
GOLEMAN, D. (1995). Inteligência Emocional.
Rio de Janeiro: Objetiva. 1995.
______. Trabalhando com a Inteligência Emocional. (Trad. M. H. C. Côrtes). Rio de Janeiro:
Objetiva.1998.
MAYER, J. D., Caruso, D. R., & Salovey, P. Emotional intelligence meets traditional standards
for intelligence. Intelligence, 27 (4), 20000, p.
267-298.
______. Mayer-Salovey-Caruso Emotional Intelligence Test (MSCEIT): User’s manual. Toronto, Ontario: Multi-Health Systems, Inc. 2002.
SILVA, Jeferson Luis Lima da. Inteligência
emocional na Educação: o desenvolvimento
de competências socioemocionais de alunos
em uma instituição pública de ensino de Porciúncula/RJ. Educação Pública, v. 20, nº 27,

21 de julho de 2020. Disponível em: https://
educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/27/
inteligencia-emocional-na-educacao-o-desenvolvimento-de-competencias-socioemocionais-de-alunos-em-uma-instituicao-publica-de-ensino-de-porciuncularj.
SALOVEY, P., & MAYER, J. D. (1990). Emotional
intelligence. Imagination, Cognition and Personality, 9, 1990, 185-221.
______; Brackett, M.A., & Mayer, J.D. (Eds.)
Emotional intelligence: Key readings on the
Mayer and Salovey model. Port Chester, NY:
Dude Press. 2004.
COMPETÊNCIAS socioemocionais como fator
de proteção à saúde mental e ao bullying. Base
Nacional Comum Curricular, sem data. Disponível em: <Competências socioemocionais como
fator de proteção à saúde mental e ao bullying>.
Acesso em 05 out. 2020.
CURY, Augusto. Entenda a importância das habilidades socioemocionais para profissionais
do futuro. escola da inteligência, 14 out. Disponível em:<https://escoladainteligencia.com.
br/habilidades-socioemocionais-para-profissionais-do-futuro/#:~:text=As%20habilidades%20
socioemocionais%20s%C3%A3o%20as,de%20
decis%C3%A3o%20de%20maneira%20res pons%C3%A1vel>. Acesso em 05 out.2020.
FREITAS, Bruna D. Rodrigues de. Como desenvolver habilidades socioemocionais na infância.
escola da inteligência, 01 nov. Disponível em:<https://escoladainteligencia.com.br/?s=Como+desenvolver+habilidades+socioemocionais+na+inf%C3%A2ncia >. Acesso em 05 out. 2020.
HABILIDADES socioemocionais: como elas impactam o aluno? Eleva Plataforma de Ensino,
04 set. 2020. Disponível em: <Habilidades socioemocionais: como elas impactam o aluno?>.
Acesso em 05 out. 2020.
LIVRO COMPETÊNCIAS SOCIOEMOCIONAIS
NOVA ESCOLA. docer, 07. set. 2019. Disponível em: <https://docero.com.br/doc/n0cxcx5>.
Acesso em 05 out. 2020.
ORGANIZAÇÃO para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico - OCDE. gov.br, sem data.
Disponível em:<Organização para a Cooperação
e Desenvolvimento Econômico - OCDE>. Acesso
em 05 out. 2020.
759

Revista Revista
Educar FCE
- 35ªFCE
Edição
- Outubro/2020
Educar
- 35ª
Edição - Outubro/2020

LUCIMÁRIA DE CARVALHO
ALMEIDA DOMINGUES

Graduada em Pedagogia pela Faculdade
Associada Brasil (2011). Pós Graduação em Alfabetização
e Letramento pela Faculdade de Desenho de Tatuí (2017).
Atualmente trabalha como professora de Educação Infantil
e Fundamental I na EMEI Professora Norimar Teixeira e como
professora de Educação Infantil no CEI Jardim Souza. E-mail:
lucimariacarv@yahoo.com.br

760

35ª Edição
- Outubro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 35ª- Edição
- Outubro/2020

CAMINHOS PEDAGÓGICOS DA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: A proposta para a elaboração deste artigo é divagar acerca dos caminhos pedagógicos
da Educação Inclusiva em escolas do ensino regular brasileiro. Para tanto, serão citadas leis
que garantem a todas as crianças que apresentam algum tipo de distúrbio ou dificuldade de
aprendizagem, matriculadas em escolas com salas de aula regulares e será analisado também
o papel da Inclusão na Educação. Tais leis cooperam para que estas crianças deixem de serem
invisíveis para a sociedade e de serem excluídas devido a suas dificuldades. Para tanto, este
artigo será composto por pesquisa bibliográfica, a qual analisará os pensamentos de múltiplos
e díspares autores da área educacional, os quais abordam acerca da temática aqui proposta
de forma peculiar e elucidativa. Tais citações servirão como norteadoras, para que se possa
apreender um pouco mais acerca da Inclusão e se ter, além disso, uma visão mais apropriada
sobre ela e sua influência no meio educacional atual.

Palavras-chave: Educação; Inclusão; Igualdade.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo pondera acerca do método de desenvolvimento para a Educação
Inclusiva para todas as crianças que apresentam necessidades especiais, e que
as ajudará para terem acesso às escolas regulares de ensino público.
Para tanto, serão analisados os desafios encontrados pelas famílias destas crianças e
tudo aquilo que envolve a Inclusão, sendo por parte educacional, familiar ou mesmo da sociedade.
A sociedade, muitas vezes, exclui as crianças com algum tipo de deficiência ou de transtorno, achando que elas devem ser tratadas e educadas separadamente das demais crianças,
tidas como “normais”.
Alguns educadores, as vezes por despreparo, por acharem que não darão conta ou mesmo por preconceitos, cooperam com esta ideia e até são contra a matrícula de alunos inclusos
sejam matriculados em suas turmas regulares.
Em suma, muitas são as barreiras com as quais estas crianças e suas famílias se deparam até conseguirem o apoio legal para se socializarem, matriculando-se em escolas regulares.
Por meio da pesquisa feita para a elaboração deste artigo e com tudo que aqui será
exposto, será possível analisar e ter uma nova visão acerca deste tema e perceber que mesmo
havendo leis que garantem a Inclusão, também são necessárias medidas transformativas por
parte de escola, família, sociedade e de todos os envolvidos neste processo.
Havendo isso, existirá também uma verdadeira escola inclusiva, preocupada com as necessidades particulares de cada aluno incluso, garantindo-lhes a formação de sua identidade e
sua ressocialização junto a todos com os quais convive na escola e onde mora.
Sendo assim, a verdadeira proposta deste artigo é analisar a relevância da Inclusão para
o ambiente educacional da atualidade e para a família e o aluno com necessidades especiais.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Mantoan (2003), afirma que a Educação inclusiva é obra de uma Educação que
precisa ser plural, democrática e transgressora, pois ela mudará a vida do aluno incluso,
dos demais alunos da sala comum e dos educadores, sendo assim, desafiadora para todos.
Com esta ideia vemos que a Educação
Inclusiva anda de braços dados com a Educação para todos e que ela ajudará na ressocialização dos alunos inclusos, fazendo-os terem
maior autoestima. .

Para Fonseca (1995) a Educação Inclusiva enfrenta algumas barreiras como: a não
aceitação de alguns professores de salas regulares em receber alunos inclusos em suas
turmas, a má adaptação da unidade escolar
para receber estes alunos e a falta de apoio
governamental.
Com isso, o autor ainda ressalta a ideia
de que a escola precisa se reestruturar para
receber os alunos inclusos e os educadores
precisam também se preparar para poderem
trabalhar adequadamente com seus alunos,
pois a sociedade, segundo o autor, precisa entender que a Inclusão veio para ficar e tem que
ser bem trabalhada, acabando, assim, com
qualquer tipo de discriminação.

Para Carvalho (2000), uma Inclusão
responsável garante direitos como igualdade e
justiça nas oportunidades, dando valor a todos
De acordo com Mazzota (2001), o tere mostrando os direitos e deveres de todos,
mo inclusão nasceu da necessidade de que
nesta igualdade.
houvesse uma política educacional atual que
Já, Carvalho (2008) acredita que a Edu- incluísse todos como iguais, tendo os mesmos
cação Inclusiva veio para diminuir a discrimina- direitos e deveres.
ção, afinal, para o autor “somos diferentes e
Com os pensamentos de Rodrigues
queremos ser assim e não uma cópia malfeita
de modelos considerados ideais. Somos iguais (2008), chega-se à conclusão de que incluir
constitui a ideia de integrar-se à sociedade que
no direito de sermos inclusive, diferentes”.
está envolvida na escola, de fazer parte do gruTendo em vista as ideias de Fonseca po escolar, de ter os mesmos direitos e deve(1995) percebe-se que a Inclusão veio como res de todos e por aí se segue. O autor mostra
um novo olhar para a Educação, o quão prio- isso claramente ao afirmar que:
riza a verdadeira necessidade do aluno, sendo ele ainda criança ou adulto, ajudando-o em A inclusão diz respeito a identificação e a remoção de
barreiras e isto implica na coleta contínua de informatoda sua fase educacional.
Ainda segundo o mesmo autor, percebe-se que a Educação Inclusiva ajudou para
que novos programas de formação continuada
para educadores fossem criados e para que a
Educação Infantil também fosse vista com um
novo olhar pedagógico.
Mantoan (2003), coopera com as mesmas ideias e ainda esclarece que a Inclusão
tornou a escola uma Escola para todos, garantindo uma convivência sadia entre alunos com
e sem deficiência de aprendizagem.

ções que são valiosas para atender a performance dos
alunos a fim de planejar e de estabelecer metas, à presença, participação e a aquisição de todos os alunos.
Presença diz respeito a frequência e a pontualidade dos
alunos na sua escolarização. Participação tem a ver em
como os alunos percebem a sua própria aprendizagem
e se possui qualidade acadêmica. Aquisição se refere
aos resultados da aprendizagem em termos de todo
conteúdo curricular dentro e fora da escola (RODRIGUES, 2008, p. 76).
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A Constituição Federal Brasileira, em
Com isso, o acesso da igualdade de
seu Art. 206, declara que:
oportunidades para que haja um verdadeiro
A igualdade de condições para o acesso e permanên- sucesso educacional pode ser assinalado em
cia na escola” (inciso I) e “gratuidade do ensino público termos do emprego do andamento escolar, da
em estabelecimentos oficiais” prevista no inciso IV. Em qualidade no ensino, do teor da instrução e
seu artigo 208, o inciso III relaciona os deveres do Esta- dos exercícios de grupo.
do com a educação, garantindo o atendimento especializado às pessoas com deficiência “preferencialmente
na rede regular de ensino (BRASIL, 1994, art. 206).

A Educação inclusiva aludi ao método
de inclusão dos alunos que apresentam deficiências e/ou necessidades educativas especiais ou ainda que apresentam distúrbios de
aprendizagem em unidades escolares da rede
regular de ensino em todos os planos, desde
a pré-escola até o ensino superior (BRASIL,
1998).

Com isso, vê-se claramente que a
Constituição Federal de 1988, como também
o Estatuto da Criança e do Adolescente, em
sua Lei 8069/90, a Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional – Lei 9394/96, o Plano
Nacional da Educação/1997 e a Resolução nº
2 do Conselho Nacional de Educação cooperaDe acordo com a resolução CNE/CNB
ram muito para a implantação da Inclusão nas 2/2001:
[...] por Educação Especial, modalidade da educação
escolas brasileiras.

UMA VERDADEIRA ESCOLA
INCLUSIVA
A luta pela inclusão escolar é relativamente nova, caso seja respeitado o grande período em que houve exclusão escolar, no qual
muitas minorias historicamente marginalizadas
conviveram.
Nesta luta, as obras educativas na
visão inclusiva apresentam como linhas essenciais o diálogo entre as altercações e a
aprendizagem com o conhecimento relacional
participativo, trazendo consigo entendimento
para o aluno, visto que não mira exclusivamente o seu ingresso na escola, porém apoia a todos os envolvidos, ou seja, os educadores, os
estudantes, como também o pessoal da parte
administrativa da escola, para que alcancem
sucesso no curso educativo comum.
Para Doré (1997), o choque dessa
compreensão é considerável, visto que ela conjectura uma eliminação completa de trabalhos
há muito expelidos e que muito dificultaram a
existência de uma educação inclusiva.

escolar, entende se um processo educacional definido
em uma proposta pedagógica, assegurando um conjunto de recursos e serviços educacionais especiais,
organizados institucionalmente para apoiar, complementar, suplementar e, em alguns casos, substituir os
serviços educacionais comuns, de modo a garantir a
educação escolar e promover o desenvolvimento das
potencialidades dos educandos que apresentam necessidades educacionais especiais, em todas as etapas e modalidades da educação básica (Art. 3º grifos
originais) (BRASIL, 2001).

De acordo com o artigo 5º da Resolução CNE/CEB 2/2001, que delibera quem são
considerados como alunos que apresentam
necessidades educacionais especiais e com
o Parecer CNE/CEB 17/2001 no qual encontra-se uma ponderação acerca dos indivíduos
acolhidos pela educação especial:
Alunos que apresentam deficiências (mental, visual,
auditiva, física/motora e múltiplas); condutas típicas de
síndromes e quadros psicológicos, neurológicos ou psiquiátricos, bem como de alunos que apresentam altas
habilidades/superdotação (BRASIL, 2001, p. 19).
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A mesma proposta - CNE/CEB 17/2001
Com a Política Nacional de Educação
- destaca três grupos, reunindo aqueles indiví- Especial com um olhar para a Educação Induos que exibem ter:
clusiva de 2008 encontra-se definido que os
alunos pertencentes à educação especial são
1.
[...] dificuldades acentuadas de aprendizagem “aqueles, com deficiência e com transtornos
ou limitações no processo de desenvolvimento que difi- globais de desenvolvimento e altas habilidacultem o acompanhamento das atividades curriculares, des”. Beyer (2006) define a educação especompreendidas em dois grupos: 1.1. Aquelas não vin- cial da seguinte forma:
culadas a uma causa orgânica específica; 1.2. Aquelas
relacionadas a condições, disfunções, limitações ou deficiências;
2.
Dificuldades de comunicação e sinalização
diferenciadas dos demais alunos, particularmente alunos que apresentam surdez, cegueira, surdo-cegueira
ou distúrbios acentuados de linguagem, para os quais
devem ser adotadas formas diferenciadas de ensino e
adaptações de acesso ao currículo, com utilização de
linguagens e códigos aplicáveis, assegurando-se os recursos humanos e materiais necessários: 2.1. Em face
das condições específicas associadas à surdez, é importante que os sistemas de ensino se organizem de
forma que haja escolas em condições de oferecer aos
alunos surdos o ensino em língua brasileira de sinais
e em língua portuguesa e, aos surdo-cegos, o ensino
em língua de sinais digital, tadoma e outras técnicas,
bem como escolas com propostas de ensino e aprendizagem diferentes, facultando-se a esses alunos e a
suas famílias a opção pela abordagem pedagógica que
julgarem adequada; 2.2. Em face das condições específicas associadas à cegueira e à visão subnormal, os
sistemas de ensino devem prover aos alunos cegos o
material didático, inclusive provas, e o livro didático em
Braille e, aos alunos com visão subnormal (baixa visão),
os auxílios ópticos necessários, bem como material didático, livro didático e provas em caracteres ampliados;

Caracteriza-se como um novo princípio educacional,
cujo conceito fundamental defende a heterogeneidade
na classe escola, como situação provocadora de interações entre crianças com situações pessoais as mais
diversas e busca-se uma pedagogia que se dilate frente
às diferenças dos alunos (BEYER, 2006, p. 73).

Segundo a Declaração de Salamanca
o aluno especial é visto como:
Crianças com deficiência e crianças bem dotadas;
crianças que vivem nas ruas e que trabalham; crianças de populações distantes ou nômades; crianças de
minorias linguísticas, étnicas ou culturais e crianças de
outros grupos ou zonas desfavorecidos ou marginalizados (UNESCO, 1994, p. 17).

Com isso em mente, Goffredo (1999)
ergue a seguinte tese: como abarcar os indivíduos que não são reconhecidos pela sociedade, sem que se crie falsas estruturas de inclusão, ou seja, sem indicar uma inclusão que
além disso se mostra excludente?

Segundo Beyer (2006), uma das configurações necessárias para uma real escola
inclusiva é a de procurar, por meio de um projeto pedagógico profícuo, algo que trabalhe para
Altas habilidades/superdotação, grande facili- que não haja uma desigualdade de classe.

3.
dade de aprendizagem que os levem a dominar rapidamente os conceitos, os procedimentos e as atitudes
e que [sic], por terem condições de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares em classe comum, em sala de recursos ou
em outros espaços definidos pelos sistemas de ensino,
inclusive para concluir, em menor tempo, a série ou etapa escolar (BRASIL, 2001, p. 19).

Para isso, torna-se necessária uma
prática pedagógica que seja comum a todos e
que não admita haver preconceitos ou mesmo
distinção entre os alunos que apresentam ou
não terem deficiência.
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Não somente os alunos portadores de
deficiência necessitam ser acolhidos nas unidades escolares de educação regular, mas
também todos os alunos que têm determinada
Necessidade Educacional Especial (NEE) precisam de tal acolhimento (BRASIL, 2001).

O autor ainda afiança claramente que:
Há necessidade da junção entre integração e inclusão,
‘integração’ corresponde a inserir o aluno que já foi excluído anteriormente, enquanto, a ‘inclusão’ têm objetivos opostos, é não deixar ninguém de fora do ensino regular, desde o início da vida escolar” (MANTOAN, 2006,
p. 19). A Inclusão busca a inserção dos educandos de
uma forma mais radical, completa e sistemática na vida
social e educativa. Como a escola não objetiva excluir
ninguém do sistema escolar, ela terá de se adaptar e/
ou se reestruturar para atender as particularidades de
todos os alunos, desde o começo de sua escolarização
(MANTOAN, 1998).

Segundo Carvalho (2000) existem preconceitos relacionados ao que o autor classifica como deficiências “reais” ou às deficiências
“circunstanciais” e tais preconceitos, caso sejam somados à baixa qualidade de seu aprendizado, seguramente, farão com que os alunos
da educação especial sejam cada vez mais
Sendo assim, de acordo com o Minisabandonados e, como implicação, deixados de
tério da Educação: “o primeiro passo para que
lado pela sociedade.
uma escola se torne inclusiva, é garantir que
Para Serra (2008) se torna extrema- todas as crianças e adolescentes, residentes
mente necessária uma transformação de ati- na região, nela sejam efetivamente matriculatude e de visão acerca da deficiência. O au- dos” (MEC/SEESP, 2004, v. 3, p. 15).
tor sugere ainda uma quebra de protótipos,
De acordo com a Declaração de Salatransformação do sistema educacional para
a absorção de uma nova educação voltada manca (1994), os princípios basilares de uma
à qualidade e que tenha em seu acesso um escola classificada como sendo inclusiva:
acolhimento apropriado e uma continuação garantida a todos os alunos, involuntariamente de Consistem em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, independentemente das dificuldades
suas altercações e indulgências.
Beyer (2006) salienta que, segundo
ele, não pode de maneira nenhuma existir distinção entre alunos com e alunos sem deficiência, sendo, portanto, imperativo esquivar-se de
que haja o pensamento de existir dois grupos
de alunos compondo a unidade escolar, cujas
indulgências são diversificadas.
De acordo com Mantoan (2006): “As
escolas inclusivas propõem um modo de organização do sistema educacional que considera
as necessidades de todos os alunos e que é
estruturado em função dessas necessidade”
(MANTOAN, 2006, p. 24).

e das diferenças que apresentem. Estas escolas devem
reconhecer e satisfazer as necessidades diversas dos
seus alunos, adaptando-se aos vários estilos e ritmos
de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível
de educação para todos, através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas comunidades. É preciso,
portanto, um conjunto de apoios e de serviços para satisfazer o conjunto de necessidades especiais dentro
da escola (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p.
11-12; BRASIL, 1994).
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Para Ainscow (1995), Rodrigues (2001)
Morin (2011) afiança que a diferença é
e Correia (2001):
uma qualidade intrínseca à categoria dos seres humanos e a aquiescência deste valor é
Estas propostas ainda estão longe de serem contempla- algo que não se pode questionar. O autor aindas em sua totalidade, sendo que essa inclusão deve da mostra que:
acontecer em escolas regulares, escolas inclusivas, de
forma que devam combater atitudes discriminatórias,
construindo uma sociedade inclusiva e atingindo a
educação para todos (AINSCOW, 1995; RODRIGUES,
2001; CORREIA, 2001).

Sendo assim, para que uma escola se
classifique como “inclusiva” ela necessita ter
um grupo profissional habilitado para acolher
seus alunos com e sem indulgências educacionais especiais sem que haja diferença na
qualidade de ensino prestada.

Cabe à educação do futuro cuidar para que a ideia de
unidade da espécie humana não apague a ideia de diversidade, e que a da sua diversidade não apague a da
unidade. Há uma unidade humana. Há uma diversidade
humana. A unidade não está apenas nos traços biológicos da espécie Homo sapiens. A diversidade não está
apenas nos traços psicológicos, culturais, sociais do ser
humano. Existe também diversidade propriamente biológica no seio da unidade humana; não apenas existe
unidade cerebral, mas mental, psíquica, afetiva, intelectual; além disso, as mais diversas culturas e sociedades
têm princípios geradores ou organizacionais comuns. É
a unidade humana que traz em si os princípios de suas
múltiplas diversidades. Compreender o humano é compreender sua unidade na diversidade, sua diversidade
na unidade. É preciso conceber a unidade do múltiplo,
a multiplicidade do uno (MORIN, 2011, p. 49-50).

Ainscow (2000) disserta que é imprescindível que essas escolas adotem e apreciem
os seus conhecimentos e as seus exercícios,
considerando a diferença como um desafio e
como uma oportunidade para a concepção de
inovações na aprendizagem, tornando-as aproEm suma, a grande importância de um
priadas para relacionar o que está a evitar a
adequado acolhimento às altercações particuparticipação de todos.
lares dos indivíduos, sejam elas a tensão faStainback; Stainback (1999) mostram mília/escola, a qualidade das acomodações,
que: “[...] a mudança só pode ocorrer em pe- dos aparelhamentos e das adequações indisquenos avanços [...] a aceleração do processo pensáveis, à execução absoluta de todas as
pode fazer com que os indivíduos rejeitem as legislações que acatam ou ainda que guiam
novas práticas e sabotem os esforços da refor- os assuntos ligados à inclusão são fatores que
ma” (STAINBACK; STAINBACK, 1999, p. 264). poderão originar o verdadeiro sucesso de um
ensino característico e inclusivo.
Para Gedeão (1956), o conhecimento
acerca da edificação de uma sociedade que se
mostra democrática, na qual a justiça, o respeito pelo diferente e a igualdade sejam marcados
como seus grandes princípios, voltados para o
ser e o estar consigo, como também com os
demais, dará agentes motivadores para uma
escola genuinamente inclusiva.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a leitura deste artigo e de todo material teórico aqui citado, pode-se chegar à conclusão de que a educação brasileira atual tem prosperado paulatinamente.
Entretanto, em algumas escolas, deparamo-nos com uma política educacional ultrapassada e que foge a tudo que a lei garante aos alunos portadores de deficiências, impedindo-os
de se desenvolverem adequadamente e de receberem a Educação garantida por lei.
Ensinar não é apenas apresentar aos alunos códigos linguísticos ou mesmo como se
faz uma conta, mas sim ajudar ao aluno a se integrar neste mundo de forma saudável e digna,
dando-lhe a atenção e o respeito que todos merecem e têm direito.
Em se tratando do processo de Inclusão, a escola precisa se preparar e preparar seus
educadores com cursos de formação continuada para que, assim, eles consigam trabalhar com
seus alunos de maneira profícua e satisfatória.
Incluir em escolas regulares um indivíduo portador de deficiência vai muito além de ver
esse aluno com deficiência, seja ela um Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD) ou ainda
altas habilidades ou superdotação estar matriculado e frequentando uma unidade escolar da
rede regular de ensino.
Por diversas vezes essa inclusão perturba, provocando aversões, despertando animosidade e julgamentos de indivíduos preconceituosos e sem coração que não querem seus filhos
junto com alunos deficientes.
Com isso, apreende-se que existe indigência da redefinição dos padrões dos exercícios
pedagógicos, da compreensão ininterrupta e de um trabalho colaborativo, para que tais procedimentos possam cooperar para a qualidade educacional desses indivíduos, contribuindo para
que eles venham a ter acesso ao currículo escolar de maneira social e igualitária.
Por fim, com a leitura deste artigo, conclui-se que, a Educação Inclusiva precisa ser respeitada em todas as escolas e que para isso há a necessidade de que escola, família, educadores e governo trabalhem juntos, tendo como meta o bem estar do aluno incluso, levando em
conta suas necessidades e dificuldades específicas.
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INTELIGÊNCIA EMOCIONAL E
NEUROCIÊNCIAS NOS CONTEXTOS DE
APRENDIZAGEM
RESUMO: Este artigo traz um estudo sobre o tema Inteligência Emocional e Neurociências nos
contextos de aprendizagem. Temos como objetivos para este estudo definir os principais
conceitos sobre os temas e analisar como os estudos em Neurociência contribuem para a
aprendizagem na escola. A neurociência traz contribuições importantes para o ensino e a
aprendizagem com a proposta de uma educação que envolva a formação integral dos sujeitos e considere todos os seus aspectos. Os estudos em neurociência englobam os conhecimentos recentes sobre a eficiência escolar e o desenvolvimento cerebral, contribuindo para
que o sujeito possa alcançar o seu desenvolvimento, enfatizando a aprendizagem como um
fenômeno de grande complexidade que está intrinsecamente atrelado aos aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicológicos e sociais. A contribuição da Neurociências no processo de aprendizagem pressupõe a compreensão dos processos neuro cerebrais envolvidos
no aprendizado. As descobertas das neurociências esclarecem os mecanismos cerebrais que
são responsáveis por funções mentais importantes. Na aprendizagem diversos fatores, como
condições gerais do ambiente onde se concretiza o aprendizado, o ambiente familiar, estímulos na infância, interação social, e até políticas públicas podem interferir na aprendizagem.
No campo da educação é muito importante pensarmos e discutirmos sobre a relação entre
afetividade e cognição, é preciso incorporar no cotidiano da escola estudos sobre afetos e
sentimentos, devido à importância que estes temas têm como objetos de conhecimento. Os
modos de vida dos estudantes e o meio social devem ser considerados nas práticas escolares
para além dos conteúdos escolares.
Palavras-chave: Neurociências; Inteligência Emocional; Aprendizagem; Contexto Escolar.
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INTRODUÇÃO

P

odemos definir a inteligência emocional como um agrupamento de capacidades
distintas que interagem entre si, são elas: a gestão emocional, a percepção emocional, a facilitação emocional e a compreensão emocional; esta interação visa
promover uma melhora no pensamento e nas emoções. O sujeito deve ser capaz de dominar
as competências emocionais para gerir as emoções, esse domínio permitem relações em um
ambiente saudável e rico em conhecimentos e aprendizagens.
A escola de hoje deve percorrer caminhos na busca de significar o espaço educacional
com conhecimentos que possibilitem o acesso a aprendizagem significativa. Os estudos em neurociência estão atrelados a educação e a prática das vivências cotidianas constituem elementos
imprescindíveis na formação de professores. É fundamental que os estudos nesta área sejam
abordados na formação de professores e contribuam para as práticas escolares. O aprendizado
é um processo natural ao cérebro que permite que ele se transforme, a neurociência considera
o comportamento como resultado do funcionamento do cérebro.
Diferentes estudos apontam métodos que exercitam a inteligência emocional em sua
aplicação prática. Tais estudos enfatizam a importância do estudo das emoções na educação,
considerando os diferentes contextos e as diferentes relações que se estabelecem no ambiente
escolar. No entanto, é preciso que a teoria se alie a prática e que as pesquisas acadêmicas conquistem espaço no contexto educativo para um efetivo trabalho com o tema.
A neurociência nas áreas de anatomia e fisiologia humana proporciona uma base científica necessária para esse diálogo entre a Ciência e a Educação. Os estudos abordam tanto os
aspectos científicos quanto as dimensões biológicas e afetivas. Para entender o mecanismo
do aprender, é preciso saber um pouco sobre o funcionamento de sistema nervoso central, que
organiza os nossos comportamentos. Cada tipo de habilidade ou comportamento pode ser relacionado a diferentes áreas do cérebro.

773

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONCEITOS SOBRE INTELIGÊNCIA
EMOCIONAL E APRENDIZAGEM
No trabalho educativo não podemos
separar a aprendizagem da parte cognitiva e
da parte racional, os estudantes possuem os
aspectos afetivos que contribuem para a formação da sua personalidade e nas interações
que estabelecem na escola seus afetos e sentimentos são demonstrados. Os aspectos cognitivos e afetivos caminham juntos e não podem
ser tidos como universos opostos, nenhum saber priorizar um ou outro aspecto. O pensar e o
sentir são indissociáveis e o raciocínio humano
traz as vertentes racional e emotiva.

De acordo com Piaget, não existem estados afetivos
sem elementos cognitivos, assim como não existem puramente cognitivos. Quando discute os papéis da assimilação e da acomodação cognitiva, afirma que esses
processos da adaptação também possuem um lado
afetivo: na assimilação, o aspecto afetivo é o interesse
em assimilar o objeto ao self (o aspecto cognitivo é a
compreensão); enquanto na acomodação a afetividade
está presente no interesse pelo objeto novo (o aspecto
cognitivo está no ajuste dos esquemas de pensamento
ao fenômeno), (ARANTES, 2000, p. 5).

A escola pode trabalhar os temas relacionados a inteligência emocional com projetos interdisciplinares que abordam tal temática
e com conteúdos voltados a proporcionar uma
escola de qualidade que seja capaz de transformar os conflitos do cotidiano em instrumenDiferentes estudos no campo da neu- tos de construção de espaços de reflexão e
rologia e psicologia abordam caminhos para diálogo.
relacionar a afetividade, a razão, a emoção e
Os estudantes devem enfrentar de mao funcionamento psíquico humano. Os pensamentos e as emoções se sustentam em uma neira autônoma os conflitos sociais e pessorelação dialética e indissociável. Nas intera- ais que ocorrem tanto na escola como em seu
ções o indivíduo cria sistemas organizados de meio social e a escola tem papel fundamental
pensamentos, que influencia nas relações e para que isso ocorra. É preciso investir na renas manifestações que ocorrem no meio social organização do currículo para que contemple
e cultural. A forma como é organizado o pen- o trabalho com as emoções e sentimentos dos
samento vai influenciar os sentimentos, o que estudantes.
configura uma maneira de pensar, ratificando o
Diferentes estudos apontam métodos
elo entre pensar e sentir.
que exercitam a inteligência emocional em sua
No campo da educação é muito impor- aplicação prática. Tais estudos enfatizam a imtante pensarmos e discutirmos sobre a relação portância da estudo das emoções na educaentre afetividade e cognição, é preciso incorpo- ção, considerando os diferentes contextos e
rar no cotidiano da escola estudos sobre afetos as diferentes relações que se estabelecem no
e sentimentos, devido à importância que estes ambiente escolar. No entanto, é preciso que a
temas têm como objetos de conhecimento. Os teoria se alie a prática e que as pesquisas acamodos de vida dos estudantes e o meio social dêmicas conquistem espaço no contexto edudevem ser considerados nas práticas escola- cativo para um efetivo trabalho com o tema.
res para além dos conteúdos escolares. QuanAs emoções e os conflitos estão relado o indivíduo é capaz de lidar com as suas
emoções de maneira positiva maiores são as cionados, as emoções são ativadas com situchances de diálogo e há um aumento na capa- ações de conflito e os conflitos estimulam as
cidade deste indivíduo em resolver conflitos e emoções, o que pode dificultar uma maneira
positiva de resolver tais questões. Os conflitos
atuar em diferentes situações:
interferem na atenção e as emoções dificultam
a maneira de pensar objetivamente, a maneira
como organizamos o nosso pensamentos é influenciada pelos sentimentos.
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A instituição escolar é responsável por
uma educação pautada em competências e
valores que facilitem a convivência harmoniosa
e possa trabalhar os conflitos e as emoções
que permeiam as práticas escolares e se constituem nas interações entre os pares. A inteligência emocional une o cognitivo e a emoção
e esta harmonia contribui para o desenvolvimento do sujeito e para que ele possa enfrentar as situações de seu cotidiano:
O psicólogo Lev Semenovich Vygotsky (1896- 1934)
também tematizou as relações entre afeto e cognição
[3] , postulando que as emoções integram-se ao funcionamento mental geral, tendo uma participação ativa em
sua configuração. Reconhecendo as bases orgânicas
sobre as quais as emoções humanas se desenvolvem,
Vygotsky buscou no desenvolvimento da linguagem sistema simbólico básico de todos os grupos humanos
-, os elementos fundamentais para compreender as origens do psiquismo (ARANTES, 2000, p. 6).

Na escola ou em qualquer outro local em
que se estabeleçam relações ocorrem situações
de conflito, neste sentido, a escola é colocada
a prova para garantir um ambiente saudável de
interação e em contrapartida dar conta de todas
as mudanças em um novo contexto educativo e
social que emerge em nossa sociedade.
Para definirmos a emoção podemos
apontar como alterações fisiológicas que acontecem no organismo em conjunto com uma gama
de reações, a tomada de consciência destes processos desencadeia as emoções. As interações
humanas se destacam quando tratamos de aspectos emocionais, pois as respostas do organismo ocorrem com as interações que o indivíduo
estabelece com os demais. A emoção está relacionada na ligação entre o meio e o sujeito, se
adaptando as situações apresentadas, em determinado contexto.
A inteligência emocional é alvo de diferentes estudos no meio científico, devido as evidências já conhecidas de sua influência no sucesso
pessoal do sujeito. Este conceito de inteligência
emocional vem sendo desenvolvido ao longo dos
tempos e surgiu em 1990, quando pesquisadores buscaram redefinir as inteligências pessoais
de Gardner e estabeleceram as relações entre
emoção e inteligência, constituindo o conceito:

Henri Wallon (1879-1962), filósofo, médico e psicólogo
francês, reconhecendo na vida orgânica as raízes da
emoção, nos trouxe, também, contribuições significativas acerca da temática. Interessado em compreender
o psiquismo humano, Wallon se debruçou sobre a dimensão afetiva, criticando vorazmente as teorias clássicas contrárias entre si, que concebem as emoções ou
como reações incoerentes e tumultuadas, cujo efeito
sobre a atividade motora e intelectual é perturbador, ou
como reações positivas, cujo poder sobre as ações é
ativador, energético. Criticando tais concepções, pautadas, a seu ver, numa lógica mecanicista e linear, Wallon
rompe com uma visão valorativa das emoções, buscando compreendê-las a partir da apreensão de suas funções, e atribuindo-lhes um papel central na evolução da
consciência de si. Em suas postulações concebe
as emoções como um fenômeno psíquico e social,
além de orgânico (ARANTES, 2000, p. 8).

Podemos definir a inteligência emocional como um agrupamento de capacidades
distintas que interagem entre si, são elas: a
gestão emocional, a percepção emocional, a
facilitação emocional e a compreensão emocional; esta interação visa promover uma melhora no pensamento e nas emoções. O sujeito
deve ser capaz de dominar as competências
emocionais para gerir as emoções, esse domínio permitem relações em um ambiente saudável e rico em conhecimentos e aprendizagens.
As pessoas que possuem uma competência emocional, apresentam em suas relações e contextos de vida, uma relação positiva
consigo e com os outros, diferente daqueles
que apresentam literacia emocional. A educação emocional é de extrema importância e o
comportamento do professor nas relações que
estabelece com os estudantes, gera diferentes
comportamentos.
Para o trabalho com a inteligência emocional, o professor deve possuir uma formação
adequada que contribua para que desenvolva
as ações relacionadas ao conteúdo com os
seus alunos de uma maneira eficaz. A implantação de programas de educação emocional é
também objeto de estudo dos pesquisadores
e considerados fundamentais para o desenvolvimento e para o aprendizado dos indivíduos.
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É possível regular as emoções para a
prevenção de comportamentos que tragam riscos para o sujeito e para que ele saiba resolver
os conflitos e estabeleça relações saudáveis
no ambiente escolar:
Segundo LeDoux (1993;1999), o sistema da amígdala
ministra a memória emocional inconsciente, enquanto o
hipocampo proporciona a memória consciente de uma
experiência emocional. Sendo assim, o autor postula
que os sentimentos e os pensamentos conscientes são
parecidos e que ambos são gerados por processos
inconscientes, e que a influência das emoções sobre
a razão é maior do que a da razão sobre as emoções.
Para ele, ambas as memórias “se unem em nossa experiência consciente de um modo tão imediato e rigoroso
que não podemos analisá-la minuciosamente mediante
a introspecção”. Mas voltemos, então, para o campo da
psicologia (ARANTES, 2000, p. 11-12).

No ambiente escolar encontramos pessoas diferentes entre si, em todos os aspectos,
as opiniões se divergem, o tipo de religião, a
personalidade de cada um, dentre outros fatores, que trazem a heterogeneidade para este
contexto, neste sentido, é comum que divergências aconteçam e a escola deve estar preparado para lidar com tais situações e promover
as aprendizagens necessárias para a formação
dos sujeitos.
Nos processos de mediação e gestão
de conflitos a educação emocional é de grande importância por trabalhar com a maneira de
gestar as emoções que se desenvolvem nas
interações, seja nos meios sociais como na escola.

AS CONTRIBUIÇÕES DA ÁREA DE
NEUROCIÊNCIAS PARA A ESCOLA

A escola deve atuar de modo que os
professores sejam capazes de atuar além de
suas disciplinas e conteúdos preestabelecidos,
o professor de hoje, deve estabelecer relações
de confiança com os estudantes e atuar na
resolução de conflitos utilizando-se de estratégias e competências relacionais para mediar
as interações entre os alunos.

Os estudos em neurociências trazem
informações de como o cérebro funciona e
como este funcionamento interfere em nossas
ações e pensamentos. O aprendizado envolve
funções neurológicas importantes que dependem do correto funcionamento do cérebro.

O ensino pautado na transmissão de
conteúdos que não valoriza qualidade, nada
contribui para a aprendizagem neste cenário
que trata da inteligência emocional, os estudantes devem estar envolvidos nos processos
educativos de maneira efetiva em que o diálogo seja constante e fundamental para o desenvolvimento das relações.

Os estudos na área de neurociências
têm alcançado grandes avanços em decorrência do aumento significativo do interesse da sociedade nestes estudos. A neurociência apesar
de ser uma terminologia em que o campo educacional está presente ainda se encontra em
fase de conhecimento e estudo nas práticas
escolares.

Capacitar os professores em sua dimensão emocional é fundamental para o estabelecimento de novas relações na escola, um
professor que atua de maneira consciente de
seu papel e sabe como lidar com as emoções
estará mais preparado para enfrentar os conflitos das interações e para manter relações mais
assertivas com os estudantes, contribuindo
para a melhora de sua prática e proporcionando um ensino de qualidade em um ambiente
saudável e acolhedor.

A aprendizagem no coletivo da instituição escolar deve possibilitar o atendimento e
a inclusão de todos, reconhecendo as diferenças e inserindo práticas pedagógicas que contemplem os objetivos de aprendizagem significativa. A Neurociência revela como o cérebro
produz nosso comportamento, identificando as
individualidades dos sujeitos para compreender como as lesões no cérebro podem interferir no modo de ser e de agir dos sujeitos.
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A Neurociência estuda as principais variações entre o comportamento e a atividade
cerebral, é um campo de conhecimento interdisciplinar composto por diversas disciplinas.
Dentre elas podemos destacar a neuroanatomia, neurofisiologia, neuroimagem, neurologia,
psicologia, psiquiatria e pedagogia, essas ciências juntas investigam o desenvolvimento do
sistema nervoso:

A dopamina é uma substância neuromoduladora que modifica as atividades elétricas dos neurônios que a recebem. Quanto
mais dopamina é liberada sobre os neurônios
do núcleo acumbente maior é a ativação deste
e por mecanismos ainda desconhecidos maior
é a sensação de bem-estar e prazer que associamos aquele comportamento. A antecipação
do prazer é fundamental para que o aprendizado aconteça por uma série de razões uma vez
O desenvolvimento atual das Neurociências é verda- que a motivação faz com que o ser humano se
deiramente fascinante e gera grande esperanças de exponha a oportunidades para o aprender.
que em breve, tenhamos novos tratamentos para uma
grande gama de distúrbios do sistema nervoso, que
debilitam e incapacitam milhões de pessoas todos os
anos. Apesar dos progressos durante a última década
e os séculos que a precederam, ainda existe um longo
caminho a percorrer antes que possamos compreender
completamente como o encéfalo realiza suas impressionantes façanhas. Entretanto, essa é a graça em ser
um neurocientista: nossa ignorância acerca da função
cerebral é tão vasta que descobertas excitantes nos esperam a qualquer momento (BEAR, 2010, p. 21).

Rato & Caldas (2010) afirmam que
quando utilizamos a atenção chegamos a uma
informação importante ou descobre aquele
pedaço que faltava ou aquilo que estávamos
procurando, entra em ação um outro sistema
no cérebro que é o sistema de recompensa. O
sistema de recompensa é um conjunto de estruturas que sinaliza para o restante do cérebro
quando alguma coisa dá certo.
A área tegmentar ventral é acionada
quando recebe do córtex pré-frontal na parte
da frente do cérebro um sinal de que algo interessante e positivo acabou de acontecer ou
tem grandes chances de acontecer em breve.
Neste momento, os neurônios da área tegmentar ventral despejam dopamina sobre os do núcleo acumbente.

A ativação do sistema de recompensa
libera sobre o cérebro substâncias capazes
de promover os mecanismos moleculares do
aprendizado, as modificações que acontecem
nas sinapses. Logo, a ativação do sistema de
recompensa, a motivação com o aprendizado
ou qualquer outra tarefa facilita fisicamente o
processo de aprendizado no cérebro humano.
As novidades de maneira geral se
tornam fatores de extrema importância para
aumentar e promover a motivação no aprendizado. Isso pode ser concretizado na prática
pedagógica por meio de um exercício novo,
de um livro inesperado, de um meio novo de
aprendizado com a utilização do vídeo, do
computador, do smartphone, jogos, atividades
físicas.
O mediador do processo na prática
pedagógica é fundamental para possibilitar
a aprendizagem e para ajudar o estudante a
compreender os seus acertos com o retorno
positivo. O elogio funciona como um instrumento de motivação. Neste mesmo contexto é
fundamental identificar os erros para que o estudante possa saber o que errou e reconhecer
o seu erro. Uma das grandes fontes de ativação do sistema de recompensa é justamente o
aprendizado, o indivíduo passa a compreender
e encontrar respostas para os problemas, o
que gera um estímulo para o sistema de recompensa:
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Lima (2006) enfatiza que aprendemos
com a realização de sistemas que se efetivam
no contexto sócio cultural. Biologicamente a
configuração de vidas neuronais, constituirá
em função do indivíduo assumindo, portanto,
configuração individual. Vários neurocientistas
apontam para a individualidade do desenvolvimento dizendo que cada cérebro é diferente do
outro e o desenvolvimento é visto como função
do meio orgânico e social. A neurociência está
intrinsecamente atrelada ao desenvolvimento
A essência do aprender é a capacidade humano e é de suma importância na compredo indivíduo em juntar informações e alcançar ensão de diferentes fatores nos campos de
o seu objetivo, gerando contentamento ao no- aquisição da aprendizagem:
tar que aquelas informações fazem sentido ao
cérebro humano. O processo de avaliação tem Grande parte dos estudos na área das neurociências
o seu lado de extrema importância de sinalizar havia sido realizada, a partir da patologia (cérebro com
para o aluno o que ainda não aprendeu, ou lesões, pessoas que sofrem vários tipos de transtornos,
seja, onde ainda ele está errando. A avaliação etc.). Com o desenvolvimento da tecnologia e da innão deve se limitar a apontar os erros deixa de formática tornou-se possível estudar o cérebro humano
cumprir o seu papel maior que é justamente em funcionamento no indivíduo, são através de PET, um
dar o retorno ao aluno.
aparelho que mostra na tela do computador em cores
[...] aprender dá prazer, a questão é descobrir como
chegar a esse momento do aprendizado, esse momento em que o cérebro registra o problema que se apresenta e descobre que tem a solução para a situação
problema em que foi desafiado, instigado a dar uma
resposta. É preciso fazer o uso de práticas pedagógicas capazes de proporcionar aprendizagem instigante
que esteja no alcance do potencial individual do aluno
e da classe no desenvolvimento da aprendizagem no
ambiente educacional (GOSWAMI, 2006, p. 6).

É muito importante encontrar o grau de
dificuldade adequado para cada tarefa, para
cada ser humano. Cada pessoa é um indivíduo
diferente, com uma história de vida diferente,
com habilidades específicas, desta maneira a
adequação é necessária.
A neurociência tem um papel de suma
importância na contemporaneidade, porém,
destaca-se a sua relação com os processos
de aprendizagem, sendo que os estudos das
áreas neurocientíficas ajudaram a compreender e fortalecer os argumentos teóricos com
muitos entraves cotidianos não só na área educacional, como em outros campos importantes
da humanidade. Os aspectos vivenciados com
razão e emoção contribuem significativamente
para a aplicação das práticas de recentes investigações da neurociência. São conhecimentos imprescindíveis para a compreensão de
características, frequentemente ignoradas, que
repercutem na vida prática.

que áreas do cérebro são ativadas quando o indivíduo
está realizando algum tipo de atividade, é possível localizar e caracterizar processos cerebrais quando uma
pessoa está pensando, lendo, escrevendo, etc. (LIMA,
2006, p. 11).

Recursos tecnológicos desenvolvidos
nas pesquisas na área de neurociências permitem a verificação da ação e do funcionamento
do cérebro. Com recursos de neuroimagem é
possível investigar, interpretar e compreender
as funções cerebrais e ações sobre respostas
neurológicas e emocionais humanas.
A cada experiência nova que vivemos,
adotamos uma série de processos neurológicos, afetivos e cognitivos. Para acessarmos
os nossos processos cognitivos precisamos
aprender uma condição básica, estar atentos a
esse processo que a neurociência poderá promover.
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Lima (2006, p.09) aponta que com o
conhecimento acumulado nas últimas décadas
em várias áreas do conhecimento que estudam
o ser humano, tornou-se possível encarar o
processo de aprendizagem com novos olhares
e perspectivas, não permitindo nos pautar em
afirmações definitivas sobre a maneira correta
de se ensinar.

A neurociência nas áreas de anatomia
e fisiologia humana proporciona uma base
científica necessária para esse diálogo entre a
Ciência e a Educação. Os estudos abordam
tanto os aspectos científicos quanto as dimensões biológicas e afetivas. Para entender o
mecanismo do aprender, é preciso saber um
pouco sobre o funcionamento de sistema nervoso central, que organiza os nossos comporAs neurociências e a sua relação com tamentos. Cada tipo de habilidade ou coma aprendizagem se tornaram uma poderosa portamento pode ser relacionado a diferentes
ferramenta de ação e compreensão dos per- áreas do cérebro.
cursos a serem escolhidos para auxiliar os
estudantes e os professores no processo eduRelvas (2010) afirma que o cérebro
cativo. A neurociência aborda os mecanismos humano é composto de duas semiesferas: o
cerebrais e as diferenças nos múltiplos aspec- hemisfério direito e o hemisfério esquerdo, os
tos entre razão e emoção.
quais mantêm conexões recíprocas para a troca de informações. O maior feixe de conexões
Reznik (1995) destaca que, em con- cognitivas que liga áreas de um hemisfério às
sequência das novas tecnologias foi possível do outro é o corpo colosso (base dos estudos
aprender mais sobre o cérebro do que nos 200 das diferenças entre os gêneros). A assimetria
anos de pesquisas anteriores. O cérebro é o dos hemisférios cerebrais é uma das respostas
principal órgão relacionado à aprendizagem e para o entendimento das diferenças biológicas,
conhecer como funciona é um caminho eficaz cognitivas e comportamentais entre os gênepara a compreensão dos processos de apren- ros.
dizagem. Com o conhecimento mais aprofundado das diferenças nas funções cerebrais, o
A aprendizagem pode ser definida
professor se torna apto a realizar atividades como um fenômeno extremamente complexo
com recursos que respeitam as características que envolve aspectos cognitivos, psicológicos,
de aprendizagem, inteligência, comportamento emocionais, orgânicos, sociais e culturais. A
e emoções que se apresentam de acordo com aprendizagem é resultado do desenvolvimento
cada um:
de aptidões e de conhecimentos.
A partir de pesquisas neurocientíficas, a educação em
valores deixou de ser exclusivamente um tema filosófico
para ser também uma abordagem de desenvolvimento
humano que pode e deve integrar o processo educativo
viabilizando ações que resultam no aprimoramento do
equilíbrio subjetivo de educadores e estudantes, na melhoria dos níveis de estresse, na desatenção, a hiperatividade e impulsividade, na conscientização sobre qualidades como aceitação da amorosidade e do impacto.
[...] isto nos remete à ideia de que o conhecimento não
está parado (MIGLIORI, 2014, p. 9).

A aprendizagem é um processo integrado que transforma a estrutura mental do
indivíduo que aprende e essa transformação
ocorre com a alteração da conduta do sujeito.
O processo de aprendizagem é desencadeado
com a motivação, que se estabelece nas relações de troca e interação com o meio e com
os demais.
A formação inicial e contínua do professor e dos demais educadores da Instituição de
Ensino deve considerar os aspectos históricos,
culturais e sociais que acontecem paulatinamente no contexto onde o aluno está inserido
às profundas mudanças sociais da contempo779
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raneidade. Fóz (2014, p. 05) afirma que: “a
escola de hoje não é mais um espaço de transformação de conhecimentos acadêmicos. Vai
muito além, pois à medida que a tecnologia, as
informações e os limites físicos transcendem a
uma nova pedagogia, esta não se opõe nem
subtrai, mas soma e incorpora”

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa trata de uma revisão
bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
tema Inteligência Emocional e Neurociências
nos contextos de aprendizagem. A pesquisa
bibliográfica busca descobrir aquilo que já foi
escrito e produzido de maneira científica por
Devemos enfatizar que o professor que outros autores, tornando o aprendizado mais
tem a formação de neuro educador tem a possi- maduro com novas descobertas nas mais dibilidade de contemplar com visão diferenciada versas áreas do conhecimento.
a todos, considerando o real desenvolvimento
do aluno e seu aprendizado escolar, fazendo
Com o avanço das tecnologias de inassim parte do todo no processo educacional, formação, a pesquisa na Internet e em bases
possibilitando ao máximo o desenvolvimento de dados que possuem credibilidade científica,
individual de cada estudante.
é muito utilizada como mecanismo de busca
para localização do material bibliográfico.
Relvas (2010) discorre que antigamente os professores apenas podiam observar
Para atingir os objetivos deste estudo
o comportamento dos alunos. Porém, na con- utilizei as contribuições de Arantes (2000),
temporaneidade podemos observar a ativida- Rato; Caldas (2010), Lima (2006), dentre oude cerebral durante a execução de atividades. tros. Nesta pesquisa foram analisados alguns
Nesse contexto ganha força a neuroeducação, artigos e outros trabalhos científicos que discuque une os conhecimentos mais recentes so- tem e apresentam reflexões e sugestões que
bre o desenvolvimento cerebral e a eficiência podem contribuir para uma maior compreendo modelo escolar.
são da temática apresentada neste artigo e
foi possível constatar que a neurociência nas
A escola atual se depara com novos áreas de anatomia e fisiologia humana proporperfis de estudantes e de familiares, além das ciona uma base científica necessária para esse
mudanças nas formas de se relacionar em so- diálogo entre a Ciência e a Educação.
ciedade com a velocidade das informações e
o professor deve estar preparado para encarar
Os estudos abordam tanto os aspectos
esta nova realidade e este novo contexto esco- científicos quanto as dimensões biológicas e
lar.
afetivas. a escola deve discutir sobre o desafio
que as competências emocionais trazem para
É a velocidade dessas novas configu- o contexto escolar, em virtude das mudanças
rações sociais e dos alunos da atualidade que educacionais que ocorreram nos últimos anos.
percebemos a necessidade de pesar as vanta- A escola deve preconizar a cultura da paz e
gens das diferentes perspectivas norteadoras o professor deve estar apto para lidar com as
de formação para os profissionais comprome- emoções dos estudantes e contribuir para a
tidos com a educação, ou seja, é necessário construção de um ambiente de aprendizagem
revisitar e reformular os seus conhecimentos, harmonioso e efetivo.
suas atitudes e principalmente, a qualificação
do professor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não se pode pensar em escola e em educação sem considerar os conflitos que se estabelecem nas interações entre os sujeitos. Com a evolução da sociedade é preciso repensar
o papel da escola como parte da sociedade e é importante pensar na inteligência emocional
para auxiliar na resolução de conflitos. A formação dos professores deve abarcar os temas relacionados à emoção e a resolução de conflitos para que o ambiente escolar seja propício as
aprendizagens.
A neurociência nas áreas de anatomia e fisiologia humana proporciona uma base científica necessária para esse diálogo entre a Ciência e a Educação. Os estudos abordam tanto os
aspectos científicos quanto as dimensões biológicas e afetivas. Para entender o mecanismo
do aprender, é preciso saber um pouco sobre o funcionamento de sistema nervoso central, que
organiza os nossos comportamentos. Cada tipo de habilidade ou comportamento pode ser relacionado a diferentes áreas do cérebro.
A neurociência tem um papel de suma importância na contemporaneidade, porém, destaca-se a sua relação com os processos de aprendizagem, sendo que os estudos das áreas neurocientíficas ajudaram a compreender e fortalecer os argumentos teóricos com muitos entraves
cotidianos não só na área educacional, como em outros campos importantes da humanidade.
Os aspectos vivenciados com razão e emoção contribuem significativamente para a
aplicação das práticas de recentes investigações da neurociência. São conhecimentos imprescindíveis para a compreensão de características, frequentemente ignoradas, que repercutem na
vida prática.
No campo da educação é muito importante pensarmos e discutirmos sobre a relação
entre afetividade e cognição, é preciso incorporar no cotidiano da escola estudos sobre afetos
e sentimentos, devido à importância que estes temas têm como objetos de conhecimento. Os
modos de vida dos estudantes e o meio social devem ser considerados nas práticas escolares
para além dos conteúdos escolares. Quando o indivíduo é capaz de lidar com as suas emoções
de maneira positiva maiores são as chances de diálogo e há um aumento na capacidade deste
indivíduo em resolver conflitos e atuar em diferentes situações.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA ARTE E
DAS SUAS LINGUAGENS NO CONTEXTO
EDUCACIONAL PARA O DESENVOLVIMENTO
DAS HABILIDADES HUMANAS

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral elucidar a importância do ensino da Arte no contexto educacional para o processo de desenvolvimento das habilidades motoras, cognitivas,
expressivas, emocionais, culturais e sociais do aluno. Conforme referencial bibliográfico pesquisado para construção deste trabalho, constatou-se que o processo de aprendizagem e consequente aquisição do conhecimento ocorre de diversas maneiras, portanto, cabe ao docente
utilizar os recursos pedagógicos necessários para estimular a participação e desenvolvimento
do corpo discente. Do ponto de vista da autora Ana Mae Barbosa (2018), a educação por
intermédio da arte favorece a criação e promove aumento da potencialidade do pensamento
crítico e transformador referentes às ações do homem em conflito com a sociedade. Sob a
perspectiva da construção do saber, o ensino da Arte e suas linguagens se fundamentam na
ampliação do processo de criação, apreciação e reflexão sobre os elementos culturais e sociais em relação ao desenvolvimento das relações humanas e dos valores estéticos inerentes
ao fazer artístico.

Palavras-chave: Ensino da Arte; Processo de Aprendizagem; Construção do Saber.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como objetivo descrever os valores do ensino da Arte e das
suas linguagens como disciplina indispensável para o processo de desenvolvimento das habilidades humanas.

Pensar no fazer artístico como recurso de ensino empregado pelo docente para o desenvolvimento das habilidades humanas reforça o significado dos valores estéticos e culturais
para a sociedade.
No âmbito da educação, o indivíduo quando em contato com os recursos pedagógicos
de estímulo à aprendizagem das linguagens artísticas, se depara com um mundo de possibilidades, do qual a exploração estimula formas de expressão dos seus sentimentos e impulsiona
o desenvolvimento de muitas habilidades, como a criação do pensamento reflexivo e crítico em
relação à sociedade e ao indivíduo que nela está inserido.
Considerando os seus benefícios para o desenvolvimento cognitivo, motor, emocional e
social do aluno, cabe ressaltar a importância do trabalho desenvolvido pela equipe pedagógica,
pois, o docente precisa se conscientizar que a Arte na Educação promove uma aproximação do
indivíduo com o seu “eu” interior, que em muitas vezes não emerge sozinho, requerendo apoio
para o afloramento das suas ideias e pontos de vista sobre as pessoas e atitudes produtivas
para a sociedade.
Para a doutora arte-educadora Ana Mãe Barbosa (2016), conforme entrevista dada para
Nogueira do Portal Aprendiz (Disponível em: https://portal.aprendiz.uol.com.br/2016/08/12/pioneira-da-arte-educacao-ana-mae-barbosa-reforca-todo-artista-tem-o-que-ensinar/), ciente da evolução e mudanças nos processos políticos pedagógicos, levanta a questão sobre o uso ainda
banalizado e ineficaz das Artes no contexto educacional.
Por muitos anos, a educação artística foi vista como uma disciplina infundada, da qual o
aluno não absorvia conhecimento, muito menos bagagem para a construção do saber reflexivo
sobre a cultura e as relações sociais globais.
As aulas de artes, sempre desvalorizadas, tinham como função ocupar o tempo do aluno
que desenhava e pintava sem qualquer significado, apenas para ocupar o seu tempo em sala de
aula permitindo que o docente se preocupasse com outras tarefas não relacionadas aos valores
estéticos artísticos.
Atualmente se sabe que o ensino da arte ultrapassa achismos inconsistentes, quebra
paradigmas sociais e permite ao educando desenvolver-se com sabedoria e senso reflexivo.
O recurso da Arte é muito mais do que o ato de desenhar ou de confeccionar algum
tipo de lembrança, os indivíduos em contato com as mais variadas manifestações artísticas são
capazes de acionar o imaginário, a criatividade, a expressividade, deste modo, propor atividades
significativas se torna indispensável para manter a percepção do aluno aguçado.
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Conforme Parâmetros Curriculares Nacionais (1997), o ensino das Artes envolve o fazer
artístico, permite ao indivíduo compreender, apreciar e refletir sobre Arte e seus valores para a
sociedade, porém, para que a disciplina seja empregada e desenvolvida conforme o seu propósito educacional é necessário que o educador reflita e coloque em prática ações integradoras
que promovam o desenvolvimento das competências, sendo necessário buscar aperfeiçoamento contínuo e integrado.
Considerando os estudos embasados no referencial bibliográfico pesquisado, este artigo
discorre, de maneira qualitativa, sobre a arte-educação e seus benefícios para o processo de
aprendizagem e formação do aluno em processo de aquisição do conhecimento.
Sendo assim, cabe enfatizar que no contexto educacional, a Arte corrobora para o desenvolvimento das habilidades motoras e cognitivas individuais e coletivas, bem como para
construção do pensamento reflexivo e expressivo do indivíduo em relação aos seus sentimentos
que por meio das linguagens: Artes Visuais; Dança; Teatro; Música afloram, dando forma e vida
para os seus desejos mais intrínsecos.
Deste modo, o aluno inserido no contexto educacional se depara com princípios que reconheçam a Arte como disciplina propulsora da aprendizagem, enfatizando períodos e culturas
distintas capazes de integrar o processo de aprendizagem da atualidade.
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O ENSINO DA ARTE E SUA
OBRIGATORIEDADE NO CONTEXTO
EDUCACIONAL BRASILEIRO
No Brasil, o ensino da Arte e das suas
linguagens sofreu importantes transformações
que fazem dela, na atualidade, disciplina indispensável para o processo de formação das
competências e habilidades humanas.
Até pouco tempo atrás, o ensino da
arte era reconhecido como atividade complementar, não fazendo parte do currículo obrigatório de ensino nas escolas se limitava ao estímulo e desenvolvimento da habilidade manual,
da qual o aluno se apropriou das técnicas para
elaboração de algum desenho.
Com a evolução social, movimentos e
tendências artísticas, o ensino da Arte ganhou
uma nova perspectiva para o aperfeiçoamento
intelectual do indivíduo, passando a se tornar
disciplina obrigatória exige do corpo docente
formação continuada específica de forma a
contribuir para o desenvolvimento cultural dos
alunos.
Atualmente, a arte é uma disciplina
onde a expressão dos pensamentos, projeções
das ideias e dos sentimentos podem ser identificados por meio das músicas, poesias e outros formas de demonstrações artísticas.
É uma maneira de suscitar emoções,
representações de desejos, enfim, é uma forma de produzir comunicação, retroceder para
o passado com o objetivo de dar um salto para
o futuro, valorizando as manifestações e tendências culturais e sociais.
Sob essa perspectiva, na concepção
da construção do conhecimento, a autora
Santos (2008, p.9) ressalta a importância das
ações pedagógicas estruturadas e embasadas
na capacidade de desenvolvimento humano,
portanto, cabe aos professores de ensino da
arte a missão de serem intérpretes e mediadores do saber, dos valores e da cultura da
sociedade atual.

É de bom senso pensar que as mudanças ocorridas na sociedade precisam ser
absorvidas pela escola, a autora julga ser de
extrema importância para o corpo docente considerar memórias lúdicas pautadas nas experiências vivenciadas pelos alunos no passado e
sobretudo como a criança enxerga e constrói o
mundo, permitindo-a refletir sobre suas ações
e relações para construção da subjetividade:
A legislação e os aportes teóricos, atualmente, defendem a arte na escola com a mesma seriedade que
qualquer outra disciplina curricular, seguindo, portanto,
os mesmos processos e teorias de aprendizagem. Entretanto torna-se necessário uma intervenção do professor como mediador do processo educativo e sua dinâmica precisam ter intencionalidade e sistematização.
Na tentativa de, pelo menos, minimizar os problemas
decorrentes do ensino da arte nas escolas, pensou-se
na criação de alternativas metodológicas unindo educação, arte e jogo para oferecer aos alunos e professores uma nova forma de vivência artística que possibilita
novas formas de pensar e provoque a imaginação, a
sensibilidade, o prazer estético e a construção do conhecimento, abandono aquelas práticas rotineiras que
se traduziam em meros exercícios motores de desenho
e pintura (SANTOS, 2008, p.8-9).

Santos (2008, p.11) ressalta que a arte
passou a se chamar Educação Artística a partir
da promulgação da Lei de Diretrizes e bases
da Educação Nacional - LDB em 1971, mudanças que trouxeram grandes dificuldades no
campo educacional, pois a Música, o Teatro e
as Artes Plásticas foram integradas num único
componente curricular, evidenciando a falta de
professores qualificados para atuação docente, marginalizando o processo de ensino.
Para solucionar este problema criou-se,
no Brasil, a Licenciatura Curta em Educação
Artística, que em dois anos pretendia garantir
uma formação polivalente em artes, o que não
funcionou na prática.
Esta formação genérica, que poderíamos assim chamar, dava ao professor a licença para atuar de 5ª a 8ª série. Para lecionar no
2º grau, seria necessário cursar a licenciatura
plena: complementação de mais 1.000 horas
de uma habilitação específica a ser escolhidos
entre artes plásticas, cênicas, música ou desenho:
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A partir dos anos 80 consolidou-se um movimento que
se denominou arte-educação, que pretendia rever os
princípios da arte na escola. Este movimento teve grande influência na determinação dos rumos da arte na escola brasileira, pois a Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional de 996), no que se refere
à arte, introduziu no seu bojo as ideias defendidas pelos profissionais de arte-educação daquela época e o
ensino da arte torna-se obrigatório na Educação Básica
(SANTOS, 2008, p.11).

O movimento Arte-Educação, que tinha
como objetivo inicial conscientizar e organizar
os profissionais por meio de uma mobilização
de grupos de professores de arte, permitiu a
ampliação das discussões sobre a valorização e o aperfeiçoamento do professor que reconhecia a insuficiência de conhecimentos e
competências na área, permitindo rever e propor novos rumos ao ensino de arte:
Nesta mesma época, outro fator de mudança foram os
novos posicionamentos sobre o ensino e aprendizagem
de arte, bem como direcionamentos e fundamentações
que passaram a alicerçar programas de pós-graduação
em arte-educação e a difundir-se no país na década
de 80, iniciando pela Universidade de São Paulo (MEC,
2000, p. 47).

O que se espera das unidades educacionais de ensino voltadas para formação continuada docente, que não se limitem ao conteúdo teórico tradicional do ensino das Artes,
mas que garanta a equidade e inclusão dos
recursos das linguagens artísticas para promover integração entre a arte e a educação com
o objetivo de transformar o aluno em um cidadão capaz de utilizar inúmeros recursos para
transformação da sociedade, da economia, da
cultura e das relações econômicas.
O ensino das Artes não se limita a
compreensão das passagens históricas culturais, mas da ação do homem de transformar
ideias em práticas construtivas que possam
representar suas críticas e ponto de vista: “A
nova visão de arte na escola, entre outros objetivos, procura promover o desenvolvimento cultural dos alunos, caracterizando-se como arte
e não mais educação artística, com conteúdo
próprio e não mais como atividade” (SANTOS,
2008, p.11).

Ao refletir sobre o processo educativo,
ressalta- se que as questões sociais da contemporaneidade, têm na Arte um campo excepcional para o seu acréscimo, pois a arte
propicia uma maneira atualizada de compreender o mundo e suas mudanças e de como se
relacionar e nele se implantar.
A arte estabelece uma nova ordem no
contato com o mundo cultural, uma visão com
o poder de ressignificar conceitos e práticas,
ela pode significar muito e ser a mensageira
de muitos conhecimentos e valores para os
alunos, ampliando suas possibilidades de participação social e cultural de forma crítica, criadora e autônoma:
Com a mudança de conceitos e de valores que estão
sendo propostos para a educação devem ser mudados também os métodos pedagógicos. A metodologia
preconizada deve valorizar o diálogo, a escuta, a solidariedade, e estética e a criatividade. Trabalhar com o
novo conceito de arte na educação é contribuir com o
fortalecimento destes valores (SANTOS, 2008, p.13).

É importante ressaltar a importância
das mudanças nas práticas pedagógicas que
possam articular experiências e sabedorias
para o provimento do conhecimento cultural e
artístico de forma a ampliar a busca e reconhecimento dos seus valores estéticos e culturais.
A sociedade tem acompanhado, nos
últimos anos, mudanças estruturais e curriculares pertinentes ao contexto educacional, sendo assim, é preciso, além de acompanhar e
habituar-se aos novos conceitos, contextualizar
a mudança para que se torne favorável para
concepção da aprendizagem e consequente
transformação social desejada.
Nesse cenário de mudanças e atualizações curriculares para o suprimento das necessidades de aprendizagens a Lei de Diretrizes e
Bases, promulgou a Lei nº 9.394, Art. 26 que
determina a obrigatoriedade do ensino de Artes nas redes de ensino básico do país desde
a educação infantil ao ensino médio.
Sob sua perspectiva, o ensino de
Artes, além da base comum curricular, deve
considerar singularidades culturais regionais
e deste modo, complementando os processos
de aprendizagem dos alunos:
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“Art. 26. Os currículos da educação infantil, do ensino
fundamental e do ensino médio devem ter por base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema
de ensino e em cada estabelecimento escolar, por uma
parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia,
dos educandos. (BRASIL, Lei nº 9.394 de 20 de Dezembro de 1996).

Observando a Base Nacional Comum
Curricular – BNCC, logo se destaca um conjunto de habilidades que devem ser trabalhadas
por meio dos recursos pedagógicos com o objetivo de garantir o desenvolvimento do aluno
de maneira integrada e participativa.
O ensino de Artes integra a fase inicial
da Educação Infantil, sendo garantido o direito
de aprendizagem para o desenvolvimento das
habilidades e competências das crianças.
Durante a Educação Infantil, a educação artística complementa uma série de ações
adotadas ao longo do ano letivo, atividades lúdicas, brincadeiras, exploração de ambientes,
texturas e de outros objetivos integram o cotidiano de vivência da criança que requer condições para criar, se expressar, se conhecer,
aprender e conviver.
Na fase do Ensino Fundamental, a área
de Linguagens considera Arte como disciplina integradora do saber, os alunos passam a
compreender que na Arte há vários processos
de produção artística, sendo classificados conforme componente curricular das Artes Visuais,
da Dança, Da Música e do Teatro.
No Ensino Médio, as linguagens culturais e artísticas mobilizam o processo de
aprendizagem onde o aluno se depara com
várias interpretações artísticas resultantes das
mobilizações sociais e culturais em meio às
tendências da era moderna.
A lei estrutura a Arte com componentes
curriculares que tenham conteúdos para alcançar objetivos concretos e palpáveis deve ser
orientada e ir além de simplesmente desenhar
ou pintar, mas é necessário ensinar, o que significa transmitir os conteúdos tanto quanto em
qualquer outra disciplina.

A maior dificuldade para as escolas foi
a falta de pessoas capacitadas para desenvolver planos de aula com conteúdo variados
para exercer a função das quatros linguagens
artísticas: Artes Visuais, Dança, Música e Teatro, sendo necessário uma formação para
desenvolver a Arte de forma qualitativa, para
que acompanhasse a nova proposta sobre o
ensino.
Atualmente tem crescido o número de
professores que têm buscado na formação tanto na teoria como na prática com o objetivo de
alcançar a realização das aulas de artes, de
forma que sejam plenas e cumpram aquilo que
por lei é proposto, com a finalidade de proporcionar uma educação de qualidade transformadora, com valorização tanto do professor quanto o aluno, contribuindo assim para formação
de novos cidadãos.

A IMPORTÂNCIA DA FORMAÇÃO
CONTINUADA DOCENTE PARA O
ENSINO DE ARTES
A formação continuada em Artes pode
ser alcançada por meio da Segunda Licenciatura em Artes Visuais cujo objetivo de ensino
estabelece melhorias para o processo de ensino e aprendizagem, tornando o professor mais
apto a lecionar, desde que compreenda a importância do aperfeiçoamento multidisciplinar
docente.
Com a legalização do ensino de Artes
no currículo escolar conforme Lei nº 9.394/96
(LDB), passa a haver a necessidade da preparação e formação de professores em nível superior para qualquer modalidade de arte: Artes
Visuais, Dança, Música e Teatro.
O professor também precisa ter consciência da necessidade de uma formação continuada, que aprimore e atualize o seu conhecimento e domínio pedagógico.
Se percebe que as ações do professor
na escola serão fundamentadas, primeiramente, por meio da sua base teórica, ou seja, do
seu conhecimento e domínio dos saberes artísticos voltados para o contexto escolar.
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O preparo teórico e prático é importante
em sua prática na escola, pois além de ajudá-lo
na conquista do respeito, ele terá mais facilidade para alcançar os objetivos por ele almejados.
Faz-se necessário então, que o docente
conheça as implicações pedagógicas das metodologias do ensino de Artes a serem propostas
em sala, para que elas sejam adequadas e coerentes com a faixa etária e ao contexto culturais
e sociais dos alunos.
Outro aspecto relevante em relação à
docência artística é a superação dos equívocos
ocasionados pela descaracterização sofrida
pela arte no período em que tudo na arte era
permitido em nome da livre-expressão e, também, pela polivalência provocada pelo agrupamento das modalidades de arte na disciplina
Educação Artística.
O professor desta disciplina precisava
ter domínio de todas as linguagens artísticas,
mas o que de fato acontecia, na maioria dos
casos, era que ele apenas aplicava desenhos,
dobraduras, entre outros e, em consequência,
não havia aprofundamento. Tal descaso provoca um quadro de ignorância em relação à arte,
gerando certo preconceito por parte dos alunos,
dos pais e da própria escola.
O docente, portanto, precisa além de
preocupar-se com os aspectos pedagógicos,
defender a importância e necessidade do ensino das linguagens artísticas considerando uma
formação sólida que o ajude em seus argumentos junto à instituição de ensino em que trabalha.
É intrigante o fato de ter que travar diversas discussões para defender a disciplina de
Artes na matriz curricular, sendo que pode oferecer notáveis contribuições que podem auxiliar
na formação do indivíduo em suas várias dimensões: cognitiva, psicomotora, afetiva e estética.
O fato é que estas virtudes ainda não
foram amplamente reconhecidas, e o professor
sofre as consequências enquanto não ocorre a
devida valorização da disciplina.
Ao docente, portanto, cabe a habilidade
e o esforço para superar as dificuldades e, a sua
contribuição, para que o ensino de Artes seja
reconhecido no âmbito escolar como área do
conhecimento tão necessária à formação humana, quanto às demais disciplinas.

A ARTE PARA A CONSTRUÇÃO E
PRODUÇÃO DO CONHECIMENTO
Desde o nascimento a criança se depara com Artes Visuais: nas cores e figuras
de uma parede, em um quadro, nas ruas, em
casa, nos brinquedos e em todos os lugares
presentes no cotidiano da vida infantil:
Ao rabiscar e desenhar no chão, na areia e nos muros,
ao utilizar materiais encontrados ao acaso (gravetos,
pedras, carvão), ao pintar os objetos e até mesmo seu
próprio corpo, a criança pode utilizar-se das Artes Visuais para expressar experiências sensíveis (REFERENCIAL CURRICULAR NACIONAL PARA A EDUCAÇÃO
INFANTIL, vol. 3, p. 85).

O que se presencia nos leva a acreditar que a criança não teve contato com pincéis
e tinta da forma como oferecemos, livre para
fazer o quisesse, só utilizou o pincel quando
mostramos para o que servia, pela sua manifestação inicial pareceu nunca ter pintado em
papel.
Mesmo com os erros acreditamos ter
proporcionado um momento muito importante
para vivência da criança, que a partir da segunda sessão demonstrou curiosidade e prazer no
estava fazendo.
As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil dizem:
Art. 9º As práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como
eixos norteadores as interações e a brincadeira, garantindo experiências que: VIII - incentivem a curiosidade,
a exploração, o encantamento, o questionamento, a indagação e o conhecimento das crianças em relação
ao mundo físico e social, ao tempo e à natureza; IX
- promovam o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes
plásticas e gráficas, cinema, fotografia, dança teatro,
poesia e literatura (BRASIL, 2008, p.4).

Nesse sentido, as práticas culturais, o
conjunto de saberes, as verdades que circulam
entre nós, nos constituem, construindo nossa
identidade.
Abordar em sala de aula a construção
do gênero, hoje, significa discutir como a pedagogia da mídia nos constitui. “Identidades
constituídas nas imagens televisivas ou sociais
e culturais constituídas no processo educacional.”
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Relembrando o livro Artes Visuais na
Educação, aprendemos que “ a escola precisa
oferecer uma dimensão de responsabilidade e
de comprometimento com seu grupo.. Faz-se
necessário que a escola seja um espaço e um
ambiente para o desenvolvimento comunitário
saudável.
Dentro do múltiplo e da pluralidade
existem pessoas com a preocupação com o
amanhã, outras com a desestruturação social,
familiar e emocional. Não há uma simplificação
como em sala de aula, onde todos são iguais.
O professor precisará incentivar os alunos a frequentar eventos culturais, propondo
uma pesquisa do que eles estão vendo incentivando um interesse em interpretar as suas
próprias emoções, para que isso aconteça o
professor precisará compreender o que está
sendo proposto tendo uma resposta que despertará interesse no aluno em fazer a pesquisa
e a interpretação da obra que seja obrigatório,
mas que seja um prazer.
Essa busca frequentemente em conhecer a sociedade cultura e infância através das
Artes Visuais, ajuda no desenvolvimento do ser
humano, em sua percepção de observar, refletir e dialogar com a obra trazendo um novo
jeito de observar o mundo ao qual o estudante
pertence dando uma sensibilidade em apreciar
o histórico da infância desde os primórdios do
início do estudo da cultura e da infância.
Na Idade Moderna, CARNEIRO (2007)
dá origem a um novo tipo de pensamento, que
revoluciona a história da infância. Passam a ser
analisada, com existências separadas, uma fisiologia para o corpo e uma teoria de paixões
para a alma.
A alma que dá ordem ao corpo e comanda seus movimentos. Com Descartes, então, ocorreu à supervalorização de dualismos,
fortalecendo a visão positivista de conceber o
mundo e o próprio homem.
Em meio a este dualismo, surge no século XVII, nas classes dominantes, a primeira
concepção real da infância, a partir da observação dos movimentos de dependência das
crianças muito pequenas.

O adulto passou, então, pouco a pouco
a preocupar-se com a criança, enquanto ser
dependente e fraco. Fato este, que ligou esta
etapa da vida a ideia de proteção.
Somente ultrapassa esta fase da vida
quem saísse da dependência, ou pelo menos
dos graus mais baixos de dependência. E a
palavra infância passou a designar a primeira
idade de vida: a idade da necessidade de proteção, que perdura até os dias de hoje.
Pode-se perceber, portanto, que até o
século XVII, a ciência desconhecia a infância.
Isto porque não havia lugar para as crianças
nesta sociedade. Fato caracterizado pela inexistência de uma expressão particular a elas.
Foi, então, a partir das ideias de proteção, amparo, dependência, que surge a infância. As crianças, vistas apenas como seres
biológicos, necessitavam de grandes cuidados
e, também, de uma rígida disciplina, a fim de
transformá-las em adultos socialmente aceitos.
Para que a sociedade chegue a essa
interpretação é preciso que tenha uma formação sobre a cultura nas aulas da disciplina de
história, possibilitando assim maior interesse
e consciência e valor da cultura e da infância
para a sociedade aplicando seu conhecimento
sobre o que está vendo e vivendo.
Em nosso tempo, as gerações vivem
segmentadas em espaços exclusivos. Na sociedade contemporânea facilmente constatamos a separação das faixas de idade. Crianças,
adolescentes, adultos jovens e adultos velhos
ocupam áreas reservadas, como creches, escolas, oficinas, escritórios, asilos, locais de lazer, etc. A exceção se dá na família.
É no contexto familiar que ocorrem
mais frequentemente os encontros entre as
gerações, ao menos por proximidade física, já
que em muitas prevalece o distanciamento afetivo. Por isso, a qualidade dessas relações tem
sido alvo de muitas discussões entre especialistas em Artes.
A eficácia da família como instância
formadora de novos cidadãos tem sido muito
criticada nos últimos anos. Principalmente as
dificuldades da relação entre pais e filhos têm
se caracterizado como o mais emblemático
tipo de conflito da atualidade.
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No entanto, tal tarefa exige do professor um esclarecimento quanto a sua própria
visão de mundo, afinal, será em seus valores
e na sua criticidade social que ele irá basear a
sua forma de ensinamento e questionamento
social.
Na educação de Artes, mas dialogante e atentiva, para que se possa estabelecer a
autêntica comunicação da aprendizagem, entre gente, com alma, sentimentos e emoções,
desejos e sonhos.
A sua pedagogia é “fundada na arte,
no respeito à dignidade e à própria autonomia
do educando. No saber pensar é duvidar de
suas próprias certezas, questionar suas verdades”. Se o docente faz isso, terá facilidade de
desenvolver em seus alunos o mesmo espírito
da arte.
Por meio da ludopedagogia, é possível
oferecer ao aluno uma proximidade da realidade à qual está inserida, assim como realizado em experiências escolares que receberam
premiações do Ministério da Educação, com o
Prêmio Professor do Brasil, que demonstra o
aumento na frequência escolar, a diminuição
da violência dentro da escola, a socialização
e a integração de todos os alunos no grupo,
transformando o aluno, o professor, a escola, a
família e a sociedade.

possibilitando a apropriação da realidade social, através da humanização dos objetos e dos
sentidos.
O ensino de Artes sob a perspectiva
da autora Barbosa considera sua prática como
uma ferramenta formadora de conscientização,
da qual se deve conhecer, se aprofundar para
uso adequado dos recursos produtivos do conhecimento cultural e social. Neste sentido, é
primordial, que o professor tenha capacidade
teórica e prática para o desenvolvimento da rotina pedagógica voltada para o ensino de Artes:
A falta de preparação de pessoal para ensinar artes é
um problema crucial, nos levando a confundir improvisação com criatividade. A anemia teórica domina a
arte-educação que está fracassando na sua missão de
favorecer o conhecimento nas e sobre artes visuais, organizando de forma a relacionar produção artística com
apreciação estética e informação histórica, esta integração corresponde à epistemologia da arte (BARBOSA,
2020).

[...]. De uma maneira ou outra, os paradigmas, históricos, visuais influenciaram as imagens, destinadas as
crianças. Além disto, o próprio conceito de criança é
alterado hoje ilustrações, e os textos visuais convocam
as crianças a conhecê-los, a percorrê-los e relacioná-los
com uma realidade maior imaginada ou real (BUORO,
2000, p.164).

Na concepção atual da arte as propostas são a formação da percepção e da sensibilidade do aluno, a qual se dá pelo contato com
a produção cultural existente, a apropriação
do conhecimento artístico e o fazer artístico;
a compreensão da arte enquanto produzida
no processo de humanização do homem e do
trabalho, que ocorre quando é possibilitada a
interligação da arte, quer pelo seu fazer, sua
história e sua análise. Funções essas, que estão na concepção de arte como forma de trabalho criador e de refletir as relações sociais,
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ensino da Arte, ao longo dos anos, sofreu inúmeros impactos transformadores responsáveis pela desconstrução do conceito que se aplicava à Educação Artística no passado. Atualmente, pode-se afirmar que o ensino das artes é tão importante no processo de aprendizagem
do aluno quanto qualquer outra disciplina lecionada no contexto educacional.
É interessante ressaltar que o ensino das artes sempre foi importante não somente no
contexto educacional, mas para a sociedade, no entanto, professores, gestores, alunos e a própria sociedade não reconhecem seus valores para o processo de formação intelectual e social
do aluno.
A arte precisa ser enxergada como ferramenta desencadeadora dos recursos de comunicação não-verbais, dos quais o aluno tenha a oportunidade de expressar sentimentos e ideias
Desta forma, percebe-se que a arte-educação é parte integrante real e que tende a enriquecer o trabalho interdisciplinar no contexto educacional, podendo funcionar de forma ampla,
acrescentando informações e aumentando o conhecimento do aluno desde que se tenha aporte
teórico para o desenvolvimento didático da rotina prática pedagógica.
Os Parâmetros Curriculares Nacionais articulam sua proposta em arte considerando
as competências e as habilidades necessárias para uma aprendizagem mais voltada para as
demandas interdisciplinares. O que não significa, necessariamente, a supressão de conteúdos
considerados específicos de artes visuais, dança, música, teatro e artes audiovisuais.
A arte na escola tem o intuito de fazer com que o aluno se torne participante da sociedade em que ele está inserido, que ele possa criar, pensar, sentir e refletir sobre o mundo que
o cerca e que consiga expressar esses aspectos não somente por meio de palavras, mas de
outras formas.
O ensino da arte é a educação que oportuniza ao indivíduo o acesso à linguagem expressiva e a forma de reconstrução do conhecimento, portanto, há necessidade de democratizar
o acesso de professores e estudantes às produções artísticas na perspectiva de ampliar repertórios e promover o conhecimento dos seus processos criativos, mobilizando os estudantes para
a formação de grupos de produção artística nas áreas de música, teatro, artes visuais e dança.
Sendo assim, a disciplina de Artes se mostra ativa, presente e mutável, acompanha os
pensamentos e ações humanas, surge da perspectiva de criação e expressão do indivíduo que
deseja transferir algum sentimento, alguma crítica ou emoção.
Seu conceito desmistificar a falsa sensação do fazer artístico obsoleto, resgata valores
estéticos para a demonstração das habilidades e competências por meio das manifestações
sociais.
Conclui-se então, sob a perspectiva do referencial bibliográfico pesquisado, que a Arte
pode ser praticada e expressada de diversas maneiras, no âmbito educacional, deve ser empregada para o desenvolvimento das aptidões humanas e consequente construção do conhecimento.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO BRINCAR PARA O
DESENVOLVIMENTO DAS HABILIDADES DAS
CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A brincadeira pertence a realidade da criança, pois desde o início da infância, as atividades com brinquedos e jogos compõem o cotidiano infantil, ampliando a comunicação,
percepção, observação e demais habilidades, fundamentais à formação humana. Apesar dessa realidade, inserir as brincadeiras e jogos como prática pedagógica na educação não representa uma tarefa simples, devido ao ato de jogar não pode estar limitado a um passatempo
e uma distração, cabendo ao professor a adoção de estratégias que direcionam o brincar ao
desenvolvimento infantil. Sendo assim, esse estudo objetivou compreender os significados
do brincar para o desenvolvimento na Educação Infantil. A necessidade desta pesquisa justifica-se pela importância do lúdico na sala de aula, desde que adotado como um instrumento
pedagógico. A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a pesquisa bibliográfica, permitindo a observação de que as brincadeiras são indispensáveis para que ocorra uma
aprendizagem divertida, significativa, prazerosa e dinâmica, além do desenvolvimento das
habilidades infantis a partir do estímulo e interesse das crianças em participar das atividades
escolares.

Palavras-chave: Brincar; Educação Infantil; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

Q

uando as palavras ainda não podem ser emitidas pelas crianças, geralmente
nos primeiros anos de vida, a comunicação ocorre por meio de sons e gestos,
que passam a representar uma imitação das ações ocorridas em brincadeiras e
jogos, proporcionando o desenvolvimento da imaginação e demais capacidades humanas, direcionando ao amadurecimento das crianças, além de permitir a socialização e interação entre os
estudantes (OLIVEIRA, 2014).
Deste modo, faz-se necessário o conhecimento e compreensão das caraterísticas das
brincadeiras e jogos na representação da proposta lúdica de aprendizagem, a fim de que o
docente construa uma visão sólida, sem fragmentos e sistemática de como a criança desenvolve-se brincando, por meio de mediações que auxiliem na aprendizagem significativa e potencialização das habilidades infantis (ALMEIDA, 2009).
Para Afonso e Abade (2013), inserir brincadeiras na sala de aula trata-se de inovar as
ações desenvolvidas para que a criança alcance o desenvolvimento, transformando a ação do
brincar, pertencente à realidade infantil, em um conjunto de ações direcionadas à aquisição do
conhecimento, deixando a criança livre para aprender por meio de jogos, além de sentir-se com
autonomia para explorar brinquedos e objetos, ocorrendo a construção de uma prática lúdica.
Para tanto, a elaboração deste trabalho apresentou como objetivo geral, compreender os
significados do brincar para o desenvolvimento na Educação Infantil. Dentre os objetivos específicos destacam-se: analisar as contribuições das brincadeiras na Educação Infantil; identificar a
função da ludicidade para a formação social da criança; relacionar o desenvolvimento infantil à
adoção de brincadeiras na sala de aula.
A brincadeira proporciona às crianças o aprimoramento de habilidades, como atenção,
imitação, memória e imaginação, além de possibilitar a experimentação e atendimento às regras.
Portanto, a necessidade deste estudo justifica-se pela importância da adoção de uma prática
lúdica na sala de aula, desde que adotada como um instrumento pedagógico, cabendo aos
docentes a utilização por meio de estratégias voltadas ao aprendizado, pois com a brincadeira
e os jogos, as crianças conseguem associar os conteúdos de maneira significativa, além de
aprenderem de maneira prazerosa, construindo assim, uma educação de qualidade.
Diante desta realidade, a realização deste trabalho buscou responder o seguinte questionamento: “A brincadeira contribuiu para a aprendizagem e o desenvolvimento infantis de maneira
significativa?”
A metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a pesquisa bibliográfica, embasada na análise de livros impressos, artigos e revistas publicadas em domínios públicos, a fim
de contemplar os objetivos referentes à temática escolhida.
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL

De acordo com Passetti (2009), bem
no início da fase infantil, a criança encontra a
brincadeira em situações comuns, como as
possibilidades encontradas em utensílios de
cozinha ou folhas das árvores, por exemplo.
Conforme crescem e desenvolvem habilidades, as crianças passam a procurar brinquedos para representar a atividade do brincar, refletindo na exigência de símbolos e objetos que
caracterizem a espontaneidade da brincadeira.

Ao longo da maturação, o indivíduo enfrenta desafios que permitem a construção do
conhecimento, bem como o desenvolvimento
de habilidades essenciais à formação humana.
Desde os primórdios, o homem busca significados dos símbolos que representem sentido às atividades cotidianas, transformando em
funcionalidade para o cotidiano, como a possibilidade de determinar nas paredes das caA brincadeira caracteriza-se como uma
vernas a sequência de funções aos integrantes
dos grupos por meio dos desenhos (ROSSET- oportunidade de entretenimento e prazer, especialmente à criança, proporcionando a criação
TI, 2007).
de vínculos e experiências, a partir da troca enNa infância, a construção do conheci- tre realidade e fantasia, regadas pela espontamento depende de interações que proporcio- neidade e descobertas, permitindo a adoção de
nem a assimilação da imaginação com suas linguagens simbólicas como significados para
rotinas reais, a partir de ações relacionadas ao interesses, ou seja, quando a criança transfere
que é mais comum às crianças, ou seja, as algo de sua realidade à imaginação, ocorre a
brincadeiras. Na infância, o sujeito tende a ob- recriação de situações (MENDES, 2014).
servar, explorar, manipular e experimentar difeA brincadeira pode derivar da manirentes objetos e situações, a fim de identificar a
funcionalidade das coisas, situação que acaba pulação de objetos e brinquedos, mas pode
facilitada pela espontaneidade encontrada en- surgir em ambientes externos, desde que seja
possível a internalização por meio da aquisição
quanto brincam (SCHULTZ, 2012).
de algum conhecimento, seja de maneira direta
Para Sena (2011), as descobertas ou indireta. Sendo assim, todas as formas de
ocorridas a partir da exploração do meio re- brincar agregam conhecimento ao desenvolvipresentam a construção do conhecimento para mento, especialmente na infância, desafiando
as crianças, cabendo às brincadeiras um im- a criança na transformação do meio em algo
portante instrumento de aprendizagem, pois interessante para sua brincadeira (ROSSETTI,
enquanto brinca, a criança estabelece realida- 2007).
des em sua imaginação, transformando atividaPara Holanda (2009, p.70): “Brincando
des em expressões, ou seja, a criança tende a
transferir desejos, necessidades e expectativas com objetos a criança percebe diferentes diem ações e palavras, de acordo com as esco- mensões, descobre utilidades e classificações,
aprendendo a modificar estruturas e entendenlhas pelas brincadeiras.
do o que é permitido ou não”.
No início da infância, a criança utiliza
A brincadeira contribui para a construsuas habilidades corporais nas brincadeiras,
situação aprimorada conforme a maturação, ção da personalidade, identidade e de autoidirecionando o brincar em objetivos, de modo magem da criança, de modo que seja possível
que a interação com a atividade seja altera- a ressignificação de objetos que assumem o
da de maneira progressiva e gradativa, além papel de brinquedos, ou seja, quando a crianda transformação de brincadeiras físicas para ça faz de conta que é um médico, ela precisa
intelectuais, abstratas e subjetivas (MENDES, conhecer os personagens a partir da interiorização de modelos, além de compreender os
2014).
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momentos que o profissional é procurado e em
quais circunstâncias, atribuindo função social
ao médico. Além disso, a criança experimenta emoções e expressa sentimentos, observados na comunicação manifestada a partir da
construção de uma representação (SCHULTZ,
2012).

Sendo assim, a partir de uma brincadeira, a criança associa realidade à imaginação, transformando situações conflituosas em
possibilidades, de acordo com a organização
das intenções e perspectivas atribuídas às atividades. Enquanto brinca, a criança desenvolve competências e habilidades múltiplas, favorecendo a aquisição de ritmo, ordem, estética,
Segundo Sena (2011, p.19): “A brinca- noção espacial e temporal, equilíbrio, socialideira desenvolve três fases fundamentais para zação, entre outros aspectos fundamentais à
a infância, além das habilidades fundamentais, formação humana (MALUF, 2012).
refletindo na construção da moral infantil, determinadas por: anomia, heteronomia e autoDe acordo com Almeida (2009), a brinnomia”.
cadeira na infância representa um estímulo ao
desenvolvimento e aprendizagem da criança,
Como anomia, determina-se a individu- devido à possibilidade de atribuir significados
alidade no brincar e, mesmo que estejam em ao entretenimento, bem como proporcionar a
grupos, as crianças seguem brincando sozi- construção do conhecimento, as descobertas
nhas, sem interação com os colegas. Cada um e a potencialização da imaginação, facilitando
dos sujeitos consegue brincar em seu mundo, a interação entre necessidade pessoal e realisem que ocorra a experimentação, direcionan- dade ao redor, permitindo a expressão, refledo ao egocentrismo, devido à ausência de in- xão, organização e percepção do mundo.
centivo às trocas entre os pares (SCHULTZ,
2012).
Ao adulto cabe o papel de observação
A fase da heteronomia caracteriza-se,
especialmente, pela aceitação, em que as
crianças aprendem as seguir as regras dos jogos, brincando em grupos e realizando experimentações, apesar da prevalência do ponto
de vista pessoal. Nesta fase, a criança acredita que as regras não podem ser alteradas,
mas descobrem aos poucos a possibilidade de
ajustes e negociações a partir da comunicação
e manifestação das intenções, tendo como objetivo ganhar em todas as brincadeiras (ROSSETTI, 2007).
Segundo Almeida (2009), quando chega à fase da autonomia, a criança passa a entender o sentido das regras, buscando socialização das brincadeiras no sentido de respeitar
os limites dos colegas, bem como entender
que a possibilidade de ganhar não representa
uma prática imutável. As crianças interpretam e
aceitam brincadeiras que determinam sequência, ordem e regras, direcionando suas ações
para a compreensão, transformando o ganhar
a qualquer custo em compartilhar.

das brincadeiras, de modo que a criança esteja
à vontade para expressar o que sente, ou seja,
mesmo que não seja possível entender as intenções infantis, faz-se necessário respeitar as
fantasias idealizadas pela criança, representando sua linguagem (PASSETTI, 2009).

A LUDICIDADE COMO PRÁTICA
PEDAGÓGICA
Afonso e Abade (2013) definem como
ludicidade a possibilidade de uma aprendizagem, especialmente na fase da Educação
Infantil, mediada por estratégias que incluem
a adoção de brincadeiras e jogos como instrumento de desenvolvimento das habilidades
das crianças.
Deste modo, o brincar, comum à realidade infantil, passa a representar proposta de
aprendizagem escolar, inserindo-se prazer e
entretenimento às atividades escolares, de maneira dinâmica, significativa e lúdica.
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A ludicidade associa-se à dimensão
humana que busca a liberdade em diferentes
situações cotidianas, alcançando a espontaneidade em ações que direcionam ao desenvolvimento das habilidades, bem como permitem
a interação com os demais seres humanos, a
fim de alcançar a aprendizagem, em contextos
e momentos variados do cotidiano (SCHULTZ,
2012).

Infantil, de modo que estabeleça um ambiente
favorável à aprendizagem, oferecendo jogos
como instrumento pedagógico.
Durante a brincadeira, a criança tem a
possibilidade de interagir com outros indivíduos e com o meio, portanto, a aplicação do lúdico na educação intenciona a aprendizagem
impulsionada por metodologias e estratégias
pedagógicas agradáveis, que estejam adequadas à realidade da criança, a fim de que
o aprender aconteça no mundo do estudante,
proporcionando à ludicidade uma formação
plena das habilidades da criança, direcionando ao aprender social, cultural, educacional e
cognitivo (DOHME, 2011).

Portanto, a ludicidade trata-se de um
momento de interação e socialização, que
permite o desenvolvimento dos sujeitos, além
de estabelecer um conhecimento imensurável, devido a possibilidade de uma brincadeira
despertar um interesse maior às crianças, direcionando ao processo de troca contínua que
caracteriza a aprendizagem humana (DOHME,
Para Ornelas (2010), a atividade lúdica
2011).
é composta por três fatores: o jogo, a brincadeira e o brinquedo. A ludicidade é composta
De acordo com Afonso e Abade (2013), pela intervenção pedagógica, utilizando a brinas expressões da criança são evidenciadas cadeira como instrumento de aprendizagem, a
quando ocorre a exploração do mundo por fim de que ocorra o desenvolvimento espontâmeio de objetos, pessoas, cultura e natureza, neo e aquisição da autonomia. Em relação aos
determinando uma forma de compreensão de jogos, o autor afirma que por envolver regras,
mundo, devido ao aprimoramento da imagina- caracteriza-se como uma brincadeira mais direção associado as linguagens humanas. Sendo cionada, enquanto o brinquedo representa um
assim, a ludicidade representa uma importante objeto estimulador da brincadeira.
ferramenta para a criança, pois une os jogos ao
aprendizado, proporcionando prazer na busca
Diante destas definições, Afonso e Abapelo conhecimento e desenvolvimento.
de (2013) afirmam que a ludicidade não precisa depender exclusivamente da realização de
A brincadeira representa algo signifi- jogos e brincadeiras nas salas de aula, mas
cativo às crianças por tratar-se de uma ação deve estar direcionada ao desenvolvimento da
livre e espontânea, que não exige um momento criança em diferentes momentos de aprendizapredeterminado e depende da iniciação, con- gem, diante da busca pelas estratégias criatidução e finalização das crianças. Além disso, vas e produtivas, intencionando a elaboração
o brincar proporciona a discussão de regras e de processos que potencializam a aquisição
linguagens, facilitando o desenvolvimento das significativa do conhecimento.
habilidades, imaginação e socialização entre
os estudantes (DOHME, 2011).
Na Educação Infantil, o lúdico precisa
abranger os jogos e os brinquedos, de modo
Para Almeida (2009), a infância precisa que relacione a aprendizagem ao brincar, evide momentos de brincadeira e aprendizagem, denciando o desenvolvimento das habilidades,
mas na sala de aula, esta situação pode estar além de estimular a participação coletiva e a
unida, possibilitando a construção do conheci- socialização das crianças, apesar dos termos
mento por meio da realização de brincadeiras. apresentarem diferentes definições (SCHULTZ,
Porém, cabe ao professor a compreensão acer- 2012).
ca da importância da ludicidade na Educação
800

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Ornelas (2010) define a brincadeira
como uma ação divertida, de entretenimento,
envolvendo culturas e tradições que acompanham comunidades. Já no jogo, associa-se às
atividades físicas ou mentais, que fundamentam significados de perda ou ganho, seguindo
regras e procedimentos.

do brinquedo. Se todo brinquedo é realmente a realização na brincadeira das tendências que não podem
ser imediatamente satisfeitas, então, os elementos das
situações imaginárias constituirão, automaticamente,
uma parte da atmosfera emocional do próprio brinquedo (ANTUNES, 2011, p. 98).

Portanto, a brincadeira e os jogos representam uma maneira enriquecedora de desenvolvimento das capacidades e habilidades
humanas, potencializando a percepção, atenção e interação.

A caracterização do jogo engloba concepções variadas e, na Educação Infantil, representa um trabalho com aprendizagem e
ludicidade, intencionando o desenvolvimento
das crianças. Além disso, os jogos atendem
A utilização destas situações como
as brincadeiras, inclusive utilizando os objetos
referenciados como brinquedos, porém, con- instrumento pedagógico determinam a conssiderando regras mais explícitas (HOLANDA, trução do lúdico, envolvendo diferentes linguagens, movimentos e trocas. Apesar das diferen2009).
ças entre os significados dos termos, tanto os
Para Antunes (2011), os jogos e brin- jogos quanto as brincadeiras caracterizam-se
cadeiras permitem a interação das crianças como um meio de aquisição do conhecimencom o meio, o cotidiano e as diferentes cul- to, estimulando a aprendizagem pelo prazer
turas encontradas na sala de aula. Enquanto (SCHULTZ, 2012).
brinca, a criança expressa seus conhecimenDurante a fase da Educação Infantil, a
tos e afirmam as tradições sociais, diante de situações que propõem o desenvolvimento físico prática lúdica representa uma importante fere mental, relacionados a diversão e socializa- ramenta para o desenvolvimento da criança,
ção. Sendo assim, os jogos podem ser com- devido a relação entre o prazer e o conhecipreendidos como objetos de aprender e diver- mento. Diante da institucionalização do ensino,
tir, caracterizando ambas as situações como a ludicidade aplicada às salas de aula tornoupossibilidades de ampliação do conhecimento, -se uma série de atividades educativas, com
desenvolvimento, desafio e organização nas fins pedagógicos, utilizada como auxílio no trabalho dos conteúdos do currículo (ALMEIDA,
atividades lúdicas.
2009).
No caso dos objetos da ação, classifiApós a elaboração da Constituição
cados como brinquedos, trata-se de uma referência à infância, devido às variações vincula- Federal, de 1988, a educação assegurou didas à memória e imaginação. Sendo assim, o reitos a família, sociedade e aprendizagem às
brinquedo permite a ampliação da dimensão crianças, estabelecendo o dever do Estado e
cultural e cognitiva, pois considera a simbo- da família ao ensino, bem como um direito eslogia daquilo que a criança pensa e deseja, tendido a todas crianças e jovens, a partir da
representada em suportes da brincadeira, que promoção e incentivos que visam o desenvolargumentam sua capacidade de manifestação vimento dos indivíduos, bem como a formação
cidadã, colaborando com a sociedade e quali(HOLANDA, 2009). Segundo Antunes:
ficação profissional (PASSETTI, 2009).
No brinquedo a criança cria uma situação imaginária. A
situação imaginária não era considerada como uma característica definidora do brinquedo em geral, mas era
tratada como um atributo de subcategorias específicas

801

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Afonso e Abade (2013) ressaltam o
Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA,
1990) como uma base favorável aos direitos
das crianças, contemplando o desenvolvimento, a aprendizagem e a diversão. Em seu artigo
4º, o ECA afirma o direito de brincar, cabendo
à família, comunidade e escola a segurança e
efetivação dos direitos à vida, saúde, alimentação, educação, cultura e lazer. Além disso,
destaca-se a importância do respeito ao tempo de cada criança, valorizando a convivência
familiar e social, diante da proposta de experimentação, aquisição do conhecimento e informação cultural.

Maluf (2012, p.13) afirma que: “Os espaços determinados para a Educação Infantil
precisam acolher, atrair, estimulador e oferecer
atendimento às famílias, possibilitando a realização de ações socioeducativas”.

Além de reelaborar as concepções
acerca da infância e suas relações sociais, as
propostas pedagógicas para a Educação Infantil devem mencionar a promoção da integração
entre aspectos físicos, emocionais afetivos,
cognitivos e sociais na infância, considerando cada criança como um ser em formação,
que pertence a uma realidade social e cultural, dependendo de seus responsáveis para
desenvolver-se integralmente, considerando o
“Mais especificamente no título II, que aprender, o brincar, o alimentar-se, entre outros
trata dos direitos fundamentais, o artigo 16 aspectos fundamentais (SCHULTZ, 2012).
estabelece o direito de brincar como liberdade, compreende os seguintes aspectos: brinSegundo Maluf (2012), o ato de brincar, praticar esportes e divertir-se” (PASSETTI, car proporciona o desenvolvimento da auto2009, p.108).
estima da criança, garantindo uma superação
constante, além de direcionar ao autoconheciApesar de assegurar o direito à edu- mento, uma vez que durante as brincadeiras, a
cação e diversão, o ECA acabou fortalecendo criança transforma seus sentimentos em realia ideia assistencialista das escolas voltadas à dade, facilitando ao professor identificar as reinfância, auxiliando a saída das mães para o ais necessidades da criança, bem como suas
mercado de trabalho. A Educação Infantil so- potencialidades.
lidificou-se com a Lei das Diretrizes e Bases
Deste modo, durante as brincadei(LDB – Lei n 9.394/96), após evidenciar o direito ao desenvolvimento físico, motor, social, ras realizadas na Educação Infantil, as crianintelectual e bem-estar da criança, além de po- ças aprendem a partir do estímulo lúdico, que
tencializar as habilidades e capacidades indivi- transforma o conhecimento em brincadeiras,
garantindo a aprendizagem significativa, mesduais (MALUF, 2012).
mo sem que a percepção da criança esteja
De acordo com Ornelas (2010), com direcionada ao aprender. A atividade lúdica oba elaboração e implementação da Lei das Di- jetiva situações novas, dinâmicas e prazerosas
enquanto ocorre a ampliação da vivência, exretrizes e Bases, os espaços direcionados ao
perimentação, desenvolvimento da imaginação
atendimento infantil até os seis anos de idae formação cidadã (DOHME, 2011).
de, passaram a respeitar as possibilidades e
limitações de desenvolvimento social, biolóMendes (2014) ressalta que a prática
gico e cultural das crianças, considerando as lúdica na Educação Infantil deve objetivar a
diversidades em sala de aula, intencionando o oportunidade, cabendo ao docente a compredesenvolvimento pleno de todas as crianças. ensão de seus significados e particularidades,
Além disso, passou-se a estimular o interes- de modo que a adoção de atividades proporse da criança pela aprendizagem por meio de cione momentos de desafio e estimule a conspráticas dinâmicas, lúdicas e contextualizadas, trução do conhecimento, a fim de que o brincar
a fim de inserir os conteúdos trabalhados na seja inserido intencionalmente em ações que
Educação Infantil à realidade cotidiana das relacione desenvolvimento, aprendizagem e
crianças.
prazer.
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Portanto, a atividade lúdica caracteriza-se como um instrumento pedagógico a
partir do momento que o professor utiliza com
propriedade e dinamismo em sala de aula,
transformando situações em brincadeiras, sem
tornar-se refém dos jogos, observando as conquistas positivas e negativas com uma atividade prazerosa, além de identificar os avanços
das crianças nos conteúdos após a inserção
do lúdico (AGUIAR, 2011).
Considerando o professor como mediador da aprendizagem, a ludicidade possibilita a melhora do aprendizado, uma vez que se
trata de algo estimulante e motivador, além de
permitir um equilíbrio entre o desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo, influenciando na
aprendizagem e formação plena das crianças.
Enquanto a criança brinca na Educação Infantil, as funções pessoais estabelecem relação
entre a realidade e a fantasia, dependendo de
um ambiente agradável e adequado ao desenvolvimento humano (MENDES, 2014).
De acordo com Oliveira:
O professor precisa traçar metas e objetivos que almeja
alcançar o que a determinada brincadeira quer transmitir, logo o docente precisa ter um grandioso conhecimento para conseguir identificar as necessidades de
cada criança. O papel do educador é uma atividade
fundamental na aprendizagem da criança, pois antes
de tudo, ele deve ser um facilitador da aprendizagem,
criando condições para que as crianças explorem seus
movimentos, manipulem materiais, interajam com seus
colegas e resolvam situações-problemas no cotidiano
escolar (OLIVEIRA, 2014, p.23).

Segundo Aguiar (2011), o docente
deve conhecer a brincadeira, bem como suas
regras para monitorar a atividade, pré estabelecendo objetivos que podem ser alcançados
pelas crianças e planejar os jogos de modo
que ocorra o comprometimento e dedicação
infantil, a fim de atingir todos os momentos do
processo de ensino-aprendizagem.
Segundo Oliveira (2014), cabe ao professor conhecer sua turma para garantir a proposta de brincadeiras que vão interessar as
crianças, pois um grupo entusiasmado aprende mais rápido, com significado e qualidade.
As atividades realizadas na Educação Infantil
permitem que as crianças iniciem a construção
dos valores humanos e sociais, compreendendo desde cedo a moralidade, ética e respeito
ao próximo, cooperando para que seu colega
progrida em suas atividades, assim como ela
conseguiu.
O lúdico representa uma possibilidade
de formação social, cognitiva e afetiva às crianças, considerando a brincadeira e os jogos,
relacionados à educação, uma oportunidade
de interação entre as crianças, além de ressaltar a necessidade de aprender a respeitar
as diferenças e diversidade, oportunizando a
expressividade, espontaneidade, autonomia e
segurança (AGUIAR, 2011).

Portanto, os professores são os mediadores da brincadeira e devem buscar a segurança da criança, de modo que seja levada a
conquistar autonomia e compreender os desejos interiores, participando ativamente das
brincadeiras e jogos escolhidos, propostos às
crianças.
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AS BRINCADEIRAS PARA A
APRENDIZAGEM

As formas simbólicas de brincar estão
representadas em espaços imaginativos, ampliando a possibilidade de externalização de
emoções, desejos, necessidades, expectativas
e demais sentidos da criança, situação que por
meio das palavras apenas, poderia não ser especificada (SCHULTZ, 2012).

Existem diferentes brincadeiras que podem ser inseridas na Educação Infantil para a
aprendizagem. Além disso, os objetos e brinquedos que podem ser adotados são múltiplos, possibilitando o desenvolvimento da imaRossetti (2007) chama atenção para
ginação e criatividade, especialmente quando
a criança consegue escolher com o que deseja as características das atividades simbólicas,
que envolvem a liberdade na construção das
brincar (SCHULTZ, 2012).
regras, aprimoramento da capacidade imagiOs brinquedos comerciais, que desper- nativa e ampliação da associação entre a retam os interesses das crianças por meio de alidade e a fantasia. As formas simbólicas de
propagandas, estimulando a compra, também brincar permite o exercício do raciocínio infanfavorecem a construção do conhecimento, ca- til, a fim de que ocorra a representação por
racterizando-se como brinquedo educativo, símbolos das ações da criança.
quando atribui suporte pedagógico às descobertas da criança. A vantagem de trabalhar
com brinquedos, especialmente na Educação
Infantil, trata-se da diversão durante o aprender,
unindo cotidiano às atividades escolares (PASSETTI, 2009).

O brincar por meio do faz de conta representa uma importante função social à infância, de modo que a criança consiga expressar
inseguranças e encontrar possibilidades de interação, situações que favorecem a construção
da identidade, autoconhecimento e desenvolviEnquanto manipula os brinquedos ou mento das capacidades intelectuais, motoras,
objetos transformados em brinquedos, a crian- cognitivas e psicológicas (AGUIAR, 2011).
ça explora diferentes habilidades, além de conDe acordo com Holanda (2009), brinseguir estabelecer uma comunicação e socialização com colegas e professores, discutindo cadeiras como o quebra-cabeça, estimulam e
facilitam o aprender das formas e cores, deviregras e criando cenários (OLIVEIRA, 2014).
do sua caracterização como um brinquedo de
Atualmente, as estratégias pedagógicas encaixar. Além disso, a criança aprende ordens
que envolvem a adoção de brinquedos, propor- e compreende regras, pois as peças precisam
cionando brincadeiras diversas, tornou-se mais atender as exigências do desenho para que se
comum na Educação Infantil, com professores encaixem e completem a figura do brinquedo.
escolhendo possibilidades variadas para estimular a participação das crianças no processo
de ensino-aprendizagem. Uma das principais
propostas adotadas com as crianças são as
brincadeiras simbólicas, também conhecidas
como faz de conta, que impulsionam a exploração da imaginação, das manifestações corporais e intelectuais (SENA, 2011).

A amarelinha é uma brincadeira que
estimula o conhecimento dos alunos pelos números, sequências e ordens numéricas, a partir do desenho no chão, com casas numeradas
de um até dez, estimulando o desenvolvimento
do equilíbrio das crianças, quando existe a necessidade de ficar em um pé só para pegar
a pedrinha do chão. Uma pedrinha é lançada
em cada casa, seguindo a ordem numérica,
de modo que a criança que desequilibrar retorne ao início do jogo, vencendo quem chegar à
casa de número dez primeiro (AGUIAR, 2011).
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Outra possibilidade é a dança das
cadeiras, que são dispostas em um círculo,
sempre com um número inferior ao de participantes, ou seja, quando há seis crianças brincando, por exemplo, apenas cinco cadeiras
estarão no jogo. Uma criança é escolhida para
controlar a música que, enquanto tocada, deve
manter o grupo andando e dançando ao redor
das cadeiras.
Ao parar a música, as crianças devem
sentar-se e quem não conseguir uma cadeira,
sairá da rodada. Ao sair uma criança, tira-se
uma cadeira também, restando, ao final, apenas dois participantes e uma única cadeira. A
criança que terminar a competição sentada é a
vencedora (OLIVEIRA, 2014).

O importante é que a criança seja estimulada a participar das atividades para desenvolver suas potencialidades, observadas pelo
professor que planejou as brincadeiras a partir
da definição dos objetivos estabelecidos para
atingir o sucesso na atividade e interesses do
processo de ensino-aprendizagem (SCHULTZ,
2012).
Ao brincar com a criança, o adulto ensina e aprende, sendo possível demonstrar seu
carinho e preocupação com os sujeitos. Muitas vezes os brinquedos sofisticados não são
os preferidos das crianças, que atribuem significados quando eles mesmos constroem os
objetos que caracterizam as atividades lúdicas
ocorridas nas salas de aula (PASSETTI, 2009).

“A dança das cadeiras sugere a interação entre a turma, além de proporcionar o desenvolvimento da concentração, capacidades
motoras, raciocínio e construção de estratégias
(SENA, 2011, p.41)”.

Quando está brincando a criança enriquece sua identidade, experimenta novas maneiras de pensar e agir, ampliando concepções
e recursos que satisfaçam suas necessidades,
além de promover a integração e socialização
das crianças, preparando-as para uma formaOliveira (2014) destaca a brincadeira ção cidadã crítica, participativa e transformadodo Coelho na Toca como fundamental para o ra (MENDES, 2014).
desenvolvimento e aprendizagem infantil. As
crianças representam o esconderijo dos coelhos a partir de tocas desenhadas no chão.
Uma das crianças será o lobo e, ao sinal do
professor, os coelhos entram na toca, mas o
lobo deve tentar capturar os colegas antes que
isso aconteça, transferindo o papel de lobo ao
coelho capturado.
Quando a maioria das crianças experimentarem os dois papéis a brincadeira pode
ser finalizada. Este jogo é ideal para desenvolver habilidades referentes à noção de espaço,
identificando a hora de correr e parar. As brincadeiras mencionadas não são separadas por
faixa etária por acreditarem que elas possam
ser adaptadas conforme a idade da turma.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante dos estudos realizados para elaboração deste trabalho, observou-se a necessidade de ressaltar o brincar como um instrumento importante para o desenvolvimento da criança
na Educação Infantil, podendo ser considerado como uma atividade que permite a socialização
e integração das crianças, proporcionando a construção do conhecimento.
O brincar em sala de aula permite às crianças uma aprendizagem significativa, uma vez
que beneficia o desenvolvimento da criatividade e imaginação, aprimorando a linguagem, coordenação e participação de todos. Sendo assim, as escolas precisam propor mais atividades que
envolvam brincadeiras, direcionado, especialmente na Educação Infantil, a formação de sujeitos
críticos, responsáveis, que sabem interpretar as regras e assumem responsabilidades.
Apesar das diferenças entre os conceitos de jogos e brincadeiras, ambos caracterizam
um instrumento de aprendizagem essencial, proporcionando às crianças o aprender de maneira
lúdica, envolvem conceitos e entretenimento. Além disso, durante os jogos e brincadeiras, as
crianças tendem a expressar-se com maior frequência, experimentando situações novas e compartilhando com os colegas seus saberes.
A adoção da ludicidade como estratégia de aprendizagem cabe ao docente, que a partir
de observações e mediações, estabelece momentos lúdicos para abordar conceitos do currículo, estimulando a participação e interação da criança, além de permitir relacionar a realidade cotidiana ao aprendizado escolar. Neste contexto, o trabalho com as atividades lúdicas proporciona
benefícios às crianças e ao professor, pois promove a interação e a troca de conhecimento.
Considerando os docentes como mediadores do conhecimento, é fundamental a escolha por práticas pedagógicas que oportunizem o crescimento e desenvolvimento da criança,
bem como um ambiente enriquecedor, confortável e de qualidade, a fim de que a criança esteja
estimulada para aprender e socializar, proporcionando a conquista da autonomia.
As brincadeiras são indispensáveis para que ocorra uma aprendizagem divertida, significativa, prazerosa e dinâmica, direcionando a criança ao entendimento e interesse pelo aprender.
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A NEUROCIÊNCIA E O DESENVOLVIMENTO
SOCIOEMOCIONAL NO PROCESSO DA
APRENDIZAGEM ESCOLAR

RESUMO: Este artigo tem como objetivo discutir a importância da Neurociência na educação,
mais especificamente, relacionando ao processo de aquisição do conhecimento e aprendizagem do aluno durante o processo escolar. Desta forma, destaca-se o papel do professor e da
escola como fundamental, pois sendo a escola o local onde essa busca pelo conhecimento
é construída, esta torna-se responsável pela formação desses novos cidadãos. Sendo assim,
é necessário repensar as práticas pedagógicas dos professores em busca da construção do
desenvolvimento das habilidades socioemocionais nestas instituições para que se tenha uma
melhor compreensão dessas habilidades, de forma a promover novas estratégias de ensino e
formação para o educador do século XXI.

Palavras-chave: Neurociência; Formação Docente; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

N

os últimos anos, o tema neurociência vem sendo discutido por estudiosos de todo
o mundo, apresentado em palestras que abordam pesquisas e vários estudos,
com o objetivo de alcançar uma melhor compreensão dos mecanismos que envolvem o processo de aprendizagem em cada indivíduo.
Atualmente, a nova geração da sociedade contemporânea, submetida ao processo de
educação vigente, exige novos desafios diante as dificuldades que podem ser constatadas na
busca do desenvolvimento de estratégias a partir da compreensão da Neurociência.
Em decorrência deste cenário, torna-se evidente que os professores necessitam de formação e informação, para a adequada compreensão do processo de ensino e de aquisição do
conhecimento dos alunos.
Na área educacional, a Neurociência destaca-se por sua importância no trabalho pedagógico que envolve o processo de aprendizagem e, por isso, faz-se necessário que os profissionais envolvidos, discutam e compreendam que as ações comportamentais dos alunos, são decorrentes de estímulos cerebrais e que a Neurociência pode contribuir significativamente nesse
processo, conforme evidenciado por Tabaquim (2003):
O cérebro é o órgão privilegiado da aprendizagem. Conhecer sua estrutura e funcionamento é fundamental na
compreensão das relações dinâmicas e complexas da aprendizagem. Na busca pela compreensão dos processos de aprendizagem e seus distúrbios, é necessário considerar os aspectos neuropsicológicos, pois as manifestações são, em sua maioria, reflexo de funções alteradas. As disfunções podem ocorrer em áreas de input
(recepção do estímulo), integração (processamento da informação) e output (expressão da resposta). O cérebro
é o sistema integrador, coordenador e regulador entre o meio ambiente e o organismo, entre o comportamento e
a aprendizagem (TABAQUIM, 2003, p. 91).

Assim sendo, podemos considerar que o estudo da Neurociência é uma grande conquista para o sistema da educação, pois oferece novas possibilidades para o professor desenvolver
seu trabalho, colocando em prática as soluções mais eficazes às necessidades da educação.
Desta forma, o presente artigo tem como objetivo, realizar uma breve análise da importância da Neurociência na educação, ressaltando as barreiras na formação dos professores que
implicam diretamente em suas práticas pedagógicas.
A abordagem qualitativa foi adotada para o desenvolvimento do trabalho e, como instrumento para a produção de dados, recorri à revisão de literatura sobre temáticas relacionadas à
Educação, formação de professores e Neurociência na aprendizagem. Foram utilizadas como
referências, as obras de Gatti (2006), Dubet (2008), Moraes (2012) e, também, Nuthall (2002),
Almeida (2010), Vermeulen (2004), entre outros.
Para concluir, foram sintetizadas as principais considerações decorrentes da pesquisa,
acompanhadas dos resultados explorados ao longo do trabalho.
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A FORMAÇÃO DOS PROFESSORES
Novo século e permanecem notáveis
as inúmeras críticas sobre a qualidade da formação ofertada aos professores, bem como o
discurso de como essa educação pode contribuir para que o sistema educacional, de fato,
seja efetivo, é de grande relevância.

Durante a formação universitária, são
poucas as instituições que oferecem uma prática de ensino enriquecedora na formação de
professores. Esse cenário, reflete-se de modo
acentuado na atuação do profissional e tal fato
pode ser verificado pela análise dos índices
das avaliações que medem a qualidade do sistema educacional.

Baseado nos conceitos explicitados,
pode-se verificar a importância e a relação que
a atuação do professor estabelece com a qualidade da Educação. É de suma importância
para a formação dos profissionais ligados ao
ensino fundamental, principalmente no que diz
respeito ao professor das séries iniciais, o professor alfabetizador, conhecer as dificuldades
que a carreira apresenta e identificar as necessidades de seus alunos, traçar metas e buscar
A própria formação é o que preocupa mais. Nós não possibilidades de solucionar essas carências.

Segundo Gatti (2006), o Conselho Nacional de Educação possui Diretrizes Curriculares Nacionais a serem implementadas, visando
uma formação de qualidade para o professor.
A questão é que estas diretrizes não costumam
ser cumpridas e a burocracia do Estado permite que as leis regulamentadoras sejam, na
maioria dos casos, deixadas de lado, para Gatti:

temos tido uma preocupação substantiva com a formação. Ela é bastante aligeirada e nós temos problemas
tanto nos cursos de Pedagogia como nos cursos de Licenciatura, que vêm se arrastando há mais de 40 anos
e não foram resolvidos. Ao invés de se repensar toda a
grade curricular e a formação dos educadores, que é
uma questão muito séria, nós ficamos em discussões,
do meu ponto de vista, estéreis, do campo de questões
ideológicas e de brigas políticas. A questão curricular
da formação do professor, uma formação específica, é
deixada de lado (GATTI, 2006, p. 2).

Enfrentar os novos desafios demandados desta nova sociedade, a fim de encontrar
possibilidades que propiciem resultados eficazes no aprendizado, promotores de igualdade
de oportunidades. Para Dubet (2008), é necessário que a educação não continue sendo privilégio de poucos e que ela possibilite a derrubada do “muro” que separa a educação pública
da privada, sendo a primeira para população
menos favorecida, que produz o fracasso escolar e a educação privada, está com qualidade,
De acordo com a autora, o professor para a classe mais favorecida, conforme reitera
deve ter uma formação mais específica, pois, Morais (2012):
atualmente, o modelo encontrado nas formações desses profissionais, não garantem uma vivemos no Brasil um verdadeiro aphartaid (apartheid)
formação prática adequada. Durante a forma- educacional, no qual coexistem, sem maiores questioção universitária e de um modo geral, o aluno namentos, dois sistemas de ensino: aquele destinado
não cumpre todo o processo de prática neces- às camadas populares, no qual se passou a aceitar,
sário, assim o estágio reduz-se à mera burocra- como natural, que um altíssimo percentual de criança
chegue ao final do primeiro ano sem ter compreendido
cia, ou seja, um papel assinado.
o funcionamento do sistema alfabético (MORAIS, 2012,
p.23).
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Desta forma, percebe-se a importância
do papel do professor, sendo um dos seus desafios, introduzir a criança em um mundo letrado e orientá-la na apropriação desse conhecimento.

Portanto, as implicações do conhecimento e a aplicação dos dados dos estudos
sobre o cérebro nessa área e a formação de
professores é de grande importância aos currículos de formação docente, como indicador de
ciência, tecnologia e visão futurista no panorama das Ciências da Educação, pois, neurociência educacional (NE), já é uma realidade na
formação de professores, e isto é um desafio
para todos os envolvidos no processo de ensino-aprendizagem.

Neste sentido, alguns pesquisadores
estão em busca de novos estudos e práticas
para a compreensão de como o processo
de aprendizagem ocorre, como é o caso da
Neurociência. Tais estudos poderiam levar a
métodos de ensino melhorados e a uma nova
maneira de avaliar a aprendizagem dos estuNeste sentido, a Neurociência pode ser
dantes.
um caminho promissor e inovador para a atuação do professor na promoção do aprendizaNo entanto, a Neurociência ainda é do, conforme veremos mais adiante.
uma área de estudo muito nova, especialmente
em relação ao campo educativo e precisa ser
A NEUROCIÊNCIA
mais explorada, pois ela não oferece estratégias de ensino.
Ninguém sabe a quantidade de conhecimentos que os estudantes levam para casa
Para Almeida (2010), “ela mostra que depois de um dia na escola. Atividades, testes
o desenvolvimento do cérebro decorre da in- e trabalhos de casa, podem transmitir a ideia
tegração entre o corpo e o meio social” e, por de que está ocorrendo a aprendizagem, mas
isso, segundo a autora, o educador precisa po- a aprendizagem é algo que não podemos ver,
tencializar essa interação por parte das crian- ela é invisível e pessoal (NUTHALL, 2002).
ças.
Alguns pesquisadores como Nuthall
Com esta breve análise, é possível (2002), que chegou a passar 40 anos estuidentificar que a formação do professor não dando para tentar entender como aprendeatende este novo cenário e vem seguido da ne- mos, após cruzar milhares de dados, concluiu
cessidade de uma nova formação, que remete que aprender é exclusivo de cada indivíduo e
à mudança de postura do professor, diante dos que os professores combinam o ensino com o
novos contextos e problemas apresentados no aprendizado. Só porque um aluno está ocupaprocesso de aprendizagem, explorando e ade- do não significa que eles estão aprendendo.
quando-o às novas propostas que privilegiem o De acordo com Nuthall (2002):
contexto educacional.
O foco dos professores que pensam quando estão planejando e desempenhando seu papel na sala de aula é
manter os estudantes ocupados envolvidos em atividades que produzem algum produto tangível que pode ou
não refletir, de forma indireta e inobservável, a aprendizagem dos alunos (NUTHALL, 2002).
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Este foco no ideal cultural de uma sala
de aula ocupada resulta em padrões e rotinas
similares. Mas Nuthall, não encontrou nenhuma
evidência de que essa ocupação resultou em
aprender. Em vez disso, resultou em um produto bem acabado que todos nós esperamos
como evidência de aprendizado.

As pesquisas no campo da Neurociência aumentaram significativamente nossa compreensão dos processos cerebrais e a função
de seus sistemas neurais subjacentes. Em outras palavras, estudos nos mostram como o cérebro armazena e processa informações, como
a plasticidade neural afeta o aprendizado e o
comportamento observável, e assim por diante.

Ao se concentrar na experiência dos
alunos para entender o processo de aprendizagem e ensino, Nuthall aventurou-se em território inexplorado e descobriu que “os professores são muito desinformados sobre o que os
alunos individualmente aprendem”. Os professores confiam em rotinas e rituais comumente
considerados bons para pesquisadores, mas
não apropriados para os alunos.

Por exemplo, a pesquisa de Neurociência confirma que o aprendizado começa
quando o cérebro de uma pessoa processa a
informação. Esta informação é absorvida através dos sentidos, processada nos diferentes
lóbulos sensoriais na parte de trás do cérebro,
e depois processada para o centro expressivo
do lobo frontal e organizada em caminhos neurais. Todas as pessoas têm uma codificação
Porém, nos últimos anos, um novo genética única que influencia uma predisposicampo de pesquisa surgiu na cena com a es- ção genética para a qual lóbulos, hemisférios e
perança de, finalmente, apresentar o segredo sentidos dominarão ao processar informações.
de como a aprendizagem ocorre. Foi referido
como neurociência educacional, NeuroeducaSegundo Vermeulen (2004), os estução e mente, cérebro e educação.
dos científicos revelam que uma combinação
única de hemisférios do cérebro, emparelhados
Esta abordagem foi explorada por cien- com preferências expressivas-receptivas, raciotistas da Universidade Carnegie Mellon em Pitt- nal-emocionais e sensoriais e de inteligência,
sburgh, EUA, que realizaram um estudo no ano compõem o design neurológico de uma pesde 2015. Eles ensinaram aos alunos sobre o soa. Para máxima compreensão e retenção, tofuncionamento interno de objetos domésticos dos os lobos nos dois hemisférios do cérebro
em uma aula de física que ocorreu dentro de devem estar envolvidos no processamento da
um scanner cerebral FMRI (ressonância mag- informação. Ele reitera que:
nética funcional).
À medida que os alunos aprenderam
sobre os mecanismos simples, os neurocientistas registraram a atividade em seus cérebros.
Ao olhar para os padrões que apareciam, os
cientistas poderiam determinar em que mecanismo o cérebro estava pensando. Os cientistas que realizaram este estudo fizeram grandes
afirmações, sugerindo que esse tipo de pesquisa poderia levar a métodos de ensino melhorados e a uma nova maneira de avaliar a
aprendizagem dos estudantes.

Todas as pessoas têm preferências diferentes e é essencial que qualquer organização de aprendizagem
precise projetar experiências de aprendizado e ambientes de aprendizagem alinhados com a forma como a
mente humana aprende VERMEULEN, 2004).
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Desta forma, conforme cita o autor, é
importante a compreensão precisa dos mecanismos de aprendizagem e avaliação que
afetam o desempenho cerebral. Assim, essa
relação de aprendizagem e desempenho cerebral, é importante para o campo educacional e
pode levar o professor a uma reflexão de suas
práticas em sala de aula, contribuindo para a
melhoria do aprendizado.
Portanto, a Neurociência, por intermédio de seus variados estudos, pode ajudar o
professor a enriquecer o processo de ensino e
aprendizagem com intervenções e estratégias
didáticas que potencializam e estimulem cada
tipo de aprendizado.

A NEUROCIÊNCIA NA
APRENDIZAGEM

tas décadas, os cientistas pensaram em cognição e emoção como dois sistemas em grande
parte do cérebro. Mesmo quando os pesquisadores começaram a encontrar evidências da
interdependência dos dois, essa interação foi
frequentemente vista à luz das emoções que
interferem nos nossos processos cognitivos de
nível superior.
Segundo Relvas (2012), no ensino tradicional sempre foi privilegiada a educação
cognitiva, onde destaca-se apenas a questão
racial. Atualmente, com o novo papel do educador no século XXI, destaca-se o conhecimento das emoções dos nossos alunos. Faz-se necessário criar um contexto em sala de aula que
proporcione ao aluno uma segurança e isso é,
fundamentalmente, o papel do professor.

Para Relvas, os professores devem
Nos últimos anos, os currículos esco- ser os pacifistas desta relação, evitar conflitos,
lares no Brasil sofreram algumas mudanças evitar confrontamentos, trabalhar com as emopara temas centrais comuns de leitura e mate- ções e, na verdade, escutar esse nosso aluno.
mática, isso pode ser considerado um grande
Essas descobertas sobre o papel funavanço na área educacional, porém nos deparamos com grande dificuldade para colocar em damental que as emoções desempenham nos
prática e atender de maneira eficaz as necessi- processos cognitivos de nível superior, devem
nos fazer repensar como valorizamos ou desdades da educação (RELVAS, 2012).
valorizamos as emoções na aprendizagem.
Ensinar é uma tarefa complexa, e exiTratar a aquisição do conhecimento rage dos educadores um planejamento eficiente,
competência e dedicação. Planejar, talvez, seja cional como o objetivo final da aprendizagem
uma das tarefas mais desafiadoras, se consi- e tratar as emoções como obstáculos a serem
derarmos as mudanças e transformações que superados no processo, é excessivamente simvivemos a cada dia no mundo, pois a necessi- plista e nos rouba o verdadeiro dom de aprendade que se tem hoje, amanhã já não é a mes- der: impulsionar mudanças positivas em nosma. Assim, o grande desafio do professor está sas vidas.
em planejar ações que proporcionem ao aluno
Seria como ter um carro, uma máquio conhecimento preparando-o para essa transformação. Tais questões nos faz refletir sobre na complexa e sofisticada, e não saber como
a formação docente e a qualidade do ensino dirigi-lo. A cognição é o carro e as emoções
são o conhecimento de como dirigi-lo. Somen(RELVAS, 2012).
te quando reconhecemos o papel essencial da
Neste sentido, o autor ressalta que a emoção no pensamento racional, seremos caNeurociência aparece com um papel impor- pazes de aprender ou ensinar de forma signitante, contribuindo nas ações pedagógicas do ficativa.
professor, uma vez que esta ciência, estuda a
maneira que o cérebro aprende. Durante mui814
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Se o objetivo do aprendizado é impulsionar mudanças positivas em nossas vidas,
as emoções devem desempenhar um papel
central.Estudos na área Neurocientífica, reiteram que a aprendizagem ocorre quando dois
ou mais sistemas funcionam de forma inter-relacionadas, por isso uma das grandes descobertas que essa ciência trouxe para a educação é que através de atividades que para os
alunos são prazerosas e desafiadoras o “disparo” entre as células neurais acontece mais
facilmente: as sinapses se fortalecem e redes
neurais se estabelecem com mais facilidade.
Para Wallon (1979), o papel da afetividade é fundamental no processo de desenvolvimento da personalidade, que se constituem
na alternância dos domínios orgânicos e funcionais. Para o autor, o ambiente é o responsável pelas transformações e aprendizado do
indivíduo, estando presente em todas as fases
de desenvolvimento é fortemente estimulada
pelo afeto.
Na perspectiva do autor, não há aprendizagem sem vínculo afetivo, conforme reitera
Dantas (2002, p. 90): “Isto significa que a afetividade depende, para evoluir, de conquistas realizadas no plano da inteligência e vice-versa”.
Para Guerra (2010), é necessário um
diálogo entre pedagogia e neurociência para
que a aprendizagem aconteça e o autor reitera:
Os avanços das neurociências esclareceram muitos
aspectos do funcionamento do SN, especialmente do
cérebro, e permitiram a abordagem mais científica do
processo ensino e aprendizagem. Funções relacionadas à cognição e às emoções, presentes no cotidiano
e nas relações sociais, como dormir, comer, gostar, reconhecer, falar, compreender, ter atenção, esquecer, experimentar, ajudar, lembrar, calcular, planejar, julgar, rir,
movimentar-se, trabalhar, emocionar-se, são comportamentos que dependem do funcionamento do cérebro.
Educar é aprender também (GUERRA, 2010, p. 4).

Diante disso, a atuação do professor
necessita ser orientada e compreendida com
manifestações afetivas na interação com seus
alunos para que se concretize o êxito no aprendizado. Parafraseando Freire (1996), numa frase que nos mobilize a novas reflexões e a outras sínteses:
Como prática estritamente humana jamais pude entender a educação como experiência fria, sem alma,
em que os sentimentos e as emoções, os desejos, os
sonhos devessem ser reprimidos por uma espécie de
ditadura racionalista. Nem tampouco jamais compreendi a prática educativa como uma experiência a que
faltasse rigor em que se gera a necessária disciplina
intelectual (FREIRE, 1996, p.146).

De acordo com Houzel (2007), ao serem expostos a atividades complexas, os alunos ficam desmotivados e consequentemente
o cérebro fica frustrado, pois a falta de motivação, não gera o prazer do sistema de recompensa. Por isso, as tarefas são abandonadas e
tal fato ocorre também com as tarefas fáceis.
Portanto, cabe ao professor criar uma
relação amigável com os alunos, criar um contexto onde o aluno possa se sentir seguro, trabalhar com as suas emoções, criar situações
de motivação e, principalmente, ouvi-los, percebendo suas emoções e provocando neles o
grande estímulo da autoestima, da confiança e
da conquista naquilo que perpassa pela sala
de aula. Neste sentido para Cosenza e Guerra: “os conhecimentos agregados pelas neurociências podem contribuir para um avanço na
educação, em busca de melhor qualidade e
resultados mais eficientes para a qualidade de
vida do indivíduo e da sociedade” (COSENZA;
GUERRA, 2011, p. 145).
Nesta perspectiva percebe-se a importância da formação e capacitação continuada
de professores sobre os fundamentos neurobiológicos do processo ensino e aprendizagem. Considerar incluir os conhecimentos da
Neurociência na prática do professor irá auxiliá-lo muito em suas estratégias e em toda a
construção do seu caminho profissional.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Neurociência é uma área pouca explorada e de grande potencial para ser utilizadas
em pesquisas direcionadas na área educacional. Nesta perspectiva faz-se importante discussões no âmbito de políticas públicas no que se refere a formação de professores e, por isso, tal
situação vem sendo discutida com frequência na busca de uma reestruturação da educação.
Ensinar bem é uma tarefa complexa e não há receita fácil para isso. Não há um caminho
único para se ensinar e aprender, porém verificamos os esforços de políticas educacionais que
estimulam e até mesmo promovem essas formações para os professores, em algumas redes
públicas de ensino.
No entanto, a formação inicial de professores, ou seja, a formação mais efetiva nos cursos de Pedagogia, deveria ser o primeiro objetivo para atingir a vasta maioria dos estudantes
e criar uma consciência da importância do seu papel e encontrar uma importante razão para
mudar.
Mudar para que os cidadãos de amanhã apreciem o papel “penetrante” do domínio da
leitura na cultura onde vivem. Os desafios para a modificação do ensino estão aí a postular uma
visão da educação de caráter amplo, apontando para uma convergência de esforços na busca
da interdisciplinaridade e da contextualização, valorizando vários aspectos até então pouco estimulados.
A Neurociência colabora no processo de aprendizagem e, desta forma, o professor, principal responsável pela organização das situações de aprendizagem, deve ter conhecimento teórico sobre o tema para o desenvolvimento de situações que o ajudem a mediar a aprendizagem,
deve fazer uso de novas metodologias, procurando sempre incluir na sua prática ações efetivas,
precisa estar em constante formação.
Se o educador tem o conhecimento do funcionamento cerebral e reconhece que cada
aluno aprende de uma maneira diferente, estará preparado para desenvolver suas aulas explorando os diferentes estilos de aprendizagem dos alunos e utilizando variadas estratégias pedagógicas, ressignificando sua prática docente (SOARES, 2003).
Cabe a ele oferecer um espaço que mescle interação nas aulas cotidianas, um ambiente
favorável à aprendizagem escolar e que proporcione alegria, prazer, movimento e motivação no
ato de aprender.
Conclui-se que a Neurociência ajuda a educação na promoção de diversos aprendizados no processo de ensino-aprendizagem e, por isso, o professor deve ter conhecimento dos
benefícios e criar estratégias e ações nesse processo de formação que deve ter à Neurociência
frente à aprendizagem de novos conhecimentos que não serão apenas acadêmicos e sim para
toda a vida.
Neste sentido, conhecer a Neurociência, passa a ser fundamental para o professor no
desenvolvimento de sua função. Um professor bem capacitado, que exerce sua função com
empenho, de maneira eficaz e adequada, são fatores fundamentais para que ocorra a aprendizagem. O educador necessita de ampliar seus conhecimentos, inovar seu repertório, pois isso
trará muitos benefícios no processo de aprendizagem, abrindo uma nova estrada no campo do
aprendizado e da transmissão do saber.
Espera-se, desta forma, ter contribuído, através da elaboração
desse trabalho, para a identificação dos benefícios e alguns dos desafios a serem enfrentados pela consolidação da formação de professores, a importância da afetividade e o trabalho da Neurociência no
processo de aprendizagem.
Os desafios para a modificação do ensino estão aí a postular
uma visão da educação de caráter amplo, apontando para uma convergência de esforços na busca da interdisciplinaridade e da contextualização, de forma que o aprendizado faça parte da formação cidadã
do indivíduo, consolidando sua identidade.
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O AUTISMO E A INTEGRAÇÃO NA
UNIDADE ESCOLAR

RESUMO: O objetivo deste estudo de campo é analisar como se dá a inclusão da criança com
autismo na unidade escolar. Tendo a escola como mais um meio pelo qual a criança tem a
oportunidade de vivenciar a integração com outras crianças e receber diferentes estímulos
para a ampliação dos seus conhecimentos e vivências. A família levando nas terapias que já
realizam, consegue integrar com a escola as estimulações que a criança necessita para o desenvolvimento de suas potencialidades, auxiliando na sua aprendizagem e desenvolvimento.
A situação requer um olhar voltado para as reais necessidades das crianças nas unidades escolares, os recursos que essas escolas possuem para esse atendimento, a formação dos professores para que esse acolhimento ocorra com êxito e a parceria da família nesse processo.

Palavras-chave: Criança; Escola; Recursos; Formação Docente; Parceria; Família.
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INTRODUÇÃO
“O conhecimento é poder. Utilize parte do seu tempo para educar alguém
sobre o autismo. Não necessitamos de defensores. Necessitamos de educadores” (ASPERGER WOMEN ASSOCIATION).

C

onforme estudos (ONU), identifica-se que o Autismo é uma dificuldade (considerada como um Transtorno Mental e de Comportamento) que afeta a forma como
uma pessoa comunica-se com outras pessoas e relaciona-se com o mundo à sua

volta.

Algumas pessoas com autismo podem ter também, um quadro, uma Deficiência Intelectual ou outras doenças associadas (epilepsia, alterações físicas etc.). E não são todas as
pessoas com autismo que têm Deficiência Intelectual. De qualquer modo, tanto aqueles que têm
autismo e possuem inteligência normal ou acima do normal, como os com inteligência abaixo do
normal, todos são considerados pela ONU como pessoas com deficiência.
Pessoas que apresentam transtorno do espectro autista podem ter dificuldades de realizar e aprender várias atividades em diferentes momentos da vida, desde estudar na escola, até
aprender atividades da vida cotidiana, como, por exemplo, tomar banho ou preparar a própria refeição. Algumas conseguem levar uma vida quase que independente, enquanto outras poderão
precisar de apoio de profissionais e auxílio de acompanhante durante toda a vida.
Com o objetivo de fazer uma estudo bibliográfico sobre o tema O autismo e a integração
na unidade escolar, a orientação foi realizada pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), que trata sobre a Educação Especial. A redação diz que ela deve visar a efetiva integração do estudante à vida em sociedade. Além da LDB, a Constituição Federal, a Convenção
sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, Estatuto da Criança e do Adolescente e o Plano
Viver sem Limites (Decreto 7.612/11) também asseguram o acesso à escola regular.
A escola é um espaço de convivência social onde reproduzem as relações sociais através da convivência entre todos que atuam na unidade escolar. É importante garantir momentos
para que todos discutam a questão e possam pensar de forma conjunta, ações concretas para
que a inclusão aconteça (ONU).
Os alunos que estão inseridos na proposta de educação inclusiva devem ter a possibilidade de integrar-se ao ensino regular, mesmo aqueles com deficiências ou transtornos de
comportamento, de preferência sem defasagem idade-série. A escola, deverá adaptar-se para
atender às necessidades destes alunos inseridos em classes regulares. Isso demanda mudanças significativas na estrutura e no funcionamento das escolas, na formação dos professores e
a relação com a família.
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O AUTISMO
Pesquisadores e estudiosos do assunto (SILVA; MULICK, 2009) descrevem o autismo e outros distúrbios, como transtorno desintegrativo da infância, junto a Síndrome de
Asperger, denominando-se como, Transtornos
do Espectro Autista – TEA.
Os transtornos citados acima foram
classificados conjuntamente porque todos causam, de algum modo, distúrbios no desenvolvimento, assim, o desenvolvimento da criança
ocorre de uma forma diferente do esperado
para a idade. Todos modificam, de várias maneiras e intensidades, a comunicação, a interação social e o comportamento da pessoa (SILVA; MULICK, 2009).
Na Síndrome de Asperger existem dificuldades sociais, mas a inteligência e a fala estão preservadas. As pessoa com autismo têm
características próprias, mas existem alguns
sinais que costumam ser comuns. Os sinais
importantes que podem indicar a presença de
traços autistas ou de outros problemas, e que
podem ser percebidos no ambiente familiar,
social e escolar (SILVA; MULICK, 2009):
• O relacionamento com outras pessoas pode não despertar seu interesse;
• Age como se não escutasse (ex.
não responde ao chamado do próprio nome);
• O contato visual com outras pessoas
é ausente ou pouco frequente;
• A fala é usada com dificuldade, ou
pode não ser usada;
• Tem dificuldade em compreender o
que lhe é dito e também de se fazer compreender;
• Palavras ou frases podem ser repetidas no lugar da linguagem comum (ecolalia);
• Movimentos repetitivos (estereotipias) podem aparecer;
• Costuma se expressar fazendo gestos e apontando, muitas vezes não fazendo uso
da fala.
• As pessoas podem ser utilizadas
como meio para alcançar o que quer;
• Colo, afagos ou outros tipos de contato físico podem ser evitados;

• Pode não demonstrar envolvimento
afetivo com outras pessoas;
• Pode ser resistente a mudanças em
sua rotina;
• O que acontece à sua volta pode
não despertar seu interesse;
• Parece preferir ficar sozinho;
• Pode se apegar a determinados objetos;
• Crises de agressividade ou auto-agressividade podem acontecer (SILVA; MULICK, 2009).
É comum apresentar déficits clinicamente significativos e persistentes na comunicação social e nas interações sociais, manifestadas de todas as maneiras seguintes:Também
déficits expressivos na comunicação não verbal e verbal usadas para interação sociaL (SILVA; MULICK, 2009).
Geralmente os sintomas estão presentes no início da infância, mas podem não se
manifestar completamente até que as demandas sociais excedam o limite de suas capacidades.
O autismo é definido por um conjunto
comum de sintomas, representado por uma categoria diagnóstica, adaptável conforme apresentação clínica individual, que permite incluir
especificidades.
É necessário múltiplas fontes de informação para um diagnóstico, incluindo observação clínica especializada e relatos de pais,
cuidadores e professores. Sendo assim, ressaltada a necessidade de atender uma proporção
mais alta de critérios para fechar um diagnóstico (SILVA; MULICK, 2009).
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DIREITOS DO AUTISTA E SUA FAMÍLIA

Finalidade: promover a autonomia, a inclusão social e a melhoria da qualidade de vida
das pessoas com deficiência e idosas com dependência, seus cuidadores e familiares, considerando especialmente a vivência de violação
de direitos que comprometam sua autonomia
por exemplo, isolamento, atitudes discriminatórias e preconceituosas na família, falta de cuidados adequados por parte do cuidador, alto
grau de estresse do cuidador e desvalorização
da potencialidade/capacidade da pessoa.
Inserção: através de pedido da família
e/ou da comunidade ao CREAS; encaminhamento dos demais serviços socioassistenciais,
das políticas públicas setoriais ou do encaminhamento dos demais órgãos do Sistema de
Garantia de Direitos. Trabalho pode ser realizado no domicílio da pessoa com deficiência ou
idosa, centro-dia, CREAS ou Unidade Referenciada

Os autistas têm os direitos previstos
na Constituição Federal de 1988. Também
tem todos os direitos previstos em leis específicas para pessoas com deficiência (Leis
7.853/89, 8.742/93, 8.899/94, 10.048/2000,
10.098/2000, entre outras), bem como em
normas internacionais assinadas pelo Brasil,
como a Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos das Pessoas com Deficiência.
Existem serviços de assistência social
que as pessoas com autismo e sua família podem utilizar. Pode-se utilizar o CRAS na cidade
de sua residência, ou as Secretarias de Assistência Social das Prefeituras, nesses locais as
pessoas obtêm informações sobre os benefícios, programas, serviços e projetos existentes
e como acessá-los: “Conforme segue abaixo,
dados retirados da fonte, Cartilha de Direito
das Pessoas com Autismo”, (Produção NúcleServiço de Acolhimento Institucional
os Especializados da Infância e Juventude, de
Combate à Discriminação, Racismo e Precon- (Residências inclusivas para jovens e adultos
ceito e do Idoso e da Pessoa com Deficiência com deficiência)
da Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Finalidade: destina-se a jovens e adul1⁰ Edição - Março de 2011, p.8).
tos com deficiência, que os vínculos familiares
Em geral, os serviços que devem ser estão rompidos ou fragilizados e não dispõem
disponibilizados especificamente para as pes- de condições de autossustentabilidade, de retaguarda familiar temporária ou permanente ou
soas com deficiência são os seguintes:
que estejam em processo de desligamento de
Serviço de Proteção Social Básica no instituições de longa permanência
Inserção: por meio de requisição das
Domicílio para Pessoas Deficiências e Idosas
Finalidade: prevenir situações que pos- políticas públicas setoriais, CREAS, demais
sam provocar o rompimento de vínculos fami- serviços socioassistenciais, Ministério Público
liares e sociais destas pessoas, independente ou Poder Judiciário. As residências inclusivas
da idade, que já possuam vínculos frágeis ou devem estar inseridas na comunidade, oferecer estrutura física adequada e ter a finalidade
falta de acesso a benefícios assistenciais
Inserção: geralmente se dá por enca- de favorecer a construção progressiva da auminhamento realizado pela equipe do CRAS tonomia, da inclusão social e comunitária e do
e trabalho é realizado no domicílio da pessoa desenvolvimento de capacidades adaptativas
com deficiência ou idosa com o acesso a ser- para a vida diária.
* De acordo com a Resolução Nº 109
viços, políticas públicas e programas especialido Conselho Nacional de Assistência Social zados de habilitação e reabilitação.
CNAS, de 11 de novembro de 2009, que aproServiço de Proteção Social Especial va a Tipificação Nacional dos Serviços Socioapara Pessoas com Deficiência, Idosas e suas ssistenciais.
Famílias
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No dia 02 de abril de 2013 lançada a
Lei nº 12.764, que institui a Política Nacional de
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA).
Ela cita a participação da comunidade
na formulação das políticas públicas voltadas
para os autistas, além da implantação de centros de assistência, acompanhamento psicossocial e avaliação do atendimento na rede pública de saúde (BRASIL, 2020).
Tudo contribui para reforçar, em todo
País, o surgimento de serviços de saúde que
ofereçam o diagnóstico precoce da doença, incluindo o atendimento multiprofissional, a nutrição adequada, terapias e medicamentos.
No ano de 2011 foi lançado o Plano
Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência - Viver sem Limite. Esse plano contribui
para que a pessoa com deficiência tenha sua
cidadania, a autonomia e o fortalecimento na
sociedade, eliminando barreiras e permitindo o
acesso aos bens e serviços disponíveis a toda
a população.
Assim, o País tem realizado diversas
ações estratégicas em educação, saúde, inclusão social e acessibilidade.
Os pais que têm filhos com TEA (transtorno do Espectro Autista) pode reduzir sua
carga horária por meio de processos legais,
sem perda salarial para que possam participar
do tratamento de seus filhos.
As pessoa com autismo devem ser
consideradas pessoa com deficiência segundo os efeitos legais, devendo ter todos os direitos previstos em leis referente a pessoas com
deficiência.
Todas as pessoas com deficiência tem
o direito garantido segundo o ECA, a um atendimento educacional especializado conforme
sua deficiência – preferencialmente na rede regular de ensino.
Se o Estado não puder prestar essa
educação especializada próxima à residência,
os pais podem pedir administrativamente uma
escola privada ou pública que tenha a educação especializada e próxima da casa onde
reside a criança ou adolescente com TEA e
garantir esse direito judicialmente.

De acordo com o artigo 3º da Lei 12.764/12:
São direitos da pessoa com transtorno do espectro autista:
I - a vida digna, a integridade física e moral,
o livre desenvolvimento da personalidade, a segurança e o lazer;
II - a proteção contra qualquer forma de
abuso e exploração;
III - o acesso a ações e serviços de saúde,
com vistas à atenção integral às suas necessidades de saúde, incluindo:
a) o diagnóstico precoce, ainda que não
definitivo;
b) o atendimento multiprofissional;
c) a nutrição adequada e a terapia nutricional;
d) os medicamentos;
e) informações que auxiliem no diagnóstico
e no tratamento;
IV - o acesso:
a) à educação e ao ensino profissionalizante;
b) à moradia, inclusive à residência protegida;
c) ao mercado de trabalho;
d) à previdência social e à assistência social.

A INCLUSÃO E A ESCOLA
A escola ao receber alunos com deficiência, se depara com desafios e dificuldades,
pois os professores muitas vezes não possuem
especializações para atuar com essas crianças,
os espaços e equipamentos não são adaptados ou não disponíveis, mas além da escola
devemos dizer que a própria criança é quem
lidará com barreiras a serem derrubadas.
A escola deve buscar o aprimoramento para que a criança esteja inserida de forma
integral, respeitando as suas diferenças e especificações.
O número de alunos por turma deverá
ser reduzido, isso facilitará o sucesso das atividades propostas. O ideal é ter professores de
apoio para auxiliar e esclarecer dúvidas dessa criança, possibilitando que a aprendizagem
ocorra.
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A avaliação deverá ocorrer de forma
individual, no sentido de definir quais os comportamentos a modificar e quais as áreas a trabalhar, assim como para identificar melhor as
aquisições e as dificuldades.
O autismo dá à pessoa uma característica única, assim a escola e os profissionais que
irão atuar com essas crianças devem interagir
com ela de forma a buscar desenvolver suas
potencialidades, pois cada caso é um diferente
do outros, com características gerais, mas com
suas especificidades e potencialidades. Essas
crianças variam de gosto cognitivo, nível intelectual, gosto maior pela escola e gosto maior
pelas nuances acadêmicas.
Para iniciar o trabalho com essas crianças é necessário realizar avaliações, para conseguir saber qual diretriz tomar na condução
do trabalho de aprendizagem dessa criança
(BRASIL, 2020).
Vejamos algumas observações que
precisam ser realizadas:
• Verificar se ocorrem comportamentos repetitivos, interesses restritos,
dificuldade de comunicação qualitativa e quantitativa, além da dificuldade de interação com os demais;
• Observar a participação e permanência em sala de aula, cognitiva,
memória de trabalho verbal, memória não verbal, percepção visual,
transtornos relacionados.
• A escola deve buscar estratégias de
trabalho para que a criança consiga
absorver os conteúdos. Isso pode
acontecer de várias formas como:
• Utilizando-se objetos e maneiras
que o autista se mostre interesse;
• Proporcionar um ambiente que favoreça as atividades diversificadas;
• Metodologias e estratégias que tornem o aprendizado mais dinâmico
e atrativo;
• Auxiliar nas atividades em que haja
a necessidade do autista, como a
escrita, por exemplo.

Os autistas apresentam comportamentos que em alguns momentos dificultam
a interação no ambiente com uma diversidade
maior de pessoas e a escola deve se preparar
para lidar com os comportamentos inadequados, como as estereotipias, a hiperatividade,
agressividade e os interesses circunscritos. Assim como os comportamentos deficitários que
podem ser problemas de comunicação, isolamento, desinteresse por lazer e recreação, falta
de comunicação oral.
A escola e o professor precisam ter um
olhar diferenciado nesses casos, a fim de buscar metodologias que tornem o aprendizado
mais atrativo e eficaz.
Além da formação do professor e da
escola em buscar estímulos diferentes, é necessário ter cuidado com o ambiente da sala
de aula. Para as aulas com essas crianças o
professor deve :
• Fazer uso de imagens para auxiliar
a compreender e fixar os conteúdos;
• Proporcionar na sala de aula um
ambiente mais tranquilo;
• Diversificar os estímulos para que
as crianças autistas não se sintam
entediadas e percam o interesse no
aprendizado;
• Variar os recursos de comunicação que possibilitem a interação da
criança com os conteúdos e os coleguinhas de classe.
É de fundamental importância que a
escola possa contar com uma equipe de avaliação e apoio para auxiliar o desenvolvimento
do autista na escola. Para que esse desenvolvimento ocorra de forma global, é necessário o
acompanhamento de um:
• Psicólogo ;
• Pedagogo ;
• Fonoaudiólogo;
• Terapeuta ocupacional.
Quando a criança é atendida por uma
equipe multidisciplinar, as probabilidades de
sucesso no âmbito escolar, familiar e social
são muito maiores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dessa forma, as crianças autistas possuem atendimentos, leis e características específicas, conforme informações abaixo:
•

A lei 45.415/04 garante a matrícula de qualquer educando.

•
A lei 12.764/2012 de proteção dos direitos da pessoa com TEA (transtorno do espectro autista). A criança com deficiência têm prioridade de vaga na Ed. Infantil, mas no Ensino
Fundamental, entra como vaga comum.
•
Não há lei que garanta um número menor de crianças por sala, por ter aluno com
deficiência, precisa constar no PPP ( Projeto Político Pedagógico) para ter esse direito.
•
Algumas instituições que atendem crianças com autismo: CENHA, ACEDEM, AACD,
equipe CRYA – atende dentro do Hospital São Paulo.
•

O diagnóstico não se fecha antes dos três anos.

•
Característica principal é a dificuldade de se comunicar com o mundo exterior,
comprometimento na fala, movimentos repetitivos.
•

Em momentos de crise ter um ponto estratégico na sala (evite perto da janela).

•
A família é muito importante pois sabe se comunicar com a criança. Tem contato
com os profissionais que atendem o aluno, se toma remédio, a escola deve ser informada e
quais acompanhamentos faz.
•

Muitas famílias têm resistência em aceitar que o filho é autista.

•
O autismo em si não dá deficiência intelectual (então cuidado ao falar sobre a criança perto dela)
•
Autista tem sensibilidade a luz (a lâmpada fluorescente incomoda pois eles veem
os raios), som para eles é potencializado.
•

Eles têm dificuldade ao toque.

•
Roupa apertada (sente como uma lixa no corpo) ou folgada incomoda muito (sentem vontade de arrancar tudo).
•

Muitas vezes atitudes agressivas são formas de se comunicar.

•

Alguns momentos apresentam agressividade com quem coloca limite.

•

A auto agressão é uma forma de controlar o corpo.

•

O maior campo de captação de informação do autista é a visão.

•

Cria vínculo com uma pessoa.

•

Tem muita dificuldade em mudar de ambiente.
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•
Quando muda de sala não querem entrar, rejeita o professor que muda a cor do
cabelo, o perfume.
•

Temos que insistir nas mudanças, ela acontece aos poucos.

•
O autista tem um limite menor de tolerância do que os outros, os estímulos (barulhos) são potencializados, em alguns momentos tem que sair do ambiente e depois volta.
•

Na sala de aula evite colocá-lo próximo a porta ou a janela onde entra mais ruído.

•
Alguns possui ECOLALIA – a criança repete a frase que a pessoa falou (geralmente a última palavra)
•
Eles não se veem como algo separado ( a criança pega seu braço para pegar as
coisas para ela)
•
Precisam alimentar-se junto com os outros, para ter referência do padrão. Quando
está na mesa a criança observa o outro e aprende.
•
Nas atividades o grau de dificuldade deve ser um pouco além para avançar, mas
não muito pois ele pode se desestimular.
•

Sempre em qualquer situação elogiar (lembre-se o seu intelecto é preservado.

•
Se perceber antes, dizer que está ali e que quer ajudar (quando bate a cabeça ou
as mãos está tentando se reorganizar, se tem o hábito de bater a cabeça, tentar proteger com
algo macio)
•
Se já iniciou uma crise esperar a criança se acalmar e depois tentar intervir e entender o que ele quer dizer.
•
contrário.

Jamais diga Não, frases devem ser afirmativas, ou a criança fará exatamente ao
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A IMPORTÂNCIA DA AVALIAÇÃO NO
ÂMBITO ESCOLAR

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar uma temática muito discutida no meio
escolar é: qual seria a importância da avaliação no âmbito escolar? Com esta pergunta em
mente, este trabalho será elaborado, tendo como desígnio trazer consigo subsídios que ajudem para a compreensão da temática aqui proposta, como também responder a questão
problematizadora do tema, ou seja, mostrando se realmente a avaliação tem um papel relevante no âmbito escolar, tendo como paisagem todo contexto atual e as mudanças pela qual
a Educação tem passado. As opiniões acerca da importância da avaliação são díspares entre
os educadores, os quais diferem de elogios a críticas, mas que as tem que fazer por ordem
do sistema educacional antiquado ao qual todos estão inseridos. Para que esta temática seja
debatida neste artigo de forma profícua e que se possa ter um novo olhar sobre ela, será feita
uma pesquisa bibliográfica que, por meio de citações de pensamentos de teóricos famosos na
área da Educação, ajudarão para tal compreensão.

Palavras-chave: Avaliação; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

T

endo em vista a LDB 9394/96 que determina que a avaliação precisa ser contínua
e cumulativa, como também que os aspectos qualitativos precisam sobressair aos
quantitativos, percebe-se esta prática avaliativa como uma constante em todas as
unidades escolares.
Tal procedimento ocorre, pois as escolas estão presas à normas educacionais que não
se atualizam e que não acompanham o novo alunado deste século, tornando a Educação retrógrada, antiquada e mal vista perante alunos e sociedade.
Acercando-se deste horizonte e tendo-o como norteador para a preparação deste trabalho, ele será elaborado, com o desígnio de trazer consigo subsídios que ajudem para a compreensão da temática aqui proposta, como também de responder a questão problematizadora do
tema, ou seja, mostrando se realmente a avaliação tem um papel relevante no âmbito escolar,
trazendo consigo, como paisagem, todo contexto atual e as mudanças pela qual a Educação
tem passado.
As opiniões acerca da importância da avaliação são díspares entre os educadores, os
quais diferem de elogios a críticas, mas que as tem que fazer por exigência do sistema educacional antiquado ao qual todos estão inseridos.
Para que esta temática seja debatida neste artigo de forma profícua e que se possa ter
um novo olhar sobre ela, será feita uma pesquisa bibliográfica que, por meio de citações de
pensamentos de teóricos famosos na área da Educação, ajudarão para tal compreensão.
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A AVALIAÇÃO E A LEGISLAÇÃO
Há muito tempo, a avaliação determina
o futuro de todos os alunos, ou seja, aquele
aluno que tirou nota alta em suas provas passará de ano e o que não conseguiu atingir a
meta da escola, cruzará novamente o mesmo
ano no qual se encontra.

Com sua mudança em 1996, a LDB nº.
9394/96 aventa acerca da avaliação vendo-a
como um meio investigativo e diagnóstico por
meio do qual o educador poderia perceber novos caminhos educacionais pelos quais o aluno conseguiria melhorar a sua aprendizagem,
passando de ser apenas um método eliminatório na vida do aluno.

Com isso, o número de repetência fazia
Dessa forma, ao errar, o aluno, ao invés
com que muitos alunos desistissem de seus de se mostrar incapacitado, ajudaria ao seu
estudos e preferirem se enveredaram para o
professor a encontrar subsídios que o ampamundo profissional, mesmo sem o almejado
rasse a descobrir o porquê seu aluno errou e
diploma.
como sanar a deficiência do aluno.
A LDB nº.4024/61, na década de 1960
qualificou a avaliação como sendo um artifício
para se poder avaliar a aplicação do estudante, de acordo com suas transformações de desempenho, perante certo coeficiente proposto
pelo professor, deixando de ser apenas uma
forma de expressão de resultados negativos ou
positivos, como fazia parte da legislação anterior.
Em seu artigo 36, a LDB nº. 4024/61
promulga que, para haver ingresso do aluno
na primeira série do atual Ensino Médio, ele
necessitará ser aprovado em exame de admissão, devendo também ter onze anos de idade
completos ou que os complete no correr do
ano letivo vigente.

A nova LDB nº. 9394/96 traz consigo,
como atributo principal, o apoio à democratização da Educação, por meio da qual haverá
também o reconhecimento favorável ao que o
aluno faz, acatando seus limites, valorizando
a inclusão e uma escola realmente feita para
todos.
Esta lei, então, passou a valorizar a
Educação de qualidade que lei garante a todos e a Inclusão, mostrando que realmente,
com ela, a escola passaria a ser para todos.
Marques (1999) disserta que há múltiplas modalidades de avaliação, as quais ele classifica
como: diagnóstica, formativa e somativa.

A diagnóstica, segundo o autor, admite avaliar o domínio dos pré-requisitos imprescindíveis para a apreensão da aprendizagem;
a formativa admite que o professor descubra
quais são as dificuldades de aprendizagem do
aluno e suas carências no procedimento de enArt. 39. A apuração do rendimento escolar ficará a car- sino e a somativa ajuda na avaliação do nível
go dos estabelecimentos de ensino, aos quais caberá
de alcance dos objetivos por parte do aluno:

A mesma lei em seu artigo 39 promulga que as provas devem ser ministradas por
educadores capazes de avaliar o rendimento
escolar do aluno. Isso deve acontecer da seguinte forma:

expedir certificados de conclusão de séries e ciclos e
diplomas de conclusão de cursos.
§ 1º Na avaliação do aproveitamento do aluno preponderarão os resultados alcançados, durante o ano letivo,
nas atividades escolares, asseguradas ao professor,
nos exames e provas, liberdade de formulação de questões e autoridade de julgamento.
§ 2º Os exames serão prestados perante comissão examinadora, formada de professores do próprio estabelecimento, e, se este for particular, sob fiscalização da
autoridade competente (LDB nº. 4024/61).

Dalben (2005) divagar acerca da importância da avaliação mostrando que:
A avaliação se faz presente em todos os domínios da
atividade humana. O “julgar”, ou “comparar”, isto é, “o
avaliar” faz parte de nosso cotidiano, seja através das
reflexões informais que orientam as frequentes opções
do dia-a-dia ou, formalmente, através da reflexão organizada e sistemática que define a tomada de decisões
(DALBEN, 2005, p. 66).
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O autor mostra, com suas palavras acima, que considera o “ser avaliado” como algo
normal no cotidiano do indivíduo e que isso faz
com que ele passe a repensar os seus atos e
suas futuras decisões.
Para Caldeira (2000) a avaliação na
unidade escolar não ocorre apenas em períodos independentes do trabalho pedagógico,
mas sim, permeia todo o procedimento educacional e o completa.

Sendo assim, o educador precisa saber usar o resultado da avaliação para trazer o
seu aluno para seu lado e mostrar a ele onde
ele errou, por que e como ele pode melhorar
naquele quesito.Haydt (1997)mostra sua ideia
acerca disso em:
Portanto, após uma avaliação, quanto antes o aluno conhecer seus acertos e erros, mais facilmente ele tende
a reforçar as respostas certas, sanar as deficiências
e corrigir os erros. Dessa forma, a avaliação contribui
para a fixação da aprendizagem e constitui um incentivo
para o aluno aprender (e não apenas se preocupar com
a nota), (HAYDT, 1997, p. 28).

Caldeira (2000) deixa claro que a avaliação não se vale por si mesma, mas sim existe graças a determinadas normas e regras que
Nesta visão, a avaliação é vista como
exigem sua existência e a valoriza como norteum método positivo que, bem usado, será de
adora de resultados. Esta ideia fica clara em:
grande valia para aluno, educador e escola.
A avaliação escolar é um meio e não um fim em si mesma; está delimitada por uma determinada teoria e por
uma determinada prática pedagógica. Ela não ocorre
num vazio conceitual, mas está dimensionada por um
modelo teórico de sociedade, de homem, de educação
e, consequentemente, de ensino e de aprendizagem,
expresso na teoria e na prática pedagógica (CALDEIRA,
2000, p. 122).

Com isso, fica claro que a própria sociedade acaba, de alguma forma, exigindo a
presença avaliativa no contexto escolar, fazendo parte integrante do processo de ensino e
aprendizagem. Haydt (1997) mostra claramente como deve ser a avaliação para o aluno
quando ela explana que:
A avaliação deve ser um instrumento para estimular o
interesse e motivar o aluno para maior esforço e aproveitamento, e não uma arma de tortura ou punição.
Nesse sentido, a avaliação desempenha uma função
energizante, à medida que serve de incentivo ao estudo. Mas complementando essa função, a avaliação
desempenha, também, outra: a de feedback ou retroalimentação, pois permite que o aluno conheça seus
erros e acertos (HAYDT, 1997, p. 27).

TRANSFORMANDO PARA MODIFICAR
O EXERCÍCIO AVALIATIVO
Os empecilhos com os quais todos se
deparam no meio educacional são diversos,
em particular quando se fala sobre a avaliação
da aprendizagem de todos os alunos.
Em implicação à isso, pode-se acreditar que não compete ao professor tomar atitudes, visto que há todo um conjunto de fatos
colaborando para que a educação em modo
geral e a avaliação se acione como vem acontecendo ao longo de toda a história, contudo,
muito pode ser feito pelos professores, bastando confiar nessa probabilidade.
Para Luckesi (2003):
Se nós professores, na sala de aula não podemos dar
conta da política de oferta de vagas e de acesso dos
educandos à escola, podemos dar conta de um trabalho educativo significativo para aqueles que nela têm
acesso. Trabalho esse que, se for de boa qualidade,
será um fator coadjuvante de permanência dos educandos dentro do processo de aquisição do saber e
consequentemente um fator dentro do processo de democratização da sociedade (LUCKESI, 2003, p.125).
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É importante saber que mudanças eficazes no campo educacional apenas aconteceram a partir do anseio e da aspiração dos
educadores, visto que é justamente a eles que
compete atingir esta complicada empreitada
que é educar.
É exatamente por meio da reflexão
acerca dos exercícios educacionais e avaliativos vivenciados pelas unidades escolares, que
poderá existir certas transformações substanciais na maneira de se avaliar a aprendizagem
dos alunos.
Entre todas as dificuldades que dissimulam a avaliação da aprendizagem, aparece
a questão da recuperação, a qual, por muitas
vezes acontece de modo superficial nas unidades escolares.
A recuperação da aprendizagem dos
estudantes é de ampla importância, entretanto, é necessário que o educador considere as
decorrências das avaliações de aprendizagem
que aplicou e que ainda pondere acerca dos
desacertos dos estudantes para procurar edificar novos exercícios que contribuam, levando
todos os seus estudantes ao seu aprendizado.
Luckesi (2003) ainda disserta que:
Provas e exames implicam o julgamento, com consequente exclusão; avaliação pressupõe acolhimento,
tendo em vista a transformação. As finalidades e funções da avaliação da aprendizagem são diversas das
finalidades e funções das provas e exames. Enquanto
as finalidades e funções das provas e exames são compatíveis com a sociedade burguesa, as das avaliações
a questionam; por isso, torna-se difícil realizar a avaliação na integralidade do seu conceito no exercício de
atividades educacionais, sejam individuais ou coletivas
(LUCKESI, 2003, p. 171).

A avaliação que necessita sempre estar a emprego de uma educação com qualidade e que representa a democratização do
campo do ensino, necessita contribuir para a
melhora de todas as instituições escolares, visando amortizar apontadores de reprovação,
como também de evasão escolar e, ainda, a
humanização da educação.
Caso seja encarada por essa ótica e
de tal modo perpetrada, a avaliação da aprendizagem abandonará a imagem de ser um obstáculo, para começa a permanecer a serviço
da educação que todos ambicionam.

É muito corriqueiro que os educadores
se absorvam tão-somente de oferecer apropriadas aulas, e não se atentem para a implicação
disso, ou mesmo se os seus estudantes estão conseguindo aprender ou não e, por conta dessa configuração de refletir, perpetuem
avaliações extremamente clássicas, as quais
desvirtuam a realidade para um número superior de reprovação, não havendo, desta forma,
uma ansiedade voltada para a recuperação
da aprendizagem dos estudantes que não alcançaram apropriados resultados, esta prática,
sendo pouco esperançosa, não acata as legítimas indulgências dos estudantes. Vasconcelos (1996) mostra que:
De que adiantará um professor que apenas se preocupe com o ato de ensinar, transmitido seus conhecimentos e experiências, sem se inquietar com o fato de estar
ou não, o seu aluno aprendendo? Esse tipo de docente,
preocupado exclusivamente com a “instrução”, embora bastante frequente ainda, nas escolas brasileiras de
1º,2º e 3º grau, surge em completa dissonância com as
necessidades e/ou aspirações de seu alunado (VASCONCELOS, 1996,p.21).

Dessa forma, a avaliação necessita dirigir o exercício do educador, visto que, com
uma avaliação da aprendizagem bem improvisada é imaginável ponderar acerca de novas
rotas, fazer inferências durante o andamento e
isto se mostra muito distante de abeirar-se do
final do bimestre ou mesmo do ano letivo, utilizando-se apenas de uma avaliação que apenas sirva para apontar quem será aprovado ou
não naquele ano letivo.
Werneck (1995) explana que:
A educação não tem lugar para carrascos. Educação é
construção do conhecimento, é relacionamento aberto,
cara a cara, sem capuzes, é amor de graça embora
custe, educação é a partilha é o sentir sagrado da troca
de experiências dentro e fora de sala. Aluno e professor
são aliados e não adversários ou inimigos. Mas, infelizmente, estes tipos existem, causando danos humanos e
econômicos nas estruturas e, fique bem claro, causam
danos humanos e econômicos não porque se deseja
a aprovação dos que não sabem, o que se deseja é
que o professor ensine e o aluno aprenda (WERNECK,
1995, p. 37).
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E, para impedir que haja circunstâncias
nada deleitosas nas salas de aula, é necessário que o diálogo se torne constante nas salas
de aula, principalmente a partir do momento
em que se aborda a avaliação da aprendizagem, visto que é muito extraordinário quando
os estudantes se sentem bem na escola em
todos os períodos, incluindo, claro, os períodos
de avaliação.

A AVALIAÇÃO EMANCIPATÓRIA
O conjunto educacional contemporâneo promove a necessidade de que haja uma
avaliação emancipatória, a qual seja legitimamente democrata e que vise que as decorrências da avaliação sejam debatidas, agenciadas
pelos educadores e alunos, promovendo ainda, uma avaliação global do método de ensino
e de aprendizagem.
Deve haver ainda, acima de tudo, uma
avaliação que administre uma auto-avaliação
por parte do educador, visto que é exatamente a partir de tal autoavaliação que o educador procurará inovações em sua configuração
no atuar, novas atitudes pedagógicas, como
também avaliativas e, que quem sabe, ainda
consiga aproximar-se de uma avaliação diagnóstica, a qual lhe consinta a disposição de direcionar ou desviar sua passagem pelo atalho
do educar.
Libâneo (2001) mostra claramente que:
A tendência nas práticas de avaliação, numa perspectiva de educação emancipatória, é assegurar cada vez
mais nas instituições o caráter educativo da avaliação:
meio de revisão das ações do professor – práticas de
ensino, interação com os alunos – de modo que tome
decisões com maior conhecimento de causa (LIBÂNEO, 2001, P. 219).

tendo em vista o avanço e o crescimento e não
a estagnação disciplinadora” (LUCKESI, 2003,
p.32).
Com isso, observa-se que a avaliação
não pode ter uma configuração punitiva e que
apenas serve para definir quem passa ou não
de ano, mas como diagnóstica de possíveis
problemas que devem ser corrigidos para que
haja um real aprendizado por parte dos alunos.
Neste horizonte, a configuração do avaliar a aprendizagem, além de poder, também
necessita colaborar para que haja uma melhor alteração que contribua no diagnosticar a
aprendizagem do aluno de forma democrática
e humanizada. Segundo Werneck (1995): “A
educação para a cidadania e a educação cristã tem suas bases na esperança, na possibilidade de mudança e recuperação da pessoa.
Uma educação que não dá ao aluno oportunidade não se diga cristã, nem humana” (WERNECK, 1995, p. 37).
A ação de avaliar a aprendizagem não
é nada simples, nem ao menos singela, sendo
sim uma empreitada complicada e intensa a
ser desempenhada por indivíduos competentes, apropriados e que, acima de tudo, se mostram comprometidos com os demais.
A pessoa que necessita agrupar todas
essas características para desempenhar bem
a sua profissão é o educador, o qual necessita
ter a mais firme persuasão de que é apropriado
para tal feito, por ser um profissional que está
sempre em edificação, mesmo estando no final
de sua carreira, visto que o verdadeiro educador está continuamente estudando, procurando respostas para os seus problemas, com os
quais se depara no seu dia a dia nas salas de
aula.

O educador atualizado necessita ainda ter uma inquietação acerca de uma educação retornada para a modificação social, visto
que não se pode esperar que a educação seja
imparcial, além do mais, não existe neutralidade determinada na ação pedagógica do educador. Para Luckesi (2003): “Nesse contexto
a avaliação educacional deverá manifestar-se
como mecanismo de diagnóstico da situação,
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AVALIANDO A APRENDIZAGEM
A sociedade tem assessorado, por muitos anos e muitas vezes sem nada fazer, muitas
crianças a serem abandonadas pelas unidades
escolares, de maneira que isso se contorna-se
como algo até apropriado.
Desta forma, observar uma parte dos
alunos sendo reprovados ano após ano, tornou-se tão normal, que deixou de sensibilizar
aos governantes, aos gestores escolares, aos
educadores e até mesmo a alguns pais, visto
que isso, lamentavelmente, apenas mostra que
não se reflete mais nestas crianças e nestes jovens que não estão estudando e aprendendo,
ou seja, que estão apenas submergindo em
seu fatídico direito a aprender.
A avaliação sempre contribuiu de maneira decisiva para que houvesse esse triste
gráfico e ininterruptamente tanto a culpa, quanto a responsabilidade por esse quadro sempre foram refutadas a outros, mascarando-se,
assim, a parte que cabia como culpa de um
modelo avaliativo falho. Sob as ideias de Hoffmann (1998) vê-se que: “A exclusão da criança da escola nas primeiras séries, a repetência
e a evasão são crimes sociais. Permanecer na
escola é um direito da criança e um compromisso da escola e de toda a sociedade em
trabalhar nesse sentido” (HOFFMANN, 1998,
p. 45).
É sabido que a avaliação vem acontecendo como uma estrutura de defesa e representação da sociedade, estando confessadamente trabalhando por este serviço, contudo,
também é de conhecimento que isso não pode
permanecer e, para isso, necessita-se perpetrar uma avaliação que sugira a modificação
da sociedade.
Para que se chegue a uma transformação abreviada no aprendizado avaliativo,
necessita-se de mudar a avaliação educacional escolar em diagnóstica, pois apenas deste modo de avaliar vai aprovar a um exercício
pedagógico que permaneça realmente atento
com a modificação social, para isso precisará, então, deixar de ser imperial e conservador,
procurando transformações que transportem
ao democratismo. Para Luckesi (2003):

Estando a atual prática da avaliação educacional escolar a serviço de um entendimento teórico conservador
da sociedade e da educação, para propor o rompimento dos seus limites, que é o que procuramos fazer, temos de necessariamente situá-la num outro contexto
pedagógico, ou seja, temos de opostamente, colocar a
avaliação escolar a serviço de uma pedagogia que se
entenda e esteja preocupado com a educação como
mecanismo de transformação social (LUCKESI, 2003,
p.28).

O educador não pode mais permanecer impassível perante a uma avaliação que
tem contribuído para que houvesse o crescimento do fracasso escolar. Com isso, ele não
pode ficar aguardando por transformações que
apareçam dos gabinetes dos governantes, porquanto, legislações sozinhas não conseguem
mudar o exercício do docente, tornando-se necessário muito mais além, como também se
torna imprescindível uma ponderação intensa
de cada docente, o qual necessita estar de fato
preocupado em procurar novas configurações
em seu ato de ensinar, como também no de
avaliar a aprendizagem de seus alunos e, desta
forma, avaliar o seu próprio trabalho. Luckesi
(2003) elucida ainda que:
A prática avaliativa não irá mudar em nossas escolas
em decorrência de leis, resoluções, decretos ou regimentos escolares, mas a partir do compromisso dos
educadores com a realidade social que enfrentamos.
Questionar os procedimentos avaliativos seletivos e excludentes de nossas escolas é uma das etapas desse
compromisso (LUCKESI, 2003, p. 36).

Perante a realidade insuficientemente
otimista que mostra a avaliação da aprendizagem exercitada hoje em dia nas escolas nacionais, torna-se imprescindível uma ponderação
acerca desses aprendizados, procurando escolhas, transformações concretizas nesse procedimento, que se consolide no dia a dia do docente das séries que iniciam o Ensino Fundamental.
De acordo com os pensamentos de
Werneck (2003) apreende-se que: “A educação
mapeada pela esperança deve dar oportunidades de reconciliação dos alunos com a matéria
lecionada e as notas baixas, quando ocorrerem,
nunca os alicerces de inimizades entre educandos e educadores” (WERNECK, 2003, p.42).
É evidente e imperativo que nossos catedráticos modifiquem suas atitudes perante a
avaliação, para isso também se torna imperativo
que seja feita uma adotada de consciência grupal por parte dos educadores, acerca de suas
performances, enquanto catedráticos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Passar por avaliações é algo natural na vida do indivíduo. No emprego, todos são avaliados, para entrar em um curso superior há uma avaliação que classifica ou não a pessoa para
a vaga na faculdade e, como não poderia ser diferente, na escola todos são avaliados diariamente.
Com a leitura deste artigo, fica claro que nem todos na área da Educação defendem ou
apoiam a avaliação em salas de aulas, pois acreditam que uma prova não seria um documento
preciso daquilo que o aluno realmente sabe.
Também pode-se apreender com esta leitura que alguns educadores atribuem à avaliação todo o peso do fracasso escolar, acreditando que, ao ir mal em suas notas avaliativas,
muitos alunos abandonam a escola, por se sentirem mal perante seus colegas.
Para estes educadores, a avaliação é algo antiquado, ultrapassado e que representa um
processo educacional mecanizado e que não admite mudanças ou mesmo que ele precisa ser
encaixado à necessidade do público que atende atualmente.
Com tudo isso, fica claro que um novo olhar educacional precisa acontecer e que educadores, escola e governo necessitam avaliar a verdadeira importância e relevância que uma
avaliação tem no ambiente escolar.
Com isso, a qualidade educacional será analisada também e a preocupação com um
sistema que valorize todo o aprendizado do aluno e não apenas o avalie por meio de uma prova
a cada final de bimestre, virá à tona, mostrando o comprometimento de todos com a Educação
de qualidade que a lei garante a todos.
A escola precisa ser um espaço no qual os alunos se sintam bem e não forçados a nada;
o estudo precisa ser divertido para que o aluno não se aborreça com ele e para que não tenha
vontade de ficar em casa, ao invés de ir à escola diariamente.
A avaliação, em contrapartida, mostra-se um método que exclui, que separa, e divide
as pessoas, qualificando-as de acordo com resultados que podem ser mascarados por vários
fatores que vão de não aprendizagem e emocionais.
Ao dissertar acerca do tema A avaliação no âmbito escolar e seu reflexo na educação,
abriu-se um leque de abordagens alteradas que envolvem o mesmo tema, enriquecendo-se,
assim, a estrutura basilar deste artigo.
Quando brotou a ideia da presente pesquisa houve um questionamento acerca da avaliação da aprendizagem dos alunos que era: porque se deve avaliar a aprendizagem de cada
aluno que está nas Séries iniciais do Ensino fundamental e por qual motivo isso tem se mostrado como sendo um tipo de obstáculo para diversos educadores, sendo causa de inúmeras
reprovações e, ainda, de evasões nas unidades escolares?
Em suma, a elaboração deste artigo visou chamar a atenção dos educadores, como
também daqueles que possam vir a ler este artigo, para a questão da avaliação da aprendizagem dos alunos que frequentam as séries iniciais do Ensino Fundamental, como também tentar
distinguir opções para as admissíveis soluções para essa dificuldade e, a despeito do que já foi
explanado pelos múltiplos teóricos que se consagraram ao estudo dessa temática, também há
muito a ser dissertado e feito, na constituição de uma escola democrática e
com qualidade que todos querem para seus filhos.
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O PAPEL DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
RESUMO: A música é um importante instrumento didático e pedagógico que se utilizado da
maneira adequada, promove ocasiões prazerosas para a criança, favorece para avanços cognitivos, emocionais, sociais e afetuosos, gerando o bem-estar do sujeito. Portanto, a presente
pesquisa objetiva compreender como ocorrem os estímulos artísticos quanto a música na
educação Infantil, entender como o docente emprega a música no método de ensino e aprendizagem das crianças, salientar de que forma o uso da música pode ampliar o repertório pedagógico do docente e conhecer as possibilidades que a música proporciona em relação aos
aspectos afetivos e sociais na vida das crianças. Apoia-se na metodologia de pesquisa com
cunho bibliográfico de autores especializados no tema, como: BRITO (2003), BRÉSCIA (2003),
LOUREIRO (2003) e também em documentos educacionais entre os quais: a Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional - LDBEN (Lei nº 9.394, de 1996), o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (1998), a Constituição de 1988 e o Estatuto da Criança e do
Adolescente (ECA, 1990). Assim, este estudo é baseado em uma investigação descritiva, que
pondera as diversas maneiras da música como auxiliadora no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. Partindo da hipótese de que a música é uma expressão artística que
permite desafiar e promover diferentes ritmos corporais, além da comunicação de imagens,
ideias, pensamentos e sentimentos de forma singular da representação estética, na cultura de
outros povos e na vida cotidiana, a presente investigação buscou, por meio de estudo da literatura existente, contribuir para que seja reavaliado o papel da música enquanto instrumento
didático-pedagógico e seus subsídios positivos na educação infantil.
Palavras-chave: Música; Educação infantil; Criança; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

presente pesquisa tem a intenção de compreender as diferentes formas de se
trabalhar com as crianças na educação infantil com a questão musical, a partir
de uma proposta lúdica, tendo a música como recurso pedagógico na educação
infantil. Juntamente com a preocupação de refletir como este tema pode ser importante para o
processo de desenvolvimento da criança, assim como as relações interpessoais, seja na sala de
aula ou em sua vida pessoal.
Em conformidade com Brasil, (1998, p. 45), música é: “[…] a linguagem que se traduz
em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações, sentimentos e pensamentos,
por meio da organização e relacionamento expressivo entre som e o silêncio”.
Diante do exposto, o objetivo geral deste estudo é analisar como ocorrem os estímulos
artísticos quanto a música na educação infantil, como objetivos específicos, entender como o
docente emprega a música no método de ensino e aprendizagem das crianças, salientar de
que forma o uso da música pode ampliar o repertório pedagógico do docente e conhecer as
possibilidades que a música proporciona em relação aos aspectos afetivos e sociais na vida das
crianças.
O desígnio desta questão sobreveio pela necessidade de compreensão sobre os conceitos musicais e corporais, visto que a música pode ser uma ferramenta pedagógica que possibilita o desenvolvimento infantil, a música faz parte da formação da criança para desenvolver seu
auto expressão, trata-se de um excelente meio para ensinar. Para tanto, a problemática discorrida neste estudo é compreender o papel da música para a educação infantil.
Uma das maneiras de se reconhecer o papel da música na Educação Infantil é averiguar
o conjunto de leis e documentos oficiais, no enfoque relativo à educação, nomeadamente como
a Constituição de 1988; o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA, 1990); a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 9394/96 (LDBEN); o Referencial Curricular Nacional para a
Educação Infantil (RCNEI, 1998), além de uma investigação bibliográfica baseada em autores
especializados neste tema.
Para tanto, a pesquisa dissertará sobre o contexto histórico da música, os fundamentos
da educação infantil, e o papel da música como ferramenta pedagógica na educação infantil. Ao
término, as considerações finais, retomam concisamente os principais conceitos apresentados
disseminado na investigação.
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CONTEXTO HISTÓRICO DA MÚSICA
Em conformidade com a mitologia grega, a palavra música se originou de Musiké Téchne, tendo o significado de a arte das musas,
seres supremos que conduziam as ciências e
artes, dentro deste contexto, o deus Orfeu que
conhecido como deus da música.
De acordo com o dicionário Michaelis
(2000), outra definição para música, “Arte e ciência de combinar sons de maneira agradável
ao ouvido; composição musical; execução de
qualquer peça musical; qualquer conjunto de
sons e som agradável”. Todavia de segundo
alguns estudiosos em suas pesquisas, afirmam
não ter conseguido chegar a um significado
concreto sobre a música

De acordo com Loureiro (2003), entre
as diversas invenções da Grécia, o pensamento musical é considerado um dos mais importantes. Pitágoras considerado um dos matemáticos mais influente da época, compreendeu a
relação da matemática com a música que era
vista como fonte de saber e imperativa para
educar o indivíduo livre. Na Grécia, a música
era um extraordinário instrumento para a concepção integral dos cidadãos, considerava –se
a música com o mesmo valor de uma disciplina, o ensino musical começava na infância.

Segundo Godoy (2011), Na Roma antiga, a música só ganhou abrangência artística
com a subjugação da Grécia em 146 a. c, a
música neste período histórico não tinha sido
direcionada a educação, muito menos para instrução de crianças, visto que havia ainda se
A música é uma das mais antigas e valiosas formas de mantinha atrelada fortemente a igreja católica
expressão da humanidade e está sempre na vida das e protestante.
pessoas. Antes de Cristo, na Índia, China, Egito e Grécia já existiam uma rica tradição musical. Na antiguidade, filósofos gregos consideravam a música como uma
dádiva divina para o homem (SARAIVA, 2013, p. 11).

A música está presente universalmente, todavia, de diferentes idiomas onde cada indivíduo se apropria desta linguagem de acordo
com sua cultura. Conforme Jeandot (1997), a
música pode ser invocada por diversas formas,
como: a fala, canto, gestos e danças. A música
era utilizada pelo homem primitivo em alguns
cultos religiosos, como agradecimentos, consagrações, felicitações, ainda em caças.
Para Saraiva (2013), a humanidade
utiliza a música como forma de expressão há
muitos séculos. Segundo Santa Rosa (1990),
desde as sociedades primitivas a música é
utilizada como ferramenta para educação, a
dança era empregada para expressar medos,
alegrias e anseios perante a sociedade, também se apropriaram da música para ter boa
harmonização na convivência coletiva. No antigo Ocidente, houve a incumbência de dar a
real importância da música para educação e a
vida dos romanos.

Em conformidade ainda com Santa
Rosa (1990), com a reforma no século XVI, assim como na Grécia antiga, a Roma antiga o
ensino da música passou a contemplar crianças e jovens. No século XVII, emerge na Europa duas intenções no ensino de música, o
racionalismo que era ensinar teorias musicais
e o sensorialismo que prezava pela instrução
da música na prática. O surgimento do sensorialismo causou um certo desconforto pedagógico que Jean-Jacques Rousseau surgiria de
certa forma explicar as interrogações que esta
definição acarretaria neste período.
No século XIX, na França o ensino da
música retornaria a ser apreciada e repensada pelos seguidores de Rousseau. Conforme
Budasz, (2006), no Brasil, o século XVIII nascem as “casas de opera”, que constituíam em
lugares de atividades musicais, pelo desejo da
sociedade em contemplar ocasiões musicais.
Por conseguinte, o alagoano Hermeto
Pascoal, se destacou com seus sons formados
por meio de garrafas, utensílios, conversas e
alguns ruídos de animais como porcos.
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Quando era menino, vivíamos perto de uma área alagada. Todo povo vinha pegar água com potes de plástico,
vasilhas de estanho e cobre e tudo fazia som. Para mim,
era música. As rãs cantavam, as mulheres esfregavam
as roupas, os vaqueiros chamavam o gado. Era minha
música (PASCHOAL apud FIEST, 2003, p.57).

O Conservatório Nacional de Canto
Orfeônico surgiu em meados de 1942, com a
incumbência de formar docentes em nível de
segundo grau, os quais eram os dirigentes da
educação musical nas escolas. Os primeiros
cursos superiores de formação musical surgiram em 1960. Posteriormente nos anos 80,
sobrevém o movimento Arte-Educação com o
desígnio de capacitar a educação formal e informal além profissionais de Arte.

A vista disso, ganha vida no cenário
escolar infantil a música e toda a sua arte exuberante que pode propiciar múltiplos sentimentos e diversas sensações, além de remeter aos
pequenos um poder extraordinário de desenvolvimento e prazer, o que torna a arte musical
na educação infantil um aspecto indissociável.
Nos Parâmetros Curriculares Nacionais, a Arte da música é tratada com referência
educacional de grande importância na formação do aluno: “a dimensão social das manifestações artísticas revela modos de perceber,
sentir e articular significados e valores que
orientam os tipos de relações entre os indivíduos na sociedade. A arte estimula o alienado
a perceber compreender e relacionar” (PCN,
1998, p. 19).

De acordo com Brasil (1998), em
18/08/08 foi aprovada a Lei n. 11.769, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, que constitui
como obrigatório o ensino do conteúdo da música nas instituições de educação básica, concebendo, portanto, uma ampla aquisição para
a educação musical no Brasil.

Isto posto, a cultura humana, está em
constante modificação, expandindo e permitindo atos que apreciam o cultivo e a comunicação da informação. Compete então recusar a
separação entre teoria e prática, entre causa
e o entendimento, ou seja, toda desagregação
da existência e da informação, possibilitando
Com a criação da LDBEN (Lei de Dire- uma relação de ensino/aprendizagem de fortrizes e Bases da Educação Nacional) em 20 ma efetiva, a partir de experiências vividas.
de dezembro de 1996, o direito a educação
para todos ficou afiançada e em seu parágrafo
FUNDAMENTOS DA EDUCAÇÃO
26, § 2º torna a imprescindibilidade do ensino
INFANTIL
da arte, sendo este elemento curricular obrigatório, nos múltiplos níveis da educação básica,
A educação infantil passou a ter um
de maneira a promover o desenvolvimento cul- grande respaldo legal com o início da construtural dos estudantes:
ção do projeto da LDB (Lei de Diretrizes e Bases), com vistas a proporcionar às crianças de
[...] atenção especial deveria ser dispensada ao ensino 0 a 5 anos atendimento ordenado, organizado,
de música no nível da educação básica, principalmente cujo foco volta-se para o cuidar e o educar.
na educação infantil e no ensino fundamental, pois é
nessa etapa que o indivíduo estabelece e pode ser assegurada sua relação com o conhecimento, operando-o
no nível cognitivo, de sensibilidade e de formação da
personalidade (LOUREIRO, 2003, p.141).

Segundo Azevedo (1999), nem sempre
houve esse olhar para a criança, a infância na
sociedade medieval era bastante desprezada,
a criança quando não precisava mais de cuidados maternos era incluída no mundo adulto.
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A criança passou de uma posição de anonimato para
uma posição de “adulto em miniatura”. Se o primeiro
sentimento de infância é um sentimento que surge naturalmente na convivência com a família, o segundo é um
sentimento que surge de fora dos confessores e moralistas, que repugnava a paparicação e que pensavam
recuperar, construir, ou ainda, reconstruir a criança para
a sociedade, num movimento que toma muita força a
partir do século XVIII (AZEVEDO, 1999, p. 35).

A educação pré-escolar começou a ser reconhecida
como necessária tanto na Europa quanto nos Estados
Unidos durante a depressão de 30. Seu principal objetivo era o de garantir emprego a professores, enfermeiros e outros profissionais e, simultaneamente, fornece
nutrição, proteção e um ambiente saudável e emocionalmente estável para crianças carentes de dois a cinco
anos de idade (KRAMER, 1992, p. 26).

Portanto, é imprescindível levar em
consideração as múltiplas transformações sofridas pela infância com o passar do tempo,
mediante isso, a educação deve ponderar alicerces que contemplem a constituição infantil
de maneira irrestrita.

A educação escolar brasileira é composta pela educação básica, conglomerado
educação infantil, ensino fundamental, ensino
médio e educação superior. A educação infantil é a primeira etapa da educação básica brasileira, de acordo com a atual Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional (Lei nº 9.394,
A MÚSICA COMO FERRAMENTA
de 1996), “[...] tem como finalidade o desenDIDÁTICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL
volvimento integral da criança até seis anos de
idade, em seus aspectos físico, psicológico, inA utilização da música no universo
telectual e social, complementando a ação da infantil, deve ter o desígnio de provocar nas
família e da comunidade”.
crianças novas percepções musicais em suas
relações, o desenvolvimento afetivo e cognitiO atendimento da educação infantil vo, preservando as diferenças culturais.
passou para crianças até 5 anos em função da
Lei nº. 11.274, de 06 de fevereiro de 2006. A
Conforme Barbosa (1992), o ensino
educação infantil não mereceu a devida aten- das diferentes linguagens, deve estar em conção na 1ª LDB, lei nº. 4024 e nem na lei 5692, cordância com a contemporaneidade incluindo,
constituindo e somente referida sem maiores métodos criativos e repertórios diversificados.
proeminências quanto à sua oferta.
Assim, a concepção deste tema no esA Lei 5692/71 advertia, sem maiores paço infantil implica numa expansão do condemoras, que a educação infantil as institui- ceito de cultura, ou seja, onde o professor trações de ensino adotassem essa função, con- balha toda e qualquer produção das crianças
forme § 2º, Art. 19 “Os sistemas de ensino ve- e as maneiras de como foram realizadas essas
larão para que as crianças de idade inferior a construções. Neste sentido é necessário corrosete anos recebam conveniente educação em borar o saber e prática.
escolas maternais, jardins de infância e instituições equivalentes”.
De acordo com Barbosa (1992), entre
a sociedade e a cultura diversos grupos estão
A Constituição Federal de 1988 recu- inseridos nestes processos por seus valores e
pera a educação infantil quando afirma em seu concepções, tornando assim coadjuvantes na
artigo 208, “O dever do Estado com a edu- construção e transmissão dos mesmos.
cação será efetivado mediante a garantia de:
[...] IV- Atendimento em creche e pré-escola às
crianças de zero a seis anos”:

843

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Para Brito (2003), a música permite a
organização dos símbolos sonoros, mediante
disso, é possível afirmar que a música arquiteta
uma relação com o mundo e com todos que a
circundam.
Música não é melodia, ritmo ou harmonia, ainda que
esses elementos estejam muito presentes na produção
musical com a qual nos relacionamos cotidianamente.
Música é também melodia, ritmo, harmonia, dentre outras possibilidades de organização do material sonoro.
O que importa, efetivamente, é estarmos sempre próximos da ideia essencial a linguagem musical: criação
de formas sonoras com base em som e silêncio (BRITO
2003, p. 26).

Neste sentido o som é determinante
para expressões de movimentos, tornando-se
perceptível a tudo que se consegue ouvir. De
modo, que é possível notar que a música é
um ajuntamento de temáticas que ocorrem de
feitios possíveis, com o desígnio de contentar
quem a escuta, a música está vigente em todo
lugar e faz parte da vida cotidiana de todo sujeito:

O filósofo Louis Arnaud (1983), nos ajuda a compreender melhor qual a especificidade da arte no currículo:
para ele, o conhecimento nesse campo não é somente
construído de maneira indireta, mas também direta, isto
quer dizer que, além de conteúdos que nos ajudam a
compreender a fruir a arte, como estética, sociologia,
crítica (conhecimento indireto), há também conteúdo
específicos que só se aprendem fazendo e sentindo,
sem intermediação das palavras (conhecimento direto).
No caso da dança, o fazer sentir nunca está dissociado
do corpo, que é a própria dança. Para quem possa compreender e desfrutar estética e artisticamente a dança,
portanto, é necessário que nossos corpos estejam de
forma integrada com o se fazer-pensar. Essa é uma das
grandes contribuições da dança para a educação do
ser humano – educar corpos que sejam capazes de
criar pensamento e ressignificar o mundo em forma de
arte (MARQUES, 2007; p. 24).

A música passou a fazer parte do currículo da escola e diante disso, precisa ser atribuída adequada, uma vez que vem atribuída de
valores essenciais no que se refere a cultura do
corpo humano podendo ser explorada e transformada em conhecimento.

O que se alerta é que o docente precisa experimentar e produzir situações problemas, trabalhando com a multiplicidade cultural e as novas tecnologias. Os PCN’s (1998,
p.43), também afirmam que: “É importante que
os alunos compreendam o sentindo do fazer
artístico, ou seja, entendam que suas experiências de desenhar, cantar, dançar, não são
atividades que visam a distraí-los da seriedade
Quando se discute o uso da linguagem de outras áreas”.
música na educação infantil como ferramenta
Ao inserir novos repertórios musicais
no processo de apropriação do conhecimento,
faz-se necessário uma reflexão sobre a manei- no cotidiano escolar, a criança percorre trajetos
ra de viabilizar a criança nas formas de expres- de aprendizagens que destacam conhecimensões que estejam vinculadas a um repertório tos específicos sobre sua relação com o mundo, desenvolve suas potencialidades como:
adequado:
percepção, observação, imaginação e criatividade entre outras.
A criança é um ser “brincante” e brincando, faz música,
pois assim se relaciona com o mundo que descobre a
cada dia. Fazendo música, ela, metaforicamente, “transforma-se em sons”, num permanente exercício: receptiva e curiosa, a criança pesquisa materiais sonoros,
“descobre instrumentos”, inventa e imita motivos melódicos e rítmicos e ouve com prazer a música de todos
os povos (BRITO 2003, p.35).
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A música potencializa afabilidades, tornado um aspecto essencial na vida de todos,
pois, permite a descoberta de canções e melodias em suas diversas culturas, promovendo
assim, o enriquecimento cognitivo e social.
Sendo assim, ao se pensar no desenvolvimento da criança atrelado a música no âmbito escolar, se faz necessário aprofundar sobre seu
potencial pedagógico.
Hoje, há uma enorme necessidade de compreensão
da música e dos processos de ensino e aprendizagem
dessa arte. Até que se descubra seu real papel, até que
cada indivíduo em particular, e a sociedade como um
todo, se convençam de que ela é uma parte necessária,
e não periférica, da cultura humana, até que se compreenda que seu valor é fundamental, ela terá dificuldades
para ocupar um lugar proeminente no sistema educacional (FONTERRADA 2009, p. 12).

Inserir ritmos musicais no ambiente
infantil, deve ultrapassar a apresentação de
repertórios musicais existentes, esta ação provoca nas crianças a curiosidade, o respeito e
apreciação pela cultura histórica da música.
Existem muitas teorias sobre a origem e a presença da música na cultura humana. A linguagem musical tem sido interpretada, entendida
e definida de várias maneiras, em cada época
e cultura, em sintonia com o modo de pensar
com os valores e as concepções estéticas vigentes (BRITO 2003, p. 25).
À vista disso, é função da escola valorizar a cultura musical que cada um traz consigo, visto que a musicalidade faz parte incondicional da vida do sujeito desde muito cedo:
O envolvimento das crianças com o universo sonoro
começa ainda antes do nascimento, pois na fase intrauterina os bebês já convivem com um ambiente de
sons provocados pelo corpo da mãe, como o sangue
que flui nas veias, a respiração e a movimentação dos
intestinos. A voz materna também constitui material sonoro especial e referência afetiva para eles (BRITTO,
2003, p. 35).

A música está presente na vida da
criança, antes da apropriação de leitura e escrita, portanto, o universo musical se torna um
aliado fundamental para seu o processo de
aprendizagem.
Diante disso, a linguagem musical,
colabora para diversas benfeitorias na aprendizagem, pois, auxilia na formação da personalidade, raciocínio lógico, percepção corporal
e a socialização. Por meio da música a criança consegue desenvolver diversas destrezas
como: contemplar, inventar, encontrar, imitar,
escutar e aprender:
O trabalho com música deve considerar [...] que ela é
um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas que apresentem necessidades especiais. A linguagem musical é
excelente meio para o desenvolvimento da expressão,
do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além
de poderoso meio de integração social (BRASIL, 1998,
p. 49).

Isto posto, abordar o contexto musical
como expansão pedagógica, é valorizar a leitura da criança e do mundo em que ela está inserida. Isto significa ter um olhar sensível para
sua realidade e respeito as culturais geradas
entre as sociedades. A música permite conhecer, rememorar, divulgar, inventar e auto- realizar:
Discorre que quando o professor coloca na sala de
aula, uma música mais agitada, é comum ver os alunos
dançando, sorrindo mais, pulando, falando, gesticulando. No entanto, o oposto é notado quando se coloca
uma música mais lenta, ou instrumental. Pontuar música na educação é defender a necessidade de sua
prática em nossas escolas, é auxiliar o educando a concretizar sentimentos em formas expressivas; é auxiliá-lo
a interpretar sua posição no mundo; é possibilitar-lhe
a compreensão de suas vivências, é conferir sentido e
significado à sua nova condição de indivíduo e cidadão
(BRÉSCIA 2003, p.11).
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Por consequência, dentre todas as artes a música se sobressai por fazer parte universalmente da cultura mundial, se efetiva maneira intensa e ativa, visto que possui relação
familiar com os aspectos emocionais, colaborando para evolução dos seres humanos.

Destarte, compreende-se que música
em sua definição mais pura, se associa a arte
dos sons, favorecendo ao indivíduo equilíbrio,
engajamento e integração social de uma maneira prazerosa e harmoniosa.
Dentro deste contexto, acredita-se na
importância da primeira infância se relacionar
com diferentes ritmos musicais, seja no ambiente escolar ou cotidiano, uma vez que, a
música propicia diversas concepções positivas
para a criança além de ampliar seu mundo.

De acordo com Weigel (1992), a música para a aprendizagem da criança é formidável para aquisição de habilidades e competências na primeira infância. Ao levar essa
linguagem para o cotidiano infantil, é preciso
se atentar a intencionalidade a ser adquirida,
bem como a forma de aprender, realidade soNas instituições de educação infantil é
cial, emocional, e outras condições que façam comum a música ser utilizada nas preparações
parte da vida habitual da criança.
de ocasiões festivas e cotidiano das crianças,
são empregadas como “ferramenta de comanEntende-se, que um dos empregos ine- do” para auxiliar alguns hábitos e atitudes, ou
rentes da música é harmonizar especialmente até mesmo para o educador manter o comano domínio social, além de ser uma ponte entre do da sala.
o sujeito e o seu ambiente. Assim, a aprendizagem musical se vincula a práticas, cooperando
Levar a linguagem musical ao ambienpara vivências significativas de níveis cada vez te infantil promove a integração entre culturas
mais elaboradas para o mundo infantil.
e disciplinas. Pode ainda ser utilizada como
comunicação e produção coletiva, conceito e
Segundo Bréscia (2003), a música en- elaboração histórica cultural. Para os PCN’s
globa a capacidade de concentração, agilida- (1998, p.95), “As atividades propostas na área
de, coordenação motora e estímulos, consen- de Arte devem garantir e ajudar os alunos a
tindo mais flexibilidade ao processo de ensino: desenvolver modos interessantes, imaginativos
e criadores de fazer e de pensar sobre a Arte,
Pode-se dizer que a Arte é simplesmente um meio de exercitando seus modos de expressão e comucriar, de fazer coisas que concorrem para tornar a vida nicação”.
diária mais agradável, mais satisfatória. Toda pessoa,
ainda que variando a maneira e a intensidade, é, ao
mesmo tempo, um artista e um apreciador de Arte.
Como artista, é o executor que combina a perícia com
sensibilidade às qualidades das coisas. Tanto a execução como o resultado, lhe trazem satisfação. Se alguém
admira seu trabalho, ele está pronto a dizer: Passei momentos maravilhosos fazendo isto. Como apreciador de
Arte, está continuamente refletindo sua sensibilidade
nas obras que seleciona e adquire para seu próprio uso
e satisfação. Seja ele artista ou apreciador, o motivo
que o impele é o mesmo: buscar experiências que sejam interessantes, variadas, expressivas e satisfatórias
(BRÉSCIA 2003, p. 17).

A atualidade impõe transformações que
corroborem com novas atitudes, novas perspectivas, ou seja, uma alteração nos modelos
curriculares existentes. Embora os Parâmetros
Curriculares Nacionais apontem as especificidades das expressões artísticas abrangidas
pelo “ensino de artes”, a reconstrução do espaço das Artes na educação básica nacional
ainda permanece ainda um desafio:
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Na rede pública do estado de São Paulo não é difícil
constatar que o gerenciamento autoritário das unidades de ensino, a carência de espaços físicos adequados para o trabalho com as artes, a superlotação das
classes, as instalações escolares precárias, os baixos
salários pagos aos trabalhadores da educação têm afugentado a competência profissional, isso não só em
relação ao ensino das artes (JAPIASSU, 2001; p.53).

Há de se considerar que a finalidade
de introduzir a música nos currículos escolares não é formar bailarinos, mas indivíduos que
consigam apreciar e se sensibilizar com um espírito crítico artístico.

Sejamos capazes de experimentar relacionamentos nos
quais a consciência do eu e dos outros é realçada. O
sentimento de alegria que a dança dá nos ajuda a nos
harmonizar e a ganharmos um incrível sentimento de
pertencer. Se no nosso ensino tivermos ajudado as pessoas a enfrentar o medo e conquistar confiança para se
comunicar livre, sensível e imaginativamente, se sentirmos que possibilitamos que os alunos se tornem mesmo em pequena escala, conscientes de seu potencial
e dos outros, então teremos atingido sucesso. Este sucesso é justificativa de uma educação através da dança
(KUHLMANN 1985, p.134).

Desta maneira, ao inserir a música nas
propostas pedagógicas, certamente, será perEm consequência, é essencial reco- mitido à criança expressar emoções e sentinhecer que a música possibilita a criança um mentos, através do movimento, autoestima, auconhecimento mais amplo do seu corpo, de toconfiança e até mesmo independência.
suas possibilidades de expressão e proporcioLevar este tema para o cotidiano infantil
na uma consciência corporal:
é trabalhar com conceitos de criação, atitudes
A música não é apenas uma arte que permite a alma de rotina, organização do tempo e das atividahumana expressar-se em movimento, mas também a des propostas para o desenvolvimento indivibase de toda uma concepção de vida mais flexível, dual e coletivo:
mais harmoniosa, mais natural. A dança não é, como
se entende a acreditar, um conjunto de passos mais ou
menos arbitrários que são o resultado de combinações
mecânicas e que, embora possam ser úteis como exercício técnicos, não poderiam ter pretensão de constituírem uma arte: são meios e não um fim (GARAUDY,
1980; p. 57).

Ressalta-se essencialmente, que a
música não é meramente uma forma despretensiosa de ser inserida no currículo escolar.
Não devendo ser desassociada a aspectos de
socialização, físico e psicológico. Partindo dessa premissa acredita-se que os alunos desenvolvem sua autoconfiança, podendo adquirir
ideais na sociedade como cidadãos atuantes,
reconhecendo a si próprio e o outro:

Cantigas de roda são canções utilizadas em brincadeiras de roda cantada, realizadas como forma de recreação por adultos e crianças. Sua formação clássica consiste em formar uma roda de mãos dadas, com o rosto
voltado para o centro, movimentando-se para a direita
ou para a esquerda, em andamento eleito pelo grupo
(MAFFIOLETTI 1994, p. 15).

Vale ressaltar, que o valor afetivo dispensado no processo educacional da criança,
constitui-se numa característica importante,
já que dificilmente ela se aparta daquilo que
construiu e de atitudes essenciais para formação da sua personalidade. Para ser eficaz esse
processo pedagógico, é preciso se atentar à
idade e às necessidades das crianças e assim,
selecionar e deixar à disposição materiais adequados.
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De acordo com Costa (2004), atividaPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
des com música, consente a criança eleva sua
autonomia e hipóteses sobre as informações
A base da presente pesquisa bibliográrecebidas, para tanto, é necessário oferecer fica, com abordagem descritiva, foi discorrida
elementos para aprimorar seu conhecimento por aportes teóricos metodológicos pautados
de mundo:
no tema abordado mencionado neste artigo
tais como: BRITO (2003), BRÉSCIA (2003),
É fato indiscutível que o ritmo se aprende por meio do LOUREIRO (2003) e BRASIL (2008), que discorpo e do movimento. Partir dos movimentos naturais cutem e apresentam reflexões, que podem codos bebês e crianças, ampliando suas possibilidades operar para uma maior abrangência da temátide expressão corporal e movimento, garante a boa edu- ca exposta neste trabalho.
cação rítmica e musical, além de equilíbrio, prazer e alegria, pois o ser humano é – também – um ser dançante
(BRITO 2003, p. 145).

Assim, propõe-se a valorização da música como subsídio importante ao processo de
ensino, pois ao ser integrada a ludicidade coopera para o desenvolvimento intelectual, social
e emocional do indivíduo.
No entanto, é importante advertir que
o conteúdo do imaginário decorre de experiências anteriores obtidas pelas crianças em diversos contextos. O lúdico nas aulas com música
favorece o senso da competência, ou seja, permite a criança modificar o ambiente de acordo
com seu desejo.

Neste estudo constituíram análises de
alguns artigos, teses, documentos oficiais e outras pesquisas científicas que se constituíram
em ordenar de forma a mensurar os métodos
pedagógicos dos estabelecimentos de Educação Infantil e seus entendimentos. Dentro dos
novos parâmetros a música incide a ter o seu
papel baseado e repensado, uma vez que, permanece presente na diversidade humana, à
vista disso, se justifica a presença cogente na
conjunção escolar.

Portanto, sabendo que a infância é à
base de toda formação do indivíduo é fundamental que seja levada em consideração as
questões típicas dessa idade, para empregar
a música da forma apropriada na educação
infantil é imprescindível que se prestigie mais
este utensílio dentro do processo de desenvolvimento da criança, destacando mais este
tema no currículo e em educação musical para
os docentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Esta pesquisa foi realizada por meio de um estudo bibliográfico, ressaltando a relevância
da música para educação infantil, considerando uma aliada ao processo de aprendizagem. Esta
análise apresentou o desígnio de abranger como os ritmos musicais cooperam para o desenvolvimento da criança e assim distinguir sobre o papel da música na educação infantil. A problemática discutida neste estudo foi entender o papel da música para a educação infantil.
Após estudar sobre autores especialistas do tema abordado, é possível constatar que a
música é elemento complementar na vida de um sujeito, atua em diversos lugares, concebendo
uma maneira de expressar conceitos e emoções, bem como de cultivar consequências positivas sobre o corpo e a mente. É capaz de aproximar as mais diversas culturas, pois, é uma arte
apreciada por todos, é capaz de ser repercutida em uma linguagem universal.
Dessa forma, é função da instituição escolar considerar a música como estratégia pedagógica, pois desse modo ela passa a desempenhar um papel importante para que as crianças criem aptidões na aprendizagem individual e coletiva, favorecendo o respeito, a integração,
socialização, além de outros valores primordiais para um desenvolvimento saudável, colabora
também para o processo de compreensão da diversidade cultural e social, exerce distintas funções pedagógicas que ocorrem desde ajudar nas interações como também para um conteúdo
potencializado.
Neste sentido entende se que este estudo proporcionou uma melhor percepção a respeito do papel da música como ferramenta pedagógica, pode se observar que este tema tem
sido cada vez mais utilizado e repensado nos conteúdos aplicados na educação infantil, deixando de ser meros momentos para ocupar o tempo no âmbito escolar.
É possível afirmar que as atividades com músicas podem reforçar a formação de hábitos, atitudes e comportamento como: momentos de higiene, hora das refeições, pausa para ouvir
histórias e em explicações para realizar atividades propostas. Além de aprimorar o desenvolvimento integral dos pequenos (as) como: a fala, a memória, a socialização, a interação, aspectos
físicos, psicomotores e cognitivos.
Ao realizar essa pesquisa, pode se concluir que a música e o aprender caminham conectados, por meio dos ritmos musicais pode se notar entusiasmo, novos aprendizados e anseios, o docente consegue propiciar através da música momentos onde a criança se beneficia
com um aprendizado significativo e valioso para todos os momentos de sua vida. Acredita-se
que este artigo poderá auxiliar muitos profissionais da educação e que este estudo não deve
terminar com as reflexões aqui expostas, mas deve ter continuidade de forma a colaborar sobre
a importância da música como ferramenta pedagógica.
Portanto, a música é uma arte que exerce um papel fundamental
para a aprendizagem da criança tanto em seu ambiente escolar como em
sua vivência cotidiana.
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REFLEXÕES SOBRE O BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho tem como iniciativa refletir a importância do brincar no desenvolvimento infantil, seus benefícios no crescimento da criança, utilizando para essa reflexão os
documentos oficiais como a Convenção dos Direitos das crianças, as Diretrizes Curriculares
da Educação Infantil, a Base Comum Nacional da Educação Infantil, os Parâmetros Curriculares Nacionais, além das pesquisas de Piaget, Vygotsky, Kishimoto, com base na pesquisa
bibliográfica.

Palavras-chave: Criança; Desenvolvimento; Brincar.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo sobre o brincar foi escolhida por ser algo presente no universo infantil
que nos encanta motivando a estudá-lo, demonstrando sua importância para o
pleno desenvolvimento infantil.

Desse modo, pretende-se aqui, fazer algumas reflexões sobre o brincar e o que pode
propiciar para o desenvolvimento da criança. Estudar as contribuições de alguns estudiosos a
respeito do assunto e os documentos nacionais para a educação infantil.
Começaremos por alguns documentos oficiais sobre o brincar na educação infantil depois com as afirmações de estudiosos como Piaget, Vygotsky, Kishimoto e Friedman.
Assim, será abordadoi a importância do brincar para a educação infantil na escola, em
casa ou em outro ambiente possível, favorecendo o desenvolvimento físico, psíquico e social da
criança, até o momento da aprendizagem da escrita.
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O BRINCAR ATRAVÉS DOS
DOCUMENTOS OFICIAIS
A partir da segunda metade do século XX o brincar tornou-se direito fundamental
de toda criança. Em 1959 a Declaração dos
Direitos das Crianças foi promulgada para garantir o direito da criança a uma infância feliz e
passando a usufruir seus direitos e as liberdades enunciadas; fazendo com que a sociedade
civil, governantes, organizações voluntárias, as
autoridades locais e os governos reconhecem
esses direitos e se empenhassem pela sua observância mediante medidas legislativas e de
outra natureza.
Mas fica evidente a ausência da verdadeira dimensão lúdica do prazer, do brincar
como forma de expressão e de vida das crianças. Mas esse direito tem encontrado dificuldades diante dos outros direitos que as crianças
necessitam, porém se os direitos a educação,
moradia, família e desenvolvimento não acontecem interferem no brincar.
Em 1989 a Convenção sobre os Direitos da Criança reconheceu a importância do
brincar na vida das crianças, promovendo o
direito de brincar de forma autônoma e mais
próxima de um direito que revela maior compreensão da natureza e dos benefícios dessa
ação.
Na Convenção sobre os Direitos da
Criança em 1990, em seu artigo 31, encontram-se aspectos que puderam devolver ao cotidiano de muitas crianças a possibilidade do
lúdico e do livre brincar:
1. Os Estados Partes reconhecem o direito da criança ao descanso e ao lazer, ao divertimento e às atividades recreativas próprias
da idade, bem como à livre participação na
vida cultural e artística.
2. Os Estados Partes respeitarão e promoverão o direito da criança de participar plenamente da vida cultural e artística e encorajarão a criação de oportunidades adequadas, em
condições de igualdade, para que participem
da vida cultural, artística, recreativa e de lazer.

A partir desses direitos ficou reconhecido o brincar como uma atividade própria da
criança e a necessidade de promovê-lo no seu
dia a dia, pois contribui para o seu desenvolvimento e bem estar.
A Constituição Federal de 1988, em
seu art. 208º, inciso IV, faz referência a direitos específicos das crianças contemplando a
educação infantil como direito da criança de
0 a 6 anos e como dever do Estado, dando
aos municípios sua incumbência e responsabilidade pela oferta, prevendo políticas de financiamento e seu atendimento em creches e
pré-escolas.
O fato do atendimento em creches e
pré-escolas passar a ser subordinado à área
da educação representando, segundo CAMPOS, ROSEMBERG e FERREIRA, 1993, p. 18:
“um grande passo na direção da superação
do caráter assistencialista predominante nos
programas voltados para essa faixa etária. Ou
seja, essa subordinação confere às creches e
pré-escolas um inequívoco caráter educacional.”
No Estatuto da criança e do adolescente - Lei nº 8.069/1990 - no capítulo II – Do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade, no
artigo 16, item IV – brincar, praticar esportes e
divertir-se, o brincar também é assegurado.
A Lei nº 13.257/2016 – Marco legal da
primeira infância, dispõe sobre as políticas públicas para a primeira infância e altera a Lei nº
8.069/1990 e nos artigos a seguir assegura o
brincar:
Art. 5º Constituem áreas prioritárias
para as políticas públicas para a primeira infância a saúde, a alimentação e a nutrição, a educação infantil, a convivência familiar e comunitária, a assistência social à família da criança, a
cultura, o brincar e o lazer, o espaço e o meio
ambiente, bem como a proteção contra toda
forma de violência e de pressão consumista, a
prevenção de acidentes e a adoção de medidas que evitem a exposição precoce à comunicação mercadológica.
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Art. 17. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão organizar
e estimular a criação de espaços lúdicos que
propiciem o bem-estar, o brincar e o exercício
da criatividade em locais públicos e privados
onde haja circulação de crianças, bem como a
fruição de ambientes livres e seguros em suas
comunidades.
Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil a criança é
um sujeito social histórico que vive numa sociedade da qual participa da cultura e da história.
Com a contribuição das bases epistemológicas, a criança passou a ser definida como um
ser competente para interagir e produzir cultura
no meio em que vive, através da interação social, numa dimensão cognitiva e afetiva (Vygotsky, 1986/1989). Seu desenvolvimento ocorre
tanto física quanto psicologicamente.
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação Infantil a criança é:
sujeito histórico e de direitos, que, nas interações, relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentidos sobre a natureza e a sociedade,
produzindo cultura (BRASIL, 2009).

E é através das interações com seus
pares nas brincadeiras que oportunizam diversas experiências que ocorre a aprendizagem, a
socialização a resolução de conflitos. A criança
tem garantido seus direitos na aprendizagem e
desenvolvimento na educação infantil, segundo a BNCC, onde se diz:
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 (BNCC).

Segundo os Cadernos da Rede – Formações de Professores, do Município de São
Paulo – São Paulo através da brincadeira a
criança desenvolve importantes capacidades
como a atenção, a memória e a imaginação.

“O brincar pode ser visto, portanto,
como a base sobre a qual se desenvolvem o
espírito construtivo, a imaginação, a faculdade
de sistematizar e abstrair; a capacidade de interagir socialmente, abrindo caminho para o
desenvolvimento do trabalho, da ciência e da
arte”, segundo Dulce V.H. Machado.
Ao brincar a criança movimenta-se,
vive, desenvolve os sentidos, adquire habilidades para usar as mãos e o corpo, reconhece os objetos e suas características textura,
forma, cor, tamanho e som, entra em contato com o ambiente, relaciona-se com o outro,
desenvolve o físico, a mente, a auto estima, a
afetividade, torna-se ativa e curiosa, segundo o
documento do Mec – Secretaria de Educação
Especial - Brincar para todos, que orienta pais
e educadores para a utilização de brinquedos
e atividades lúdicas na promoção do desenvolvimento infantil.
O brincar é uma possibilidade para
eliminar barreiras que impedem o acesso ao
conhecimento de crianças com deficiência.
Preenchendo uma lacuna na criação e desenvolvimento de jogos e brinquedos educativos,
particularmente para crianças cegas ou de baixa visão.
Diversos teóricos estudaram a importância dos brinquedos e jogos infantis para
várias áreas do desenvolvimento humano. Segundo a Professora Mara Siaulys “as crianças
aprendem a brincar umas com as outras, observando-se mutuamente, movimentando-se
juntas, imitando, participando de jogos.”
As crianças que são privadas dessas
experiências tendem a permanecer isoladas
em seu canto e ter seu desenvolvimento prejudicado. Segundo seus estudos independente
de suas condições físicas, intelectuais ou sociais as crianças precisam brincar, pois o brincar é algo essencial à vida, provoca alegria,
motivação, troca de experiências, ajuda mútua
entre elas com ou sem deficiência.
O brincar é a principal atividade da
criança, é uma ação livre onde ela toma decisões, expressar sentimentos e valores, aprende a conhecer a si, aos outros e ao mundo em
que vive.
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Quando brinca repete e recria ações
prazerosas, expressa situações imaginárias,
criativas, aprende a compartilhar, a se expressar, a explorar a natureza, os objetos, exigindo
dela um conhecimento, um repertório que ela
aprende junto com as outras crianças.
Seja qual for o contexto a criança tem
mais interesse em brincar, e nessa atividade
faz escolhas de pares, brincadeiras, objetos,
brinquedos, aprendendo a escolher, socializar
e tomar decisões.
De acordo com o Referencial Curricular
Nacional da Educação Infantil:
o principal indicador da brincadeira, entre as crianças,
é o papel que assumem enquanto brincam. Ao adotar
outros papéis na brincadeira, as crianças agem frente
à realidade de maneira não-literal, transferindo e substituindo suas ações cotidianas pelas ações e características do papel assumido, utilizando-se de objetos substitutos (RCNEI).

IMPORTÂNCIA DO BRINCAR
Segundo Kishimoto, para Piaget o brincar é uma conduta livre, espontânea, que a
criança expressa por sua vontade própria pelo
prazer que lhe dá. O processo de desenvolvimento vai acontecendo no conhecimento que
a criança adquire do mundo e agindo sobre
ele.
A brincadeira para a criança é uma ferramenta que a ajuda a se expressar, aprender
e se desenvolver, na liberdade em brincar ela
pode escolher o brinquedo e na relação com
o outro aprender brincadeiras, regras, pois a
criança não nasce sabendo brincar ela aprende com as outras crianças e com o educador.
Para Friedmann (1992), a criança ao
manifestar condutas lúdicas demonstra o nível
de seu estágio cognitivo e constrói conhecimentos, no qual o desenvolvimento cognitivo
da criança passa por quatro períodos distintos:
sensório-motor, pré-operatório, operatório concreto e o operatório formal
Para Piaget (1974) segundo Friedman
(1992) as brincadeiras evoluem conforme a faixa etária:

• De um ano e meio a dois anos, fase em
que aparece a linguagem, “a criança se exercita na sua atividade de brincar pelo simples
prazer de fazer rolar uma bola, produzir sons
ou bater com um martelo;
• De dois anos a três anos aproximadamente atividade lúdica adquire o caráter simbólico;
• A partir dos quatro anos o símbolo começa a representar a realidade que ela vivencia;
• Depois vão surgindo os jogos de construção, uma transição entre o simbólico e
as regras, fase importante por enriquecer a
experiência sensorial, estimular a criatividade e desenvolver as habilidades das crianças, passando da fantasia para a realidade
(KISHIMOTO, 2008).
Nesse sentido é muito importante a intervenção do educador que será o mediador
do processo ensino-aprendizagem, provocando avanços que não ocorreriam espontaneamente.
Por meio da brincadeira a criança representa o mundo externo, internaliza-o, construindo seu próprio pensamento. A linguagem
tem um papel importante no desenvolvimento
cognitivo, segundo Vygotsky (1984):
A brincadeira cria para as crianças um “zona de desenvolvimento proximal” que não é outra coisa senão
a distância entre o nível atual de desenvolvimento, determinado pela capacidade de resolver independentemente um problema, e o nível atual de desenvolvimento
potencial, determinado por meio da resolução de um
problema sob a orientação de um adulto ou com a colaboração de um companheiro mais capaz (VYGOTSKY,
1984).

Segundo João Amaral o professor deve
ter uma formação sobre o brincar, um conhecimento para que possa proporcionar brincadeiras em suas aulas, pois através do brincar
a criança age espontaneamente, podendo ser
auxiliada pelo adulto.
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O brincar tem sua importância assim
como outras necessidades fisiológicas, e a
criança tem esse direito e devemos proporcionar esse momento junto com seus pares. Através da brincadeira a criança vive experiências
significativas podendo assim descobrir o mundo que a rodeia.
Através do brincar a criança adquire
habilidades e competências, aprende a se relacionar com seus pares, desenvolve a comunicação, e demonstra estar saudável. Ao brincar a criança tem sentimentos como alegria,
prazer, felicidade, aprende a tomar decisões, a
esperar sua vez, criar vínculos, ajudando o cérebro a se desenvolver melhor, fase em que as
sinapses mais se multiplicam. Um dos vínculos
mais fundamentais com o pai, a mãe, a família.
Para Winnicott o brincar inicia-se na
gestação quando a mãe interage com o bebê
cantando, conversando e o bebê reage com
chute, mexendo-se. Depois que nasce e começa o seu desenvolvimento, a maneira de interagir com a mãe vai modificando, mas o amor
que a mãe demonstrou para a criança inicialmente ajudará ela nas próximas fases.
Precisamos respeitar os sentimentos
das crianças e oferecer condições para que
ela brinque de forma segura e proporcionar
condições e meios para que tenha saúde e
possa se desenvolver de forma eficaz através
da alimentação, descanso, higiene, lazer, carinho e proteção. Também é importante que os
pais brinquem com seus filhos, principalmente,
nos dias atuais que não temos muitos espaços
para brincar.
O brincar contribui para o desenvolvimento humano de forma lúdica estimulando o
cognitivo, a sensibilidade, a criatividade, a afetividade e a emoção. Proporcionando às crianças o resgate das mais antigas experiências
humanas.
O brincar traduz a identidade onde está
inserido, ou seja, o contexto cultural em que
vive. O brincar faz parte de toda criança é através das brincadeiras que a criança interpreta o
que acontece no seu meio, desenvolve o seu
lado psíquico, físico, motor, a linguagem, a socialização, o compartilhar com o outro.

Enquanto brinca explora, avalia, compara, e se interessa pela vida principalmente
quando transfere para o brincar as vivências
que participa em sua família no seu meio social.
De acordo com Macedo (2011) e Brenelli (1996) as brincadeiras e os jogos de regras são importantes instrumentos de observação e diálogo sobre os processos de pensar e
construir conhecimento.
A atividade simbólica e construtiva, presentes nas brincadeiras e jogos, é a base para
o desenvolvimento de habilidades de estudo e
aprendizagem formal. O contexto lúdico contém um elemento de intervenção, permitindo a
orientação de atividade do aluno, desta forma
utilizar jogos na escolarização pode significar
uma nova oportunidade para compreender e
pensar o conteúdo proposto permitindo ao aluno se apropriar do conhecimento.
A brincadeira por ser auto motivadora e
prazerosa, oferece oportunidade para explorar
problemas, desenvolver soluções e habilidades
intelectuais, brincar permite explorar o mundo e
encontrar seu lugar nele, ajuda a adquirir conceitos de valores, limites e responsabilidades.
A criança tem a necessidade de brincar, porém esse período foi considerado muitas vezes como “perda de tempo”, mas para
De Mauss (2000) o brincar é algo positivo, momento de fruição atividade verdadeira e unicamente prazerosa.
Por muito tempo para a educação da
criança bastava apenas o cuidar e o alimentar,
porém hoje essa educação faz parte do poder
público junto com a família, desta forma as interações e as brincadeiras são fundamentais,
pois é através do brincar que a criança se expressa e se faz ser entendida.
A privação do brincar pode contribuir
para a falta de apego, o que futuramente pode
desencadear violência juvenil. Quando a criança não aprende a brincar ela é menos estimulada do ponto de vista neuronal e se desenvolve
menos.
O faz de conta desencadeia a criatividade da criança pois de forma lúdica irá lidar
com sentimentos, emoções. O uso da imagi858
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nação através das brincadeiras de faz de conta é uma forma poderosa que torna eventos
complexos e assustadores, compreensíveis e
manejáveis, desenvolvendo competências relacionadas a entender a atitude dos outros.
Através do brincar de faz de conta a
criança utiliza sua imaginação, memória e criatividade para representar a realidade de forma menos sofrida. Dessa forma ela entende e
aceita melhor o que acontece com ela exemplo
quando fica doente e toma remédios.
A criança através da brincadeira simbólica organiza e compreende a realidade com
sua linguagem oral e de forma lúdica, segundo a teoria piagetiana, desta forma é possível
compreender o pensamento infantil.
O início da fala é egocêntrico, são monólogos apenas depois dos sete, oito anos é
que a linguagem da criança através da interação social se torna uma comunicação socializada, com a brincadeira de faz de conta,
ela passa por duas fases desse processo as
combinações simbólicas simples e complexas,
fazendo com que se esforce para uma maior
adaptação da sua linguagem entendendo melhor a realidade, chegando no último estágio
do jogo simbólico.
Ao brincar a criança participa de contextos com regras, limites até o conflito entre
os jogadores, desta forma ela descobrirá como
desenvolver seu ponto de vista que governará
seu comportamento e como será diferente do
outro, aprenderá a negociar. Ajudando umas a
conviver com as outras, aprendendo a amar e
ser amado, a cuidar de si e do outro instituindo
sua autoestima.
As crianças descobrem o mundo através do brincar com a comunicação e inserindo-se no contexto social com seus pares. A brincadeira, segundo Brougère (2001) supõe um
contexto social e cultural, sendo um processo
de relações interindividuais, de cultura. Ao explorar o mundo e suas possibilidades através
do brincar, se insere nele de maneira espontânea e divertida, desenvolvendo suas capacidades cognitivas, motoras e cognitivas.
Segundo Kishimoto o brincar é uma das
atividades mais importantes do dia a dia, atra-

vés dele a criança pode explorar os objetos, as
pessoas, a natureza e a cultura. “A diversidade
de formas, texturas, cores, tamanhos, espessuras, cheiros e outras especificidades do objeto
são importantes para a criança compreender
esse mundo.” A interação com outras crianças
também é muito essencial para a socialização.
Ela também sugere que as crianças tenham a
possibilidade de brincar em grupo e sozinhas.
Para Vygotsky (2007), a criança ao
nascer já está imersa em um contexto social, e
a brincadeira se torna importante para ela justamente na apropriação do mundo, na internalização dos conceitos desse ambiente externo a
ela. No entanto a brincadeira é subjetiva.
Somente quem está brincando pode
afirmar isso pois olhando de fora não podemos ter certeza do que está acontecendo. O
brincar é uma situação difícil de ser caracterizada devido a sua subjetividade, liberdade e a
imaginação de quem brinca.
Nos espaços escolares é fundamental
que o professor faça a mediação das brincadeiras preparando o ambiente, na escolha dos
objetos, brinquedos, trazendo uma proposta
que estimule e enriqueça a interação das crianças ao brincar, para que aproveitem o tempo
muito bem dentro da escola, brincando, interagindo com seus pares.
Para Ayoub (2001) no contexto da brincadeira que o professor descobre seu papel de
mediador. Como o brincar é algo inerente ao
comportamento infantil e essencial ao seu bem
estar, colabora para o seu desenvolvimento físico-motor, emocional, social além de ajudar a
criança a compreender melhor a realidade.
A atividade lúdica proporciona para a
criança prazer por brincar livremente. O brincar
é uma das formas mais completas de se relacionar e se comunicar consigo mesma, com o
outro e com o meio através da linguagem, do
pensamento, da motricidade, criando comunicação e possibilidades.
Segundo Almeida (2014), para as crianças primeiro vem o brincar depois o brinquedo,
resultado da vontade de brincar, constitui uma
atividade onde elas procuram compreender o
mundo, se expressando de forma simbólica. O
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brincar é um recurso educativo e terapêutico,
uma ligação entre a realidade e a fantasia. A
brincadeira e os jogos também estiveram atrelados a fatores econômicos e sociais, inseridos
na cultura, assim como aponta Alves (2007, p.
2):
a brincadeira é a porta de entrada da criança na cultura, sua apropriação passa por transformações histórico-culturais que seriam impossíveis sem o aspecto sócio
econômico, neste sentido, a história, e a cultura se fundem dialeticamente (ALVES, 2007, p. 2).

Por ser o brincar tão importante é preciso oferecer as crianças ambientes estruturados
e materiais diversos para promover uma brincadeira mais rica em conhecimentos, provocando
sua imaginação. E espaços para brincadeiras
imaginárias e expressão da individualidade.
Além de oferecer espaços é preciso
valorizar o brincar com a aquisição de brinquedos, estratégia de implementação das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil, tendo as práticas pedagógicas como
eixos norteadores a interação e a brincadeira
(ALVES, 2007).
Desta forma os educadores devem planejar os momentos de brincar reconhecendo
a sua importância já que ele é o promotor do
desenvolvimento infantil, possibilitando novos
espaços, novas experiências e aprendizagens
significativas, no pensar, no representar, no agir
e no imaginar (ALVES, 2007).
A criança brinca espontaneamente em
qualquer lugar e essa brincadeira pode ser de
alta qualidade quando tem a intencionalidade
do adulto que implementa o eixo da brincadeira e das interações permitindo a autonomia
das crianças numa formação integral delas.
Essa intencionalidade se dá pela intervenção
no ambiente, na organização do espaço, dos
móveis, na seleção dos brinquedos, objetos
(ALVES, 2007).
O ato do brincar com brincadeiras ou
jogos é uma atividade que tem um papel significativo no desenvolvimento comportamental,
promovendo vários aspectos e situações reforçadas. Através do jogo a criança aprende
a controlar o ambiente e fortalecer as relações
sociais e seu raciocínio (ALVES, 2007).

O brincar dá possibilidades de se entender crianças em diferentes contextos sociais, por ser uma das formas mais completas
dela se comunicar, interagir com o meio, com
o outro e consigo mesma, gerando linguagem,
pensamento, motricidade. Segundo Almeida,
(2014c), o brincar faz parte de um esforço dela
em entender o mundo, assim o jogo simbólico
será uma ligação entre a realidade e a fantasia.
Com o jogo e o brinquedo a criança de forma
lúdica representa cenas do seu cotidiano, tentando resolver conflitos e entender situações
reais, identificando seus limites, compreendendo o outro e desenvolvendo a empatia.
Para Brown (Almeida, 2014a, p.21), o
brincar e a ludicidade são:
Brincar é como nós somos feitos, como nós desenvolvemos e nos ajustamos a mudanças, permite que expressamos nossa alegria e nos conectar mais profundamente com o melhor de nós mesmos e dos outros;
é a forma mais pura de expressão de amor. Quando
um número suficiente de pessoas elevar o brincar ao
status que ele merece em nossas vidas, veremos que o
mundo será um lugar para vivermos (ALMEIDA, 2014a,
p.21).

Para o criador dos jardins de infância,
o alemão Friedrich Froebel (1782-1852), a infância é uma fase importante, onde a criança
precisa de muitos cuidados para que cresça
saudável, e a brincadeira é o caminho para a
aprendizagem, modo pelo qual as crianças representam o mundo para entendê-lo. Através
dos brinquedos que desenvolveu, previu uma
educação que permitisse as crianças exteriorizar seu conhecimento prévio e internalizar
aprendizagens novas (KISHIMOTO, 2005).
Os brinquedos feitos com materiais
macios e manipuláveis eram círculos, esferas,
cubos, e outros objetos que estimulam o aprendizado. As brincadeiras eram acompanhadas
por música, versos e danças e sempre ao ar
livre, para as crianças interagirem com o meio
(KISHIMOTO, 2005).
O ato de brincar possibilita o processo de aprendizagem da criança, para isso faz
necessário pais, educadores e a sociedade se
conscientizarem que o brincar faz parte de uma
aprendizagem de forma prazerosa, proporcio860
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nando à criança estabelecer regras, contribuindo para sua inserção no meio social. O brincar
é uma forma de comunicação e expressão da
criança, um meio de aprender (KISHIMOTO,
2005).
Como a criança passa mais tempo
na escola, este ambiente passa a ser o mediador do brincar, e esse brincar deve encantar, surpreender, ensinar, desafiar, desenvolver
habilidades, um momento de lazer com ato
de aprender. Papel importante, pois, é nessa
fase da infância que a criança se desenvolve e
constrói sua aprendizagem significativa (KISHIMOTO, 2005).
Na infância a criança aprende brincando, a partir do momento que está livre para
brincar do jeito que quiser, faz descobertas,
aprende a se relacionar com o outro, a brincar
de formas diferentes. Kishimoto (2005, p. 17)
para jogos e brincadeiras traz a seguinte concepção:
Enquanto fato social, o jogo assume a imagem, o sentido que cada sociedade lhe atribui. É este o aspecto
que nos mostra porque, dependendo do lugar e da época, os jogos assumem significações distintas. Se o arco
e a flecha aparecem como brinquedos, em certas culturas indígenas representam instrumentos para a arte
da caça e da pesca. Em tempos passados, o jogo era
visto como inútil, como coisa não séria. Já nos tempos
do Romantismo, o jogo aparece como algo sério e destinado a educar a criança (KISHIMOTO, 2005, p. 17).

Muitas vezes a criança brinca de imitar aquilo que aprendeu, que vivenciou, então
brinca de “mamãe e filhinha” e os meninos de
carrinho, por que foram atividades significativas no seu cotidiano, agregando dessa forma
conhecimento e compreendendo como o mundo funciona e como as relações com o outro
se dá. Vygotsky (1987, p. 37) conceitua:
O brincar é uma atividade humana criadora, na qual
imaginação, fantasia e realidade interagem na produção
de novas possibilidades de interpretação, de expressão
e de ação pelas crianças, assim como de novas formas
de construir relações sociais com outros sujeitos, crianças e adultos (Vygotsky, 1987, p. 37).

Ao brincar a criança satisfaz suas necessidades que mudam conforme a idade,
necessidades que não foram imediatamente
satisfeitas. O brincar se origina na imaginação
onde todos os seus desejos são realizáveis.
Segundo Bomtempo (2005, p.64), “o brincar é
uma fase característica para o desenvolvimento da inteligência da criança e é consolidada
pela assimilação e pela experiência”.
Segundo Amaral (2010, p. 129):
o brincar vai além de uma fonte de prazer para a criança. A brincadeira indica a importância de se descobrir
as necessidades que satisfazem a criança, para que
assim seja possível aprender a peculiaridade da brincadeira como forma de atividade (AMARAL, 2010, p.
129).

Ao brincar a criança aprimora e estimula
seus aspectos psicológicos implicando na construção de seus valores. Para Kishimoto (2005),
os jogos servem para divulgar os princípios de
moral e de ética, construindo valores que contribuíram para o seu desenvolvimento no contexto
social.
Segundo Penteado (2005, p. 166) “o
jogo ganha espaço através da focalização de
suas propriedades formativas consideradas sob
perspectivas educacionais progressistas, que
valorizam a participação ativa do educando no
seu processo de formação”. Participando de jogos aprendem que as regras são compartilhadas e mutáveis se houver um acordo no grupo.
E desenvolvem seu aprendizado, discutindo as regras, propondo soluções para os
problemas. Brincando em grupos as crianças vivem experiências de socialização, aprendendo
a tomar conta dos próprios impulsos de hostilidade e desagregação.
Segundo Oliveira (2010, p. 105) afirma
que “aprender a brincar de forma simbólica, representando a realidade onde vive, resgatando
suas lembranças e valores, regras e fantasias,
faz parte do desenvolvimento humano das crianças de hoje e sempre”.
O jogo só terá importância no desenvolvimento da criança, se estiver atrelado as necessidades e vontades em que a criança se encontra no momento. Vygotsky (2010, p. 142) dizia:
“as crianças brincam das mesmas coisas em
idades diferentes, mas elas brincam de formas
diferentes”.
861
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As brincadeiras e os jogos influenciam
as crianças pela forma natural em que acontecem e são os meios pelos quais ela utiliza para
se relacionar com o ambiente físico e social
onde vive, despertando assim sua curiosidade,
ampliando seu conhecimento e suas habilidades. Sendo estimulada a conhecer a si e ao outro, percebendo seus limites e potencialidades.
A interação e o brincar permitem a integração das crianças na escola. As instituições
devem permitir o brincar à todas as crianças,
com a atenção dos adultos para ser exercido
plenamente. Não significa propiciar materiais e
regras pois assim o lúdico não aconteceria plenamente, como na cultura de pares onde acontece o imaginar, o expressar, o encantamento,
a exploração, o ser criança, o fazer amizades e
aprender enquanto se brinca. É preciso um ambiente típico da educação informal, com pouco
controle do adulto, garantindo o protagonismo
infantil. Em síntese, o segredo do brincar está
na decisão da criança, como diz Brougère, no
interesse da criança, como aponta Dewey, na
sua ação, como sustenta Piaget, e na situação
imaginária, como assegura Vygotsky.
Tanto para brincar como para aprender é necessário o interesse infantil. O brincar
é o meio para a aprendizagem e para outros
conhecimentos. Com liberdade e orientação a
criança aprende a tomar decisões, desta forma
aprendendo.
O faz de conta também contribui para
essa aprendizagem, quando estabelece relações construindo novos conhecimentos. Para
potencializar o aprender e o brincar é preciso
contextos culturais planejados enriquecendo
as interações e o protagonismo infantil.
É necessário que os adultos envolvidos
criam estes contextos sem ter a intenção de
querer ensinar, mas fazer de tudo para que a
criança possa exercer seu protagonismo, seu
faz de conta, com liberdade para brincar e
aprender com seus pares. Pesquisas indicam
que as crianças num ambiente tematizado desenvolvem habilidades, estratégias, linguagem
oral e escrita, aprendem a tomar decisões, dinamizando sua aprendizagem, ampliando suas
narrativas.

As creches e pré escolas devem propiciar o brincar, as vivências lúdicas, em contextos qualificados e adequados, já que é a
principal atividade da criança proporcionando
momentos de prazer e imaginação.
Em seu livro Só brincar? O papel do
brincar na educação infantil, Janet Moyles afirma que para brincar as crianças precisam de
companheiros, espaços, materiais, tempo, estímulos, experiências, oportunidades planejadas
e espontâneas.
Dewey, no início do século 20 já dava
importância ao ambiente, ou seja aos cenários
diversos que servem para o florescimento das
brincadeiras, propiciando a expressão lúdica.
Lóris Malaguzzi também registrou a importância
do ambiente como o terceiro educador além da
família e dos professores. Por isso a importância do ambiente educativo na educação infantil
lugar para expressão da cultura infantil, mas é
preciso ser planejado pelas políticas públicas,
familiares, comunidade.
A brincadeira propicia uma transição
entre a ação das crianças com objetos concretos e suas ações significativas. Donald Woods
Winnicott, afirma que o brincar é um fator tão
importante no desenvolvimento humano como
comer, falar e andar.
Para Vygotsky o brinquedo cria uma
zona de desenvolvimento proximal, que permite à criança viver papéis que não vive no cotidiano. E através do faz de conta ela pode agir
imaginando em outro patamar de experiências,
construindo novos conhecimentos. Assim nos
lembra Queiroz et al. (1998):
Vygotsky (1998), um dos representantes mais importantes da psicologia histórico-cultural, partiu do princípio de
que “o sujeito se constitui nas relações com os outros,
por meio de atividades caracteristicamente humanas,
que são mediadas por ferramentas técnicas e semióticas. Nesta perspectiva, a brincadeira infantil assume
uma posição privilegiada para a análise do processo
de constituição do sujeito; rompendo com a visão tradicional de que ela é atividade natural de satisfação de
instintos infantis, o autor apresenta o brincar como uma
atividade em que, tanto os significados social e historicamente produzidos são construídos, quanto novos podem ali emergir. A brincadeira e o jogo de faz-de-conta
seriam considerados como espaços de construção de
conhecimentos pelas crianças, na medida em que os
significados que alI transitam são apropriados por elas
de forma específica (QUEIROZ et al., 1998).
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Nas grandes cidades o brincar tem perdido espaço na vida de muitas crianças que
não tem espaço para brincar, ou muitas atividades após a escola assim fica para as creches e
pré-escolas a responsabilidade de possibilitar
o brincar a todas as crianças, com um planejamento criterioso.
Oferecendo espaços desafiadores
com tempo para as interações. O papel do
educador é fundamental ao observar e criar espaços propícios para as crianças aprenderem
brincando e brincar aprendendo.
O brincar além de ter importância para
o desenvolvimento das crianças em vários aspectos como físico, psíquico, social, lúdico,
imaginário, tem sua importância em resgatar
antigos costumes, cultos e rituais antigos. As
brincadeiras de hoje foram passadas de geração em geração. As crianças são as principais
transmissoras dessa tradição.
A brincadeira, seja simbólica ou de regras, não tem apenas um caráter de diversão
ou de passatempo. Pela brincadeira a criança,
sem a intencionalidade, estimula uma série de
aspectos que contribuem tanto para o desenvolvimento individual do ser quanto para o social.
Leontiev (1994) afirma que na atividade
lúdica a criança descobre as relações existentes entre os homens. Além disso, as crianças
também conseguem, através da brincadeira,
avaliar suas habilidades e compará-las com as
das outras crianças.
A brincadeira também permite à criança a se apropriar de códigos culturais e de papéis sociais (BROUGÈRE & WAJSKOP, 1997).
Para Vygotsky (1991) todas as modalidades de
brincadeiras estão inseridas de regras e de faz-de-conta. Não importa a idade da criança e o
tipo de brincadeira, estes dois aspectos sempre estarão presentes.
Isidro e Almeida (2003) afirmam que
as regras de uma brincadeira, ou jogo, estão
intimamente ligadas ao conhecimento que as
crianças têm da realidade social na qual estão
inseridas. Outro fator que pode ser observado
na brincadeira é o desenvolvimento emocional
e da personalidade da criança. Para Friedmann

(1996) e Dohme (2002) as crianças têm diversas razões para brincar, uma destas razões é o
prazer que podem usufruir enquanto brincam.
A brincadeira também é uma rica fonte
de comunicação, pois até mesmo na brincadeira solitária a criança, pelo faz de conta, imagina que está conversando com alguém ou com
os seus próprios brinquedos, desenvolvendo a
linguagem e ampliando o vocabulário.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica foi
fundamentada em documentos oficiais como o
Seminário Nacional: Currículo em Movimento,
Base Nacional Comum Curricular, Convenção
sobre os Direitos das Crianças, além das pesquisas e estudos de Piaget, Kishimoto e Vygotsky.
Nesta pesquisa iniciamos os estudos
com os direitos adquiridos das crianças em
brincar e como os estudiosos afirmam sua importância para o desenvolvimento humano.
Brincar para criança é a expressão de
sua realidade desenvolvendo o raciocínio lógico, suas habilidades, pensamentos, criatividade, a linguagem oral. Ao brincar sinais, gestos,
objetos, espaços adquirem outros significados.
O brincar possui uma linguagem simbólica favorecendo a auto estima. Assim o brincar deve
ser repensado nas escolas de educação infantil devido sua importância para o desenvolvimento das crianças.
O brincar é a linguagem cultural das
crianças, nele ela pode pensar, representar,
agir e imaginar. Segundo Bomtempo (2005), é
um pedaço de cultura colocado ao alcance de
todos em especial na vida da criança. Contudo as influências sociais interferem a ação do
brincar infantil controlando o tempo e o modo
de se expressar.
Para Bettelheim (1988, p. 165) devemos olhar de forma diferente o brincar de faz
de conta e principalmente respeitar toda atividade lúdica das crianças.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar é a atividade mais importante para a criança, é o momento em que ela pode se
expressar, sentir alegria, tristeza, raiva, suas dúvidas, aprende a brincar com as outras crianças,
aprende o que é cuidar de si do outro, aprende a respeitar sua vez, a controlar suas emoções
a lidar com as frustrações.
O brincar proporciona muitas aprendizagens, que se tornaram a base de futuros adultos
capazes de lidar com seus sentimentos, emoções, a trabalhar em grupo.
O brincar de faz de conta é uma das brincadeiras que mais proporcionam aprendizagens
pois a partir desse ponto a criança começa o caminho para ensino da escrita e leitura.
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AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA
NAS SÉRIES INICIAIS DO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: A aquisição da Leitura e da escrita no Ensino Fundamental é muito importante, pois
fundamentará a vida deste indivíduo. Trata sobre as funções que a leitura desempenha e a
matriz que a trabalha: a escola. A leitura e a escrita hoje, têm sido consideradas comandos básicos de um ser humano comum, como forma principal de comunicação e sobrevivência, nas
sociedades letradas, por assim dizer. Em épocas antigas, estes dois meios de comunicação
eram vistos apenas como prestígio, riqueza, luxúria, porém, em dias atuais, são essenciais e
não podem ser desprezados. Este trabalho tem o objetivo de discutir como ocorre a aprendizagem da leitura e da escrita no Ensino Fundamental, as dificuldades encontradas nesse
processo e como é possível através da aquisição da linguagem interagir melhor com o mundo.
Para uma abordagem melhor do tema discutiremos também sobre o letramento. A leitura não
é um ato solitário, isolado. A aquisição da leitura e a escrita são capacidades indispensáveis
para que o indivíduo se adapte e se integre no meio social em que viver. Para abordarmos
sobre o tema usamos a metodologia da revisão bibliográfica.

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Ensino Fundamental; Aprendizagem, Língua.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo discutir como ocorre a aprendizagem da leitura e
da escrita no Ensino Fundamental, as dificuldades encontradas nesse processo e
como é possível através da aquisição da linguagem interagir melhor com o mundo;
para uma compreensão melhor abordaremos também sobre o letramento.
Veremos que o processo de aprendizagem elaborado pelas sociedades de acordo com
sua cultura tem a intenção de que todas as crianças, após participarem dele, acabem aprendendo a ler e a escrever. Entretanto, veremos também que algumas crianças, durante esse processo,
acabam apresentando vários tipos de dificuldades, que poderão ser superadas à medida que
forem entendendo os conceitos ensinados e necessários para se alfabetizar.
Isto poderá ocorrer caso estas dificuldades caracterizam-se pelo simples atraso na alfabetização e não por distúrbio de aprendizagem, pois nestes casos será necessário um trabalho
mais elaborado e específico para que a criança venha a superar esta dificuldade.
O modo como a leitura e a escrita são transmitidas às pessoas têm influências positivas
ou negativas na sua integração social. A aquisição da linguagem tem um papel muito importante
no que diz respeito à compreensão do mundo ao seu redor.
A partir daí é possível entender por que a leitura e a escrita têm recebido grande atenção
nos últimos anos. Entende-se que tanto a leitura quanto a escrita têm recebido grande influência
no desenvolvimento da formação das pessoas, no aspecto intelectual e nas utilizações rotineiras.
A aquisição da leitura e a escrita são capacidades indispensáveis para que o indivíduo
se adapte e se integre no meio social. Quando a criança chega à escola, já tem domínio sobre
sua língua, utilizando-a eficientemente em situações de comunicação.
O Tema A Aquisição da Leitura e da Escrita no ensino Fundamental foi escolhido devido
ao grande número de alunos que chegam ao Ensino Médio e até mesmo ao Ensino Superior
sem saber ler corretamente ou leem com muita dificuldade, e as estatísticas divulgadas por órgãos como SAEB – INEP – MEC entre outros sobre o analfabetismo no Brasil.
Este tema também foi escolhido, pois sou uma educadora que sente a dificuldade de
trabalhar com alunos com diversas dificuldades na leitura e escrita, para poder melhor entender,
analisar e até mesmo encontrar respostas para o nosso dia-a-dia, resolvi pesquisar mais a fundo
o tema.
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Segundo as estatísticas apresentadas pelo SAEB (Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Básica) e INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira), a aprendizagem da língua escrita, nas escolas públicas, têm apresentado resultados
insatisfatórios, o que leva à necessidade de repensar a prática pedagógica, em especial, das
séries iniciais de modo a considerar a importância da apropriação da linguagem escrita como
elemento de constituição de cidadãos. Ler não significa apenas decifrar códigos escritos, mas
implica em reconhecer o mundo como um todo, tudo o que se vê e que se vive no dia-a-dia,
sabendo descrevê-lo e interpretá-lo.
Conforme divulgado pelo MEC – Ministério da Educação e Cultura - existem 15 milhões
de “analfabetos puros” (que tiveram acesso a símbolos convencionados, mas as usam de forma
restrita) e muitos outros tidos como “analfabetos funcionais” (segundo pesquisa estão entre os
que possuem menos de 4 séries de estudos concluídos e é a denominação dada à pessoa que,
mesmo com a capacidade de decodificar minimamente as letras, geralmente frases, sentenças e
textos curtos; e os números não desenvolvem a habilidade de interpretação de textos e de fazer
as operações matemáticas), denunciando que a leitura e a escrita se constitui como um grande
problema social da atualidade.
Ser educador responsável e comprometido com o processo ensino-aprendizagem é não
fechar os olhos para a realidade social dos alunos, o que implica em aceitar e saber trabalhar
com a bagagem trazida por ele, transformando-o e desenvolvendo-os para que eles possam
transformar a realidade.
Para isso, é necessário um empenho muito grande do professor que deverá partir de um
bom relacionamento com o aluno a fim de dialogar, nortear sua prática, adquirindo subsídios
para construir seu saber. No educando, a curiosidade o despertará e o impulsionará a buscar
mais informações através da leitura e não só através das palavras do professor. Que por sua vez,
terá que se atualizar constantemente para acompanhar o interesse e criticidade do educando.
Freire (1992) trata da interação do sujeito no mundo em que vive como fundamental para sua
formação. Ler e escrever podem ser vistos como condições essenciais nesse processo.
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AQUISIÇÃO DA LEITURA E ESCRITA:
A ALFABETIZAÇÃO
Este tem o objetivo de analisar o que
vem sendo discutido a respeito do ensino-aprendizagem da leitura e escrita, conforme
podemos ver em entrevistas realizadas pelo
You Tube com Telma Weisz, onde ela expõe
a construção da escrita um vídeo criado para
a Fundação Desenvolvimento da Educação há
20 anos e também abordar um pouco sobre o
PROFA.
Programa criado para Formação de
Professores Alfabetizadores e também analisar
quais são os fatores que interferem no processo da aquisição da leitura e escrita no Ensino Fundamental, podendo encontrar métodos
para minimizá-los ou até mesmo eliminá-los no
nosso dia-a-dia.
Para esclarecer esta questão é necessário explicitar as diferenças entre posições teóricas sobre o tema da aprendizagem da leitura
e escrita e suas implicações didáticas. Iremos
aqui analisar duas destas diferentes posições
que definem diferentes didáticas; a que tem
como referência a psicogênese da língua escrita e a que toma como parâmetro, atualmente,
os trabalhos sobre consciência fonológica.
Ambas serão discutidas a partir dos
seguintes focos de análise: a) as concepções
de aprendizagem que as fundamentam; b) a
natureza do objeto a ser aprendido: o sistema
de representação e a linguagem escrita em
português; c) a concepção de ensino assumida por cada uma.
Para falar destas duas diferentes concepções de ensino utilizarei como referência
para a primeira, a que assume a psicogênese
da língua escrita, como Ferreiro e Teberosky
(1985), que oferece as bases da metodologia
proposta no Programa de Formação de Professores Alfabetizadores (PROFA) , para a segunda, os métodos de alfabetização que se apresentam como fônicos. Fazendo a ressalva de
que, apesar de ter sido produzido pelo MEC,
o PROFA que recém começou a ser utilizado
para formar alfabetizadores, apesar de seus excelentes resultados, ainda não conseguiu afetar a maioria dos professores e muito menos as
nossas tristes estatísticas.

A LÍNGUA ESCRITA E A LÍNGUA
FALADA
Através da alfabetização, a criança
aprende um código novo: o código da escrita.
Na verdade, não se trata apenas de um código
novo, mas de uma língua, por vezes muito diferente daquela que a criança já domina e utiliza
quando fala. Essa “nova língua” pode até soar
estranho para certos educandos.
Com efeito, a língua escrita não se
distingue da falada apenas na sua forma de
expressão: signos gráficos, em vez de sons.
Outras características a distinguem da modalidade falada. Poderíamos classificá-las em dois
grupos, com refere Kato (1986, p. 12) “diferenças formais e diferenças funcionais”.
Segundo Kato (1986), as diferenças
formais são determinadas pelas “condições
de produção”. As principais condições de produção da escrita resumem-se em: a) menor
dependência do contexto situacional; b) mais
planejamento verbal; c) maior obediência às
regras prescritivas.
As diferenças funcionais residem no
modo pelo qual as atividades linguísticas se
distribuem entre ambas as modalidades. Essa
distribuição “é determinada pelas diferenças
sociais, funcionais e pela variação individual”
(KATO, 1986, p. 41).
Seguindo essa linha de raciocínio, por
maiores que sejam as separações entre a fala
e a escrita, elas têm grande parte em comum,
pois ambas se utilizam do mesmo sistema:
O sistema Linguístico. É o que a autora Kato
(1996, p. 41) quer dizer quando postula que
“a fala e a escrita são parcialmente isomórficas
e parcialmente isofuncionais”.
Essa análise, à primeira vista, opõe-se
a uma opinião muito generalizada no ensino de
línguas, segundo a qual a fala e a escrita são
“dois códigos distintos e autônomos, de tal forma que aprender a ler e a escrever é o mesmo
que aprender uma língua estrangeira” (KATO,
1996, p. 41).
A escrita e retrato da fala padrão, mantida e ensinada pela escola e difundida pelos
meios de massa. Para que a criança aprenda
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a ler e escrever, ela precisa aprender a falar
padrão. A meu ver as duas últimas teorias estão parcialmente certas e não se opõem frontalmente à primeira.
Assim, com relação à segunda teoria,
diria que há certos contextos que aprender a
ler e a escrever é parcialmente aprender uma
língua tão estranha que até parece estrangeira, face à multiplicidade de variantes de fala
utilizadas, em contraposição à fala padrão e
a escrita. Nesse caso, é quase aprender dois
códigos diferentes, apesar das semelhanças.
Quanto à terceira teoria, talvez reformular para:
aprender a ler e escrever é, também, aprender
a falar padrão.

O PROCESSO DE ALFABETIZAÇÃO
Alfabetizar significa iniciar o aluno no
conhecimento da leitura e da escrita, proporcionando-lhe oportunidade de compreender os
símbolos que compõem a língua que conhece
e utiliza. A alfabetização é o início do conhecimento, porque não termina no final da primeira
série, devendo ter continuidade nas séries seguintes. A preocupação com a Leitura e a Escrita existe há tempos como se pode perceber
pela literatura produzida até hoje, por exemplo:
“A alfabetização “[...] dá condições para que
o aluno domine a língua em suas duas articulações (palavras e fonemas). Este domínio refere-se à habilidade para registrar graficamente um pensamento (escrita-codificação) e para
compreender uma ideia registrada graficamente (leitura-decodificação)”, (GORDO, 1977, p.
37).
Sendo assim, justifica-se a necessidade de uma continuidade na sequência do
processo da alfabetização pela dificuldade que
a Língua Portuguesa apresenta, muitas vezes
apontando a presença de aspectos com explicações lógicas e até mesmo ilógicas na formação das palavras.
Esta continuidade do processo é que
vai permitir ao aluno a aquisição dos automatismos da língua na leitura e na escrita. Por isso
concordamos com Gordo (1977, p. 41) quando refere que: “pode-se mesmo afirmar que a

alfabetização é um processo que se prolonga
por toda a vida”.
O mundo moderno é pleno de solicitações: conversamos, lemos, escutamos nossos
semelhantes, trocamos ideias e experiências,
vemos televisão, ouvimos rádio, nos comunicamos através do computador. Por isso, ao se
pensar na linguagem oral na escola, é necessário que sejam observados três pontos principais, segundo Santos e Simão (1991, p. 14):
O uso da linguagem em situações naturais de comunicação em outras disciplinas do currículo; A inter-relação
de todos os aspectos da linguagem: falar, ouvir, ler e escrever; O uso da linguagem oral em atividades específicas, sob a forma sistemática, onde serão treinadas as
estruturas da língua (SANTOS; SIMÃO, 1991, p. 14).

Sendo assim, a audição e a linguagem oral são as primeiras manifestações da
linguagem (comunicação) e surge antes mesmo da criança atingir a idade da escolarização;
ao chegar à escola, muitas vezes por falta de
estímulo, apresenta geralmente as seguintes
dificuldades ao se expressar: vocabulário pobre; falta de organização do pensamento; falta
de organização na estrutura das orações; problemas de concordância e problemas de articulação das palavras. A linguagem oral, de
modo geral, desenvolve-se através da: Hora de
Conversa; Improvisação com Estímulo; Hora
da História; Dramatização; Hora da Novidade;
Apresentações; Hora da Poesia; Coro Falado;
etc.
Durante o período preparatório, sugere-se que a linguagem oral seja feita, de forma
sistematizada, na Hora da estória (que deve ser
narrada pelo professor), Hora da reprodução
e Hora da Dramatização (deve ser feita pelos
alunos após a narração pelo professor). Cabe
aqui uma observação importante: o professor
não deve ler a estória, mas, sim, narrá-la, pois
está sendo adaptada ao nível da classe, ficando assim menos cansativa para os alunos, gerando motivação e interesse.
A linguagem oral será desenvolvida de
forma incidental na conversa informal, que poderá abranger os seguintes aspectos (informal,
incidental), que devem ser o foco diário, quando
será levantado o comportamento desejado do
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aluno, conforme Santos e Simão (1991; p. 14):
Ida ao banheiro; Hora do lanche; Chamada de
Entrada e saída da classe. Segundo Santos e
Simão (1991) todo trabalho de linguagem oral
deve oferecer dificuldades progressivas. Por
exemplo, a narração de estórias poderá seguir
o esquema de desenvolvimento gradativo de
dificuldades em estórias que em um primeiro
momento envolve uma personagem; depois
envolvam dois ou mais personagens; também
atividades que facilitem ou dificultem a identificação do personagem principal.
A reprodução de estórias deve abranger reprodução dirigida através de perguntas
diretas; reprodução dirigida através de perguntas gerais; Reprodução sem ajuda do professor.
Seguindo a vertente de Santos e Simão
(1991), a dramatização envolve a participação
individual dos alunos, propiciando, porém, a
oportunidade a vários deles. Inicialmente, deve
dramatizar o personagem de acordo com a vivência do aluno. Mais tarde é que os personagens serão representados na situação proposta pelo professor ou pela estória narrada.
A escola funciona baseada no código
escrito e sendo a instrução escolar o pré-requisito necessário para o sucesso do indivíduo,
a primeira coisa que criança aprenderá ao ingressar na escola será a ler e a escrever, e este
será o enfoque durante os primeiros anos da
vida escolar da criança, uma vez que para desenvolver-se no ambiente de ensino necessita
dominar o código escrito.
Dadas as informações acima é importante salientar a importância da alfabetização
na vida social do indivíduo. Segundo Emília
Ferreiro (1991), “O que acontece no primeiro
ano da escola tem reflexos não apenas na alfabetização, mas na confiança básica que cerca
toda a escolaridade posterior.”
A criança inicia o aprendizado do aspecto formal da escrita com aproximadamente
3 ou 4 anos e esse processo segue até aproximadamente 10 anos, durante esse período
a criança passa Primeiramente a criança passa pela fase pré-silábica ou pré-comunicativa,
essa fase acontece quando a criança tem de 3

a 4 anos, é quando ela começa a distinguir a
escrita do desenho e começa querer escrever.
Quando começa a escrita se parece
com rabiscos e num segundo momento aparecem as letras e os números, mas não diferencia uns dos outros e não associa a escrita com
a fala. Numa segunda fase chamada de silábica ou semi fonética, a criança já sabe que a
escrita está relacionada com a fala e cada letra
representa um som para ela e lentamente aparecerá o valor sonoro correto das letras. Nesta
fase a criança tem de 5 a 6 anos. A terceira
fase, quando a criança tem de 6 a 7 anos, a
escrita representa a fala com diferenças sonoras, compondo vogais e consoantes. Esta fase
chama-se alfabética ou fonética.
Quando a criança chega aos 8 anos,
geralmente na 2ª série do ensino fundamental, ela começa a adquirir padrões ortográficos,
morfológicos e visuais. Esta fase é chamada
de transicional. Finalmente aos 10 anos, durante a fase ortográfica correta, o aluno já domina
regras básicas de ortografia, sinais de acentuação, grupos consonantais, e começa a acumular o vocabulário aprendido.
Após este árduo e longo processo de
alfabetização, a criança começa a produzir frases, ampliar o seu vocabulário, utilizar sinônimos, mas somente à aquisição da linguagem
escrita não garante o sucesso na escola nem
na vida do indivíduo ele precisa dar significado
a tudo que aprendeu.
O professor deve ter consciência que
alfabetizar não é apenas ensinar a ler e escrever, o aluno precisa sair da escola, sabendo ler,
escrever, inferir, se expressar, compreender, fazer uso social da escrita. Apropriar-se da língua
não é um processo fácil, por isso o professor
deve lançar mão de todas as estratégias que
conhece e, se necessário, buscar outras, para
que o aluno saia da escola dominando leitura
e escrita.
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O LETRAMENTO
A alfabetização, como mencionamos
acima, se ocupa da aquisição da escrita por
um indivíduo, ou grupo. Enquanto o letramento,
conforme Tfouni (1995) focaliza os aspectos
sócio-históricos da aquisição de um sistema
escrito por uma sociedade, e ainda, é o estado
ou condição de quem não apenas sabe ler e
escrever, mas cultiva e exerce as práticas sociais que usam a escrita. Para exemplificar o
que acabamos de expor, um exemplo do que
acabamos de mencionar:
[...] quando os jornais noticiam a preocupação com altos níveis de analfabetismo em países como os Estados
Unidos, a França, a Inglaterra; surpreendente por que:
como podem ter altos níveis de analfabetismo países
em que a escolaridade básica é realmente obrigatória
e, portanto, praticamente toda a população conclui o
ensino fundamental (que, nos países citados, tem duração maior que a do nosso ensino fundamental - 10
anos nos Estados Unidos e na França, 11 anos na Inglaterra). É que, quando a nossa mídia traduz para o
português a preocupação desses países, traduz illiteracy (inglês) e illettrisme (francês) por analfabetismo. Na
verdade, não existe analfabetismo nesses países, isto
é, o número de pessoas que não sabem ler ou escrever aproximasse de zero; a preocupação, pois, não é
com os níveis de analfabetismo, mas com os níveis de
letramento, com a dificuldade que adultos e jovens revelam para fazer uso adequado da leitura e da escrita:
sabem ler e escrever, mas enfrentam dificuldades para
escrever um ofício, preencher um formulário, registrar a
candidatura a um emprego – os níveis de letramento é
que são baixos” (SOARES, 2003, p.56).

O exemplo acima são verificações feitas fora do Brasil, mas demonstra claramente
as diferenças entre os dois processos acima
citados, inclusive, as diferenças que há em avaliar níveis de letramento e níveis de alfabetização. Apesar da constatação de que os critérios
de avaliação deles não se assemelham muito
aos nossos quanto à alfabetização, é satisfatório saber também, que já existem mudanças
consideráveis em nossos parâmetros, e, o que
se observa é que isso tem gerado mudanças
sociais e culturais, e por que não dizer, históricas?
Ainda quanto às diferenças existentes
entre o letramento e a alfabetização é necessário observar que, estes dois processos estão
intimamente ligados, contudo, devemos sepa-

rá-los quanto aos seus pontos de coesão, devido as suas distinções já mencionadas anteriormente. Há verificações de que a concepção
de alfabetização também reflete diretamente no
processo de letramento. Por outro lado, o que
também se observa é que, com frequência, estes dois de maneira confusa têm sido unidos
em um só processo.
Se afirmarmos que a alfabetização é
algo que não tem um ponto final, então dizemos que ela tem uma continuidade, e ainda,
poderíamos dizer que este é o letramento. Com
isto, concordamos que os dois processos andam de mãos dadas. Não queremos estabelecer uma ordem, ou sequência, pois já defendemos que todo tipo de indivíduo possui algum
grau de letramento, mesmo que seja mínimo.
Ao saber de algumas distinções básicas destes dois termos poderíamos, também, levantar
questões sobre as desigualdades de alfabetizado para letrado. Uma nota no livro: “Letramento: um tema em três gêneros” de Magda
Soares (2003, p. 47) faz um apanhado, sobre
o assunto, visto de uma maneira prática e real.
O texto exemplifica como um adulto
pode até ser analfabeto, contudo, pode ser letrado, ou seja, ele não aprendeu a ler e escrever, todavia, utiliza a escrita para escrever uma
carta através de outro indivíduo alfabetizado,
um escriba, mas é necessário enfatizar que é
o próprio analfabeto que dita o seu texto, logo,
ele lança mão de todos os recursos necessários da língua para se comunicar, mesmo que
tudo seja carregado de suas particularidades.
Ele demonstra com isso que conhece de alguma forma, as estruturas e funções da escrita.
O mesmo faz quando pede para alguém ler alguma carta que recebeu, ou texto que contém informações importantes para
ele: seja uma notícia em um jornal; itinerário
de transportes; placas; sinalizações diversas.
Este indivíduo é analfabeto, não possui a tecnologia da decodificação dos signos, mas ele
possui certo grau de letramento devido a sua
experiência de vida em uma sociedade que é
atravessada pela escrita, logo, este é letrado,
porém não com plenitude.

873

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Esse exemplo nos remete a outro, muito conhecido, que talvez não tenha sido percebido por quem assistiu, é a personagem
de Fernanda Montenegro no filme “Central do
Brasil” de Walter Salles, que fez uso de sua
capacidade de ler e escrever uma profissão,
a de “escriba”, já quase desconhecida, em
que a personagem escrevia correspondências
para pessoas analfabetas em troca de dinheiro.
Os indivíduos que a usavam como ferramenta
para se envolver em uma prática social, a de
se corresponder, mesmo que indiretamente,
utilizavam os códigos da escrita.
E, de forma peculiar a sua condição
eles demonstram possuir características de
grupos letrados. Ainda na nota de Soares
(2003: 47) a autora exemplifica o caso de uma
criança que mesmo antes de estar em contato
com a escolarização, e que não saiba ainda
ler e escrever, porém, tinha contato com livros,
revistas ouvem histórias lidas por pessoas alfabetizadas, presencia a prática de leitura, ou de
escrita, e a partir daí também se interessa por
ler, mesmo que fosse só encenação, criando
seus próprios textos lidos, ela também pode
ser considerada letrada.
E ainda, há casos de indivíduos com
variados níveis de escolarização e alfabetização que apresentam níveis baixíssimos de
letramento, alguns quase nenhum. Estes são
capazes de ler e escrever, contudo, não possuem habilidades para práticas que envolvem
a leitura e a escrita: não leem revistas, jornais,
informativos, manuais de instrução, livros diversos, receita do médico, bulas de remédios,
ou seja, apresentam grandes dificuldades para
interpretar textos lidos, como também podem
não ser capazes de sequer escrever uma carta
ou bilhete.
Todavia, gostaríamos de destacar que
nessa nota acima mencionada diz também que
esse tipo de indivíduo pode ser uma pessoa
alfabetizada, mas não é letrada; neste ponto
divergimos, por acreditarmos que a possibilidade de uma pessoa possuir grau zero de letramento não exista, em se tratando deste viver
em uma sociedade grafocêntrica.

Dado o reconhecimento de que não
existe apenas um tipo de letramento, mas letramentos, que surgem conforme o avanço tecnológico e o desenvolvimento da sociedade. Atrelado a isso, está o reconhecimento de diversas
agências letradas – acadêmica, escolar, midiática, digital, entre outras, que se constituem
a partir de eventos e práticas que as definem
como tal.
Em outras palavras, conceber o letramento como um fenômeno plural sinaliza a
compreensão de que a língua não é única, homogênea, universal e atemporal, mas ligada à
complexidade da vida moderna. Além disso, a
pluralidade se configura na inter-relação social
e individual, ou seja, os usos da escrita podem
ser entendidos a partir da correlação entre o
contexto sociocultural do qual o agente faz parte e a sua história de vida. Com tudo isso, há
pelo menos uma constatação: existem diferentes tipos e níveis de letramento, e estão eles
ligados às necessidades e exigências de uma
sociedade e de cada indivíduo no seu meio
social.

ALFABETIZAR LETRANDO:
DESENVOLVENDO SIGNIFICATIVAS
APRENDIZAGENS
Alfabetizar Letrando é desenvolver significativas aprendizagens sobre a nossa língua,
de forma que o aluno possa interagir com a
escrita em situações reais do seu cotidiano nas
diferentes situações comunicativas.
Assumir esta responsabilidade significa ensinar de fato a língua escrita, e para isto
é necessário que nós professores alfabetizar
letrando desde as séries iniciais, na perspectiva do letramento, o uso da língua de forma
competente. 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 maneiras simultânea pelos caminhos da alfabetização e do letramento.
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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, desde
a mais tenra idade. Crianças que estão em
constante contato com materiais impressos,
momentos de leituras, não só aprendem a ler
com mais facilidade como se revelaram bons
escritores no término de sua trajetória escolar:
[...] 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).

Sendo assim, 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.
Cabe ao professor desenvolver práticas pedagógicas significativas de desenvolvimento para o aluno acerca do funcionamento
e utilização desse ensino, sua função é intervir
de forma a tornar mais efetiva esta reflexão,
através da inserção 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.
Segundo Weisz, (2000, p.62) “o ensinar
a língua escrita em contextos letrados, a 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 a partir de situações problemas, em que,
as crianças revelam 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 e reflexão.

LER E ESCREVER
A escola, enquanto instituição socialmente responsável pelo ensino da leitura tem
discutido e proposto, ao longo do tempo, diferentes propostas metodológicas que visam, em
última instância, à compreensão e à interpretação do texto. Isso porque o próprio conceito de alfabetização tem sido redimensionado,
adequando-se aos pressupostos das transformações econômicas, sociais e tecnológicas
que vêm ocorrendo na sociedade, mais recentemente nas últimas três décadas (Silva e Espósito, 1990).

LEI
Para muitos educadores e inclusive
para nós aprender a ler não é só uma das
maiores experiências da vida escolar. É uma
vivência única para todo ser humano. Para a
criança ao dominar a leitura abrem-se as possibilidades de adquirir conhecimentos, desenvolver raciocínio, participar ativamente da vida
social, alargar a visão de mundo, do outro e de
si mesmo.
A leitura é um processo complexo, que
implica na exposição e construção de sentidos, por envolver os processos de percepção,
memória, inferência, dedução, processamento
estratégico, a leitura constitui-se como uma atividade cognitiva por excelência.
Pensar em leitores críticos e criativos
significa também pensar em qualidade educativa, pois não se pode deixar de frisar que o
processo de escolarização é um dos fatores
determinantes no sucesso ou fracasso das
pessoas em relação ao ato de ler, principalmente, quando se fala em capacidade crítica e
criativa de leitura.
Nesse sentido, Witter (2004), afirma
que a inegável importância da leitura na formação do cidadão, do profissional e tem papel
primordial na transmissão cultural de geração
para geração, contribuindo em todas as áreas
de atuação e atividades diversas do homem,
estando à área da leitura há muito tempo sendo alvo de muita pesquisa.
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O ato de ler não se dá linearmente,
como um processo contínuo, tranquilo e sem
interrupções. Ele é contínuo, mas, com muitos
obstáculos. É uma operação mental complexa
marcada por tensões, porque envolve ativamente a pessoa. “Ler não é fácil, exige esforço
mental e físico. E como tudo que dá trabalho,
muitas vezes tendemos a abandonar”, refere
Kleiman (2001).
Por isso, em uma sala de aula, o esforço dos professores deve ser incansável. Cabe
aos mestres desenvolverem uma intimidade
com os textos utilizados junto a seus alunos e
possuir justificativas claras para a sua adoção.
Segundo Kleiman (2001) é preciso conhecer a
sua origem histórica e situá-los dentro de uma
tipologia. Essa intimidade e esse conhecimento exigem que os professores se situem na
condição de leitores, pois sem o testemunho
vivo de convivência com os textos ao nível da
docência não existe como alimentar a leitura
junto aos alunos.
As práticas de leitura escolar, não nascem do acaso nem do autoritarismo em relação
à tarefa, mas sim de outra programação. Essa
por sua vez deve ser envolvente e devidamente planejada, que incorpore, no seu projeto de
execução, as necessidades, as inquietações e
os desejos de alunos - leitores. Simplesmente
mandar o aluno ler é bem diferente do que envolvê-lo significativa e democraticamente nas
situações de leitura, a partir de temas culminantes.
Por uma visão mais ampla, quem lê
está em contato com quem escreveu o texto,
com as ideias de uma ou de várias pessoas. E
recorre às próprias ideias para conferir o que já
conhece sobre o assunto abordado, para criticar ou até mesmo para concordar com o autor
do texto. Existem muitos tipos diferentes de texto e finalidades muito diferentes na leitura.
Um dos aspectos da leitura que todos
têm em comum é que perguntas são feitas sobre o texto. A compreensão ocorre quando são
encontradas as respostas para essas perguntas. A habilidade de fazer perguntas relevantes
e de saber onde encontrar as respostas no texto depende do conhecimento, do tipo de material envolvido, e da finalidade específica da
leitura.

Nada disto pode ser ensinado explicitamente, mas é desenvolvido com a prática da
leitura. Concluindo, a leitura só desperta interesse quando interage com o leitor, quando faz
sentido traz conceitos que se articulam com
as informações que já se tem. Como nos ensina Silva (1981), existem três momentos de
consciência no ato de ler: o constatar, o cotejar
(refletir) e o transformar.
A constatação refere-se ao momento
de ler as linhas; isso significa que, ao ler, encontramos o sentido primeiro para o escrito. O
cotejo (reflexão) diz respeito à leitura nas entrelinhas; assim, o leitor conclui que há vários
sentidos para o texto. Enfim, a transformação
seria a leitura para além das linhas, havendo
possibilidades de mais sentidos ainda para o
que foi lido.
Para Silva (1981), a escola tem fundamentado a prática da leitura no momento da constatação, ou seja, eliminam os dois
momentos mais ricos da leitura, quais sejam
o cotejo e a transformação. Assim, os leitores
são obrigados a reproduzir os significados já
constatados e fixados pelo professor ou pelo livro didático. Isto significa que compreender um
texto é reproduzir uma ideia, na tentativa de se
aproximar daquilo que o professor e/ou o livro
didático conclui como correto e não possibilitar
múltiplas significações para os textos.
Segundo Silva (1981), ao invés de um
processo aberto e partilhado, temos pela frente um mecanismo restritivo, convergente e em
total desacordo com a natureza do ato de ler.
Mas, na verdade, a leitura pode estar relacionada a todas estas questões, como tudo o que
não podemos de imediato imaginar. A leitura
é o próprio ato de ver, na sua concretude ou
representado por meio da escrita, do som, da
arte, dos cheiros.
A leitura é uma experiência cotidiana e
pessoal representativa para cada pessoa, ou
seja, a minha leitura é só minha incapaz de
ser a do outro. A convergência total neste ponto inexiste, e é aí que se encontra o grande
encanto da leitura, recheada de tantos outros,
mas tão única para um só. Por meio da leitura
e de nossa visão de mundo, conseguimos o
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domínio da palavra. Por meio da palavra, trocamos ideias e conhecimentos, sendo possível
entender o mundo que nos cerca.
Com o domínio da palavra nós nos
transformamos e, ao nos transformar, nos é
permitido construir um mundo melhor, pois podemos conhecer o passado e erros cometidos
anteriormente, corrigindo-os; podemos interpretar leis, melhorando nossa qualidade de vida,
entre outras coisas. Através de nossas histórias, é possível resgatar lembranças. Resgatando lembranças, revendo a história, voltamos no
tempo. Ao voltarmos no tempo, entendemos as
raízes que fazem parte da nossa cultura, essa
cultura que nos foi dada como base para nossa formação de cidadãos críticos e conscientes dos nossos atos.
Ler é estar conectado com a leitura do
outro, é receber e enviar informações, é logar
na realidade do outro, é entender que sem o
outro o seu ponto de vista é só um ponto de
vista. Por tudo isso, é fundamental que o educador tenha sensibilidade para perceber as dificuldades dos educandos e intervenha de maneira satisfatória, levando-os à construção da
leitura. Afinal, a vida é uma aventura e deve ser
vivida intensamente.

A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER
A importância do ato de ler foi muito
bem explanada em um livro do mesmo nome
de Paulo Freire. O autor nos lembra que a leitura do mundo precede a palavra, isso nos mostra através de sua experiência de quando nos
primeiros anos podemos aprender a ler em
nossa própria casa, com nossos familiares.
Na verdade, aquele mundo era o mundo de nossas primeiras leituras. O texto, as palavras, as letras daquela realidade que experimentamos mais aumentavam a capacidade de
perceber os objetos, os sinais que iam se desenvolvendo ao conviver com eles e com nossa família. A leitura do mundo foi fundamental
para compreensão da importância do ato de
ler e escrever ou de reescrever, transformando
numa prática consciente.

O ato de ler implica na percepção crítica, interpretação e “reescrita” do lido. Sendo
assim, é essencial que saibamos valorizar a
cultura popular em que nosso aluno está inserido, partindo desta cultura, e procurando aprofundar seus conhecimentos, para que participe
do processo permanente de desenvolvimento.
Para que exista uma motivação a leitura e que o aluno se interesse em, é necessária
a disponibilização de livros, sendo assim vamos explanar sobre as bibliotecas: “A biblioteca popular como centro cultural e não como
um depósito silencioso de livros, é vista como
um fator fundamental para o aperfeiçoamento
e a intensificação de uma forma correta de ler
o texto em relação com o contexto” (FREIRE,
1988, p.38).
Nesse sentido a atuação da biblioteca
popular tem algo a ver com uma política cultural, pois incentiva a compreensão crítica do
que é a palavra escrita, a linguagem, as suas
relações com o contexto, para que o povo participe ativamente das mudanças constantes da
sociedade: “O processo de aprendizagem na
alfabetização de adultos está envolvido na prática de ler, de interpretar o que leem, de escrever, de contar, de aumentar os conhecimentos
que já têm e de conhecer o que ainda não conhecem, para melhor interpretar o que acontece na nossa realidade” (FREIRE, 1988, p. 48).
Isso só conseguimos através de uma
educação que estimule a colaboração, que dê
valor à ajuda mútua, que desenvolva o espírito
crítico e a criatividade: uma educação que incentive o educando unindo a prática e a teoria,
com uma política educacional condizente com
os interesses do nosso Povo.
Os laços que ligam o passado ao presente comportam já a ideia de mudança. De
uma geração a outra as pessoas transmitem
uma cultura. Nos estudos sobre a alfabetização, podemos observar o quanto à leitura e
escrita são importantes no desenvolvimento e
aperfeiçoamento do ser humano.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se após o término deste trabalho, que os indivíduos são capazes de aprender a
ler e escrever. Acredita-se que a família, escola, professores e sociedade pode ajudar a aguçar
o prazer por este ato de ler, considerando a cada etapa do desenvolvimento da criança.
O ato de ler está presente quando a escola compreende a importância da leitura no
contexto mais amplo, como uma produção de sentidos do aluno, a leitura torna-se um processo
natural. Ele não se restringe ao escrito, seja qual for sua modalidade, ler e compreender as diversas formas de expressão através das múltiplas linguagens.
Dessa forma, ler um texto escrito, um filme, uma música, pessoas e ambientes é desenvolver a habilidade de leitura. O indivíduo torna-se um ser crítico e cria um autoconhecimento
com capacidade de reconhecimento. A motivação e a influência da instituição escolar, do meio
em que vive e da família são fundamentais para a ampliação de seus conhecimentos em suas
práticas para enriquecer, dinamizar e conscientizar as ações, com a importância da realização
da formação de leitores ativos, participantes comunicativos que constroem o sentido e habilidade, que a leitura leva por diferentes caminhos, o ler para saber, para compreender, para refletir,
para sonhar e emocionar.
Enfim, Ler é ir além da simples decifração de códigos, é tornar a oportunidade de nos
tornarmos críticos para conquistar a chance de ser cidadãos comprometidos com nossa realidade social. Ler é tão necessário quanto o ar que respiramos, pois é atividade presente no nosso
dia-a-dia, nos dá acesso aos bens culturais e a conquista da autonomia dentro da sociedade.
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o amor pela leitura (p. 13-20). Porto Alegre: Artes Médicas. [s/d].
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NOSSA PEGADA - PROGRAMA DE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL - CEU INÁCIO MONTEIRO, UM
RELATO DE SUAS PRÁTICAS

RESUMO: Este artigo tem como objetivo relatar os desdobramentos do Nossa Pegada – Programa de Educação Ambiental CEU Inácio Monteiro. Trata-se de um trabalho que abarca projetos e ações pontuais com intenção de desenvolver educação ambiental a partir da proposta
de educar para uma vida sustentável. Assim, este trabalho procura propiciar um diálogo com
os projetos políticos pedagógicos das unidades dos polos educacionais, como com os demais
segmentos do complexo. Trata-se, portanto, e de uma educação para manutenção da vida em
toda a sua biodiversidade dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, enfim toda coexistência planetária.

Palavras-chave: Sustentabilidade; Educação Ambiental; Agenda 2030.
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INTRODUÇÃO

C

onforme já explicitado no resumo deste artigo, o Programa de Educação Ambiental (PEA)-”Nossa Pegada” do CEU Inácio Monteiro é um Programa transversal e
multi dinâmico; estende-se pelo território estabelecendo ações compartilhadas
por meio de formações, dialoga com os projetos políticos pedagógicos das unidades do polo,
assim como com os demais segmentos do complexo. Trata se de uma educação para manutenção da vida em toda a sua biodiversidade dos reinos mineral, vegetal, animal, hominal, enfim
toda coexistência planetária.
As propostas têm como suporte os eixos da legislação municipal que são: SISAN -Sistema Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional; Plano de Gestão Integrada da Política de
Resíduos Sólidos na Cidade de São Paulo; PROAURP- Programa Municipal de Agricultura Urbana e Periurbana da Cidade de São Paulo.
O PEA também dialoga com a Agenda 2030 (ODS) que visa garantir uma vida sustentável, pacífica, próspera e equitativa, bem como desenvolver competências que capacitam as
pessoas a refletir sobre suas próprias ações, considerando seus impactos sociais, culturais,
econômicos e ambientais atuais e futuros.
A nossa visão é desenvolver uma abordagem holística, pensando em todo o ser na sua
integralidade a partir de ações socioambientais, que compreende em potencializar a educação
ambiental como instrumento essencial para a construção de práticas e atitudes sustentáveis e
de preservação do meio ambiente.
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BREVE HISTÓRICO
Em agosto de 2013, O PEA denomina-se Projeto 3 R’s, Adote Essa Ideia. Iniciou com
foco na questão dos descartes e com o propósito de instituir a coleta seletiva no complexo.
Constituímos um grupo de trabalho (GT) em
2014, composto por professores, funcionários,
alunos, comunidade, sociedade civil e poder
público local, com o objetivo de articular e implantar o projeto.
À medida que as reuniões foram acontecendo, percebemos que o projeto não comportava uma série de ações que estavam em
pauta. Em nosso primeiro encontro, esteve
presente a educadora socioambiental Regina
Chaves, que é do território, esta entendeu a
seriedade do Projeto 3 R’s e logo aderiu a ele,
atuando, de forma voluntária, como instrutora
ambiental dentro da proposta, permanecendo
conosco até 2018.
Durante o processo, nossa compreensão e visão do projeto foram ampliando e, com
isso, surgiram muitas propostas que despertaram o interesse das pessoas sobre a temática
da sustentabilidade dentro do complexo CEU e
no entorno. Assim sendo, a instrutora sugeriu
a criação de um Programa de Educação Ambiental (PEA), para abranger a diversidade de
conceitos, ações e projetos que nos remetesse
ao um novo olhar sobre os círculos de aprendizagem e cultura e que despertasse atitudes
e práticas sustentáveis nas pessoas: um lugar
onde todos têm palavra, em que todos leem e
escrevem o mundo.
É o espaço de pesquisa, exposição de
práticas, dinâmicas, vivências que possibilitam
a construção coletiva do conhecimento. O Círculo de Cultura consiste em um espaço de diálogo entre aprender e ensinar, em que não se
tem um objeto, mas que todos são sujeitos de
trocas de novas hipóteses de leitura de mundo. Exatamente como define o educador Paulo
Freire sobre a criação dos Círculos de Aprendizagem e Cultura:

[...] eram espaços amplos que abrigava em si Círculos
de Cultura, bibliotecas populares, representações teatrais, atividades recreativas e esportivas. Os Círculos de
Cultura eram espaços em que dialogicamente se ensinava e se aprendia. Em que se conhecia em lugar de
se fazer transferência de conhecimento. Em que produzia conhecimento em lugar de se fazer transferência de
conhecimento. Em que se produzia conhecimento em
lugar da justaposição ou da superposição de conhecimento feitas pelo educador e ou sobre o educando. Em
que se produzia conhecimento em lugar da justaposição ou da superposição de conhecimento feitas pelo
educador a ou sobre o educando. Em que se construíam novas hipóteses de leitura do mundo (FREIRE,
1994, p. 155).

É importante destacar que quando Paulo Freire menciona “cultura”, essa palavra vem
cheia de significados e diz respeito às ações
que acontecem habitualmente, ou seja, a cultura é exatamente o cotidiano das pessoas. Então, cultura envolve os hábitos alimentares, a
saúde local, os meios de transporte, e também
os fazeres artísticos, como a música, a dança,
a pintura.
Ressaltamos ainda que, o nome do programa e seu logotipo foram criados pelo Paralelo Arte de Se Comunicar, a primeira agência
de comunicação em Cidade Tiradentes, nossa
parceira no período inicial durante as reuniões
do GT, sob a direção de Rúbia Mara Silva Oliveira. Esse programa ficou intitulado a partir de
então como “Nossa Pegada – Programa de
Educação Ambiental CEU Inácio Monteiro”.
As reuniões do GT aconteciam a cada
quinze dias e permaneceram por dois anos.
Seu formato era composto por formação (conceitos, vídeos), tomadas de decisões, propostas, apresentações de novos parceiros, encaminhamentos, feedback etc. Essa parceria, por
meio do grupo de trabalho no projeto, foi fundamental para trilharmos os caminhos que o conduziram ao patamar de hoje. Esse movimento
contribuiu para que as unidades educacionais
fossem estabelecendo relações dialógicas
acerca da educação ambiental, além de ajudar
em nossas dificuldades, novas descobertas
para chegarmos aos resultados alcançados.
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O PEA abrange a diversidade de conPLATAFORMA DE ATIVIDADES
ceitos sobre meio ambiente construindo ponE PROJETOS DE EDUCAÇÃO
tes entre os círculos de aprendizagem, cultura
AMBIENTAL
e educação para sustentabilidade com intuito
de despertar nas pessoas atitudes e práticas
Hortas Pedagógicas: utilizadas como
sustentáveis. A estrutura administrativa do Pro- instrumento pedagógico de educação ambiengrama é composta pelo tripé “Gestão, Coorde- tal e de segurança alimentar e nutricional, sem
nação e Instrução”.
possuir cunho produtivo de grande escala.
Nesse contexto, enfatizamos como objetivos:
A gestão compete os contatos, fomen- fazer uma reflexão sobre a alimentação saudátos, comunicações institucionais e abertura vel orgânica e todos os benefícios na melhoria
das frentes para parcerias e ações comparti- na qualidade ambiental e da vida; Contribuir
lhadas. A coordenação pedagógica cabe, além para incorporação de práticas cooperativas,
de manter o PEA dentro das premissas da eco- consumo consciente e destinação adequada
pedagogia e da educação para a sustentabili- dos resíduos e compostagem.
dade, articula e conectam os diversos projetos,
Desde o início do programa que o insações e atividades entre si bem como mantém
trumento horta faz parte de nossas ações. Mas,
os elos educacionais entre as unidades de en- em 2018 recebemos um reforço da Rede Musino participantes do Programa.
nicipal, a proposta da Secretaria Municipal de
A Instrução Ambiental do PEA cabe
justamente instruir técnica e especificamente
cada plano de ação, atividade e/ou projeto,
determinando seus conteúdos programáticos,
necessidades materiais, operacionalidade,
captura de recursos, dinâmicas e logísticas
decorrentes, monitoramento de pessoal no
território, planejamento de oficinas temáticas
bem como manutenção dos equipamentos e
espaços naturais das unidades atendidas pelo
Programa.
O PEA desde seu início em 2014 conta
com diversos apoiadores e parceiros entre eles:
ECOURBIS: UMAPAZ (Universidade Aberta do
Meio Ambiente e Cultura de Paz- SVMA); Paralelo Assessoria e Comunicação; Recicla Mais
Brasil; Instituto Triângulo; Rede Viva Agroecologia; Diretoria Regional de Educação Guaianases. Cabe ressaltar que nesse período tivemos
outros apoiadores em diferentes ações.

Educação é que todas as unidades escolares
tenham hortas pedagógicas até 2020 e sua utilização seja como instrumento pedagógico de
educação ambiental e de segurança alimentar
e nutricional.
Sentimo-nos agraciados, pois, desde
2014 que o tema vem sendo abordado pelas
propostas do Programa de Educação Ambiental. Agora, as unidades acreditam na realização
de hortas pedagógicas, investindo, inclusive,
em recursos financeiros para a melhoria do recinto horta.
Nesse período buscamos utilizar o espaço horta integrando as unidades no projeto
para além das atividades pontuais, visto que, o
tema horta pedagógica está inserido no Currículo da Cidade que dialoga com o PEA - Nossa Pegada no qual promove ações para educar
para a sustentabilidade e tem em conta a horta
como instrumento que nos fazem articular as
experiências e saberes acerca da Educação
Ambiental, bem como na promoção do desenvolvimento integral dos meninos e meninas.
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Com essa intencionalidade e sabendo das dificuldades que nos deparamos para
manter a horta durante o ano em pleno funcionamento em seus diferentes momentos, fomos
à busca de uma parceria com um hortelão que
nos desse suporte na manutenção da horta.

Com as hortas do CEI e da EMEI durante a realização da proposta houve integração
dos alunos da EMEF, eles tornaram-se monitores mirins, preparando e cuidando do ambiente
para que os pequenos utilizassem o recinto e
realizassem suas ações e observações no espaço. Também foram feitas regas compartilhaMediante essa demanda, em 2019 das em diferentes momentos de acordo com a
efetuamos uma parceria com o oficineiro Izaias necessidade do ciclo da horta.
Rodrigues do Programa Extensão de Jornada,
no qual pudéssemos compartilhar tempos e
Ao final podemos colher os frutos da
espaços para que houvesse uma integração terra e percebemos o desenvolvimento, o enentre e inscritos e os meninos e as meninas volvimento neste trabalho e a importância de
das unidades. Assim a horta seria organizada e se utilizar uma horta como ferramenta pedagópreparada para que todos pudessem utilizar o gica para explorar a percepção dos participanespaço, ou seja, nesse percurso foi articulada tes sobre saúde e meio ambiente e ampliar os
a participação dos inscritos na oficina de sus- seus conhecimentos.
tentabilidade / hortas pedagógicas com manejo agroecológico em sinergia com os projetos
Coleta Seletiva: o “Projeto 5 R’s, Adodas unidades escolares a respeito do tema em te essa ideia” fomenta ações pontuais, permadiferentes momentos do período escolar.
nentes e de formação sobre de que maneira
lidamos com os descartes que produzimos e
A oficina de hortas pedagógicas aten- a nossa pegada com o consumo. As ações
deu os participantes do Centro da Criança e permanentes são a coleta de óleo de cozinha
Adolescente Centro Comunitário Beneficente usado em parceria com o Instituto Triângulo,
Conjunto Habitacional Castro Alves e Adjacen- pilhas, baterias, medicamentos vencidos, retes, no período da manhã e da tarde, a co- síduos secos que a comunidade queira trazer
munidade e aos alunos da EMEF CEU Inácio (temos um PEV-Ponto de Entrega Voluntária) e
Monteiro no contra turno que compreende o a Feira de Trocas de Livros em parceria com a
período das 12h às 13h30.
Biblioteca do CEU.
Foi um movimento colaborativo em prol
das propostas que envolveram a horta pedagógica, pois houve uma turma que participou do
projeto de educação integral da EMEF, conduzido pela professora Kerley Eustáquio (Ciências)
e ocorreu uma sintonia produtiva no qual todos
os participantes dos diferentes segmentos usufruíram do ambiente de maneira harmoniosa.

A Feira de Troca de Livros da Biblioteca do CEU Inácio Monteiro, realizada em nossa biblioteca desde julho de 2016, tem sido
bastante efetiva no alcance de seus objetivos:
democratizar a leitura, além de estimular uma
atitude sustentável, ao propor a troca de livros
como alternativa à compra de novos títulos pelos leitores .

Ainda observando a sinergia do tema
os professores Márcio Puerta (português), Marcelo Ponciano (matemática) e a professora
Nanci Gonçalves (Ens. Fundamental I) em suas
disciplinas, abordaram o assunto evidenciando
uma relação dialógica e transversal entre as linguagens.

Desde sua primeira edição, em julho
de 2016, até outubro de 2019, cerca de 2300
títulos foram trocados. Em 2018 também realizamos a primeira Feira de Troca de Gibis, Mangás e Quadrinhos, com grande participação do
público jovem do CEU e da comunidade local.
Aproximadamente 240 exemplares foram trocados nesta primeira edição.
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Vale salientar que a feira permite a renovação do próprio acervo da biblioteca, já que
esta não dispõe de verba própria para a aquisição de novos títulos para seu acervo, nem para
a reposição de títulos extraviados e/ou danificados. Os livros também servem para alimentar
a própria feira, assim como outros projetos de
estímulo a leitura da biblioteca, como o Pegue
e Leve – no qual livros são doados aos leitores,
de maneira espontânea – ou são doados para
outras bibliotecas comunitárias da comunidade
local.
As coletas de óleo vegetal usado iniciaram de maneira discreta nossa coleta e aos
poucos ela vem crescendo de maneira significativa, as pessoas que adotaram essa atitude,
sentem se motivadas por causa troca de dois
litros por duas barras de sabão e fazem propaganda. Esse cenário tem contribuído para o
aumento da coleta, a nossa média de litros semanais tem sido de 40 litros.
No ano de 2019 conseguimos coletar
664,68 kg de óleo de vegetal de cozinha usado. O volume de óleo coletado possibilitou a
preservação de 18.180,53 m³ de água, o equivalente a 7,27 piscinas olímpicas, a redução de
9.397,19 kg/CO2 nas emissões de gases do
efeito estufa o equivalente a emissão anual de
2,19 veículos populares e a reciclagem de 391
unidades de garrafas plásticas de 2 litros.
Vivências Ambientais: oportunizar aos
educandos dos polos experiências ambientais
(visitas em parques, aterros sanitários, centro
de triagem e reciclagem, etc.) para sensibilizar
seus participantes por meio de ensinamentos
teóricos e práticos com estudo do meio.
Cineclube: consiste na exibição de
curtas-metragens cuja temática são ações ambientais ou situações problemas que acontecem em nível nacional e em nossa cidade que
visam ativar e encorajar práticas e atitudes sustentáveis.

tos acerca da sustentabilidade e contemplando
os territórios do saber, bem como a educação
integral para a promoção da agenda 2030, que
atua em parceria colaborativa para direcionar
nosso território a um caminho sustentável e
resiliente. Nesse contexto, nosso propósito é
educar para a sustentabilidade, trazendo entre
outras ferramentas a adoção dessa Agenda
Universal.
Dando ênfase à Educação para uma
Vida Sustentável é imprescindível à vida planetária e a humana, a necessidade acerca da
educação ambiental ligada as diferentes fases
do desenvolvimento de ser e a divulgação implantação dos objetivos do desenvolvimento
sustentável /agenda 2030 em todos os âmbitos da sociedade esta formação tem por objetivo correlacionar a educação para o desenvolvimento sustentável e o currículo da cidade
visando à cidadania global e à promoção de
estilos de vida sustentável.
Seguindo esse fluxo e para dar visibilidade aos ODS /Agenda 2030 ao longo de
2019, fomos abordando o tema em diferentes
públicos com os objetivos evidenciados e o
tema foi abordado com adaptações ao contexto, por meio de rodas de conversas.
Virada Sustentável: classifica-se como
um movimento de mobilização colaborativa em
prol da sustentabilidade e organiza o maior festival do tema do Brasil. A concepção da Virada
Sustentável São Paulo é baseada nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, definidos
pela ONU, que são também os princípios que
regem os projetos realizados pelo grupo.
Nesse sentido, adotamos o evento com
intuito de dar visibilidade à sustentabilidade no
território e agregar esses valores entre nossos
pares. Para tanto, mobilizamos ações em parceria com as unidades educacionais, os núcleos do CEU, a comunidade e o poder público
local para movimentar a região com essa sinergia. Estamos na quarta edição dessa ação.

Objetivos do Desenvolvimento Sustentável: Os ODS / agenda 2030 dialogam com
Em nosso CEU na virada há um movio Nossa Pegada – PEA e com o currículo da mento em que há um envolvimento dos difecidade de SP, oportunizando-nos conhecimen- rentes segmentos do complexo com propostas
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diversas. As ações dessa permearam o mês
de agosto, foram diferentes momentos, ou seja,
antes da abertura oficial algumas atividades já
ocorriam com temática sustentabilidade. Tivemos espetáculos teatrais, contações, vivências,
exposições, feira de trocas, oficinas, etc. Foi um
mês que deu um “plus”, no tema promovendo
reflexão e dando visibilidade ao tema.

Nesse sentido, o Nossa Pegada- PEA
CEU Inácio Monteiro busca provocar o pensar
e o agir nas premissas de educar para uma
vida sustentável, indo na contra mão um modelo de esgotamento de pessoas e do planeta. Sobre esse prisma podemos nos pautar em
ações para a mudança como afirma Gadotti:
[...] um chamado para a ação transformadora, um cha-

As unidades escolares e os núcleos mado para a educação popular, para a educação para
foram parceiros ativos mobilizando valores em e pela cidadania planetária, para o diálogo intertransprol da sustentabilidade no território.
cultural, inter transdisciplinar, para uma cultura da paz
Foram passos significativos, as unidades tiveram autonomia com suas hortas, fizemos diferentes rodas de conversas o tema
mais abordado foi sobre os objetivos do desenvolvimento sustentável, que vem de encontro com os documentos pedagógicos da rede
municipal de ensino: o currículo da cidade e
a educação integral que tem como princípio a
abordagem do ser em sua totalidade nas dimensões intelectual, física, cultural, emocional,
ética, política, estética. Aqui cabe ampliar nosso olhar para a dimensão holística percebendo
esse ser além das relações com materialidade.
Refletir sobre a essência de nossas vida:
O Currículo da Cidade orienta-se pela Educação Integral, entendida como aquela que promove o desenvolvimento dos estudantes em todas as suas dimensões
(intelectual, física, social, emocional e cultural) e a sua
formação como sujeitos de direito e deveres. Trata-se
de uma abordagem pedagógica voltada a desenvolver todo o potencial dos estudantes e prepará-los para
se realizarem como pessoas, profissionais e cidadãos
comprometidos com o seu próprio bem-estar, com a humanidade e com o planeta (CURRÍCULO DA CIDADE,
2018 p. 19).

É preciso pensar se estamos aqui somente para trabalhar e possuir: carro, moradia,
pagar contas, etc. ou ficar na procrastinação.
Será que nossa existência se resume a isto?
Essa rotina que nos é imposta e acabamos
ficando no automático. Vivemos em uma MATRIX que nos diz sempre o que fazer o que
consumir, como se vestir, como se comportar.
Para ficarmos totalmente alheio a verdadeira
essência da existência.

e da sustentabilidade que promove o fim da miséria,
do analfabetismo no mundo, a dominação política e a
exploração econômica, enfim, uma educação para a
emancipação (GADOTTI, p. 104).

Portanto, educar para um novo mundo
será possível pelos caminhos de educar para
a sustentabilidade, pois a transformação da
humanidade começa na transformação do indivíduo. Frisamos uma visão holística da educação ambiental, enfocando nas relações do
ser humano, a natureza e o universo de forma
multidisciplinar.
Tudo é cíclico no universo, não podemos interrompê-lo e, sim, rever nossas atitudes
e hábitos. Integrar os saberes, os valores e as
ações de maneira a desenvolver uma educação para a vida sustentável da humanidade e
do planeta.
Afinal, somos cidadãos planetários, é
preciso educar para viver em rede, ser capaz
de comunicar e agir para o bem comum, inclusive em uma perspectiva cósmica, sendo um
novo paradigma.
Educar para uma vida sustentável é
modificar as pessoas em suas subjetividades,
em suas práticas nas estruturas sociais e suas
relações com o planeta. Nesse sentido separar
o contexto social do ecológico e um ter uma visão simplista da educação integradora e enigmática do mundo. Para tanto, é preciso que
haja a superação dos valores sociais vigentes,
que são padrões dominantes que caracterizam
nossos tempos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A cada ano o Nossa Pegada -Programa de Educação Ambiental CEU Inácio Monteiro
vem ampliando suas ações no território. Em 2019 as parcerias evidenciadas foram direcionadas
para as formações e reflexões acerca da sustentabilidade com eixo nos objetivos do desenvolvimento sustentável. Os temas foram abordados entre professores e alunos.
Em relação aos professores, podemos afirmar que a parceria com a Diretoria Regional
de Educação Guaianases foi importante e valiosa, ofertando seminários e encontros, no qual o
Nossa Pegada levou para reflexão a agenda 2030, promovendo uma conexão com o assunto e
frisando sua importância e responsabilidade de todos no processo.
Nossa integração com o oficineiro do programa extensão de jornada teve notoriedade,
pois como sabemos o tempo didático e o processo cíclico da horta, por vezes é um total desencontro.
Nesse caminhar com o Izaias juntamente com os e inscritos do programa dando conta
da demanda do recinto horta, tornou possível que os alunos da educação integral e outras turmas da EMEF e EMEI, pudessem acompanhar e realizar ações na horta de maneira que percebessem o desenvolvimento até um resultado positivo.
Outra ação que movimentou todos os segmentos do CEU foi a Virada Sustentável, no
qual houve uma ação colaborativa para que os eventos alcançassem o objetivo de dar visibilidade aos ODS e a sustentabilidade. Com isso, o Nossa Pegada vem ganhando adeptos e a educação ambiental está galgando os caminhos para sensibilizar no intento que as pessoas adotem
práticas e atitudes sustentáveis.
Vale ressaltar, que as parcerias foram valiosas nesse período, contribuíram para que as
ações acontecessem, na verdade essas junções foram fundamentais para o caminhar do programa, em toda proposta sempre contamos com parceiros, inclusive na arte e divulgação das
atividades.
Contudo, há muito a trilhar para que possamos mudar a maneira como as pessoas
compreendem e se relacionam com a Gaia. Teremos muito trabalho para que entendam a Terra
como um organismo vivo, autônomo com leis próprias e que não está a serviço da humanidade.
Reverter essa configuração exige comprometimento de cada um de nós no sentido de
ter amor, empatia e respeito pelo sistema planetário, como afirma Boff em seu artigo a Terra se
defende publicado recentemente: “O planeta não só possui vida sobre ele. Ele próprio é vivo.
Emerge como um Ente vivo, como um sistema que regula os elementos físico-químicos e ecológicos. Chamaram-no de Gaia” (BOFF, 2020 ).
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A POESIA E A LITERATURA COMO
AUXILIADORAS NO DESENVOLVIMENTO
DO LEITOR

RESUMO: Apesar de passar vários anos no ambiente escolar muitos alunos só têm contato com
os livros didáticos, que são necessários para a formação escolar, entretanto, muitos saem da
escola sem ter desenvolvido o gosto pela leitura e as competências básicas de pessoas alfabetizadas, são os chamados analfabetos funcionais. As contribuições da poesia e da literatura
na formação do leitor podem auxiliar a desenvolver um leitor mais completo, proporcionando
a integração nos aspectos ético, intelectual, emocional, cognitivo, tecnológico e cultural etc.
Podem agregar conhecimentos, propiciar ao leitor a valorização, o prazer da leitura o envolvimento, a fantasia, a imaginação, o desenvolvimento da criatividade e do senso crítico. A
leitura, feita de forma eficiente, integra o sujeito ao mundo transformando-o em um cidadão
conhecedor de seus direitos e deveres na sociedade.

Palavras-chave: Literatura; Poesia; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

incapacidade que várias pessoas possuem em compreender textos, embora saibam ler palavras e frases (analfabetos funcionais), nos leva a procurar maneiras
para auxiliar o futuro leitor na aquisição e desenvolvimento de uma prática leitora
mais completa. Uma prática onde o leitor possa, através da leitura, compreender a sua participação no mundo como sujeito transformador com direitos e deveres. Assim, compreendendo o
que lê ele possa questionar a realidade na qual está inserido, posicionar-se de maneira crítica e
responsável e exercer o seu direito como cidadão nas mais diversas situações.
A leitura produz e desenvolve conhecimentos e através desses conhecimentos o leitor
tem acesso a várias realidades diferentes do seu contexto, as informações transformam sua
participação como cidadão político e social, ele modifica e é modificado, recebe, compara e
transmite saberes, modifica e ressignifica sua visão de mundo.
A introdução do ser humano ao mundo leitor começa antes do conhecimento das letras,
antes de conhecer os símbolos que formam as palavras. A criança tem contato com palavras e
enredos através das canções de ninar, das histórias, jogos e brincadeiras que fazem parte do
universo infantil.
A estimulação precoce acontece naturalmente quando a criança brinca, canta, aprende
versinhos, trava línguas, escuta, inventa, representa e conta histórias. Porém, há uma grande
parcela de jovens e adultos que, mesmo tendo frequentado a escola, são analfabetos funcionais.
Esses leitores apresentam dificuldades em assimilar, entender e transmitir o que foi lido.
A estimulação através de diversos gêneros literários, da escolha do leitor, dos versos, rimas e a
poesia presentes em canções que gostam podem auxiliar no desenvolvimento das suas habilidades leitoras.
Acredita-se que a poesia e a literatura possam ser de grande valor e ajuda na formação
de leitores mais preparados para decodificar, assimilar, desenvolver o senso crítico e opinar sobre o entendimento do que foi lido, melhorando assim o nível do leitor.
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OS PRIMEIROS CONTATOS NA
FORMAÇÃO DO PRÉ LEITOR
A formação do leitor começa antes do
contato com as letras, palavras e textos no ambiente escolar, começa na infância. É na família, na comunidade, no meio social a que pertence que tem início a sua leitura de mundo.
Ele começa a entender o significado da
palavra, nomear os objetos, entender os sentimentos a relacionar palavras a conceitos concretos e abstratos. É na infância que o futuro
leitor tem o primeiro contato com a poesia e
com a literatura.
As brincadeiras e cantigas de roda, os
versos, as parlendas,as fábulas, as cantigas de
ninar ouvidas quando ainda era era bebê formam uma memória afetiva e o prepara para o
mundo mágico da poesia e literatura.
O pré leitor ao ser introduzido no mundo das letras no qual os objetos, sentimentos
e palavras são representados por símbolos
aprende que esses símbolos, as letras, juntos
se transformam em palavras e a combinação
das palavras em textos, e descobre que esses
símbolos são o bilhete de entrada no universo
do leitor.
É através dessa descoberta, desse despertar para a novidade que movido pela curiosidade natural diante do novo que ele pode adquirir o gosto, o prazer e o encantamento pela
leitura. Segundo Freire “A curiosidade ingênua
de que resulta indiscutivelmente um certo saber, não importa que metodicamente mais rigoroso, é a que caracteriza o senso comum.
O saber de pura experiência feito”
(FREIRE, 2009, p.29). O leitor iniciante já deve
entender, ou ser estimulado a compreender
que, aquelas palavras além de formar um texto tem um significado além da palavra. Lendo
o trecho de uma música conhecida nas brincadeiras infantis “atirei o pau no gato, mas o
gato não morreu” o leitor já deve ser capaz
de entender ou ser auxiliado a compreender
que, essas palavras representam uma ação, a
agressão a um animal.

O agrupamento de letras, transformado em palavras e o conjunto de palavras que
formam um texto conversam com o leitor. Ele
pode assimilar que a música representada pelas palavras contam uma história, desenvolver
o raciocínio analisando os fatos, usar a imaginação e transformar esses fatos em um acontecimento real dentro da fantasia. Dependendo
dos valores que fazem parte do seu mundo
real decidir se concorda ou não com a ação:
Segundo Freire: De alguma maneira,
porém, podemos ir mais longe e dizer que a
leitura da palavra não é apenas precedida pela
leitura de mundo mas por uma certa forma de
“escrevê-lo “ou “reescrevê-lo”, quer dizer, de
transformá-lo através da nossa prática consciente (FREIRE, 1989, p.13).
Então, através da leitura de uma música o leitor já pode desenvolver o raciocínio,
o senso crítico e formar opinião sobre o que
leu, esse tipo de texto curto, facilita a compreensão. Se faz necessário aprender a utilizar o
bom senso:
O exercício do bom senso, com o qual só temos o que
ganhar, se faz no “corpo” da curiosidade. Nesse sentido, quanto mais pomos em prática de forma metódica a
nossa capacidade de indagar, de comparar, de duvidar,
de aferir, tanto mais eficazmente curiosos nos podemos
tornar e mais crítico se pode fazer nosso bom senso. O
exercício ou a educação do bom senso vai superando
o que há nele de instintivo na avaliação dos fatos e
dos acontecimentos em que nos envolvemos (FREIRE,
2009, p. 62).

Outro exemplo são as fábulas, elas
apresentam uma narrativa curta que pode ser
em prosa ou em verso, os personagens são
animais ou objetos que executam ações características dos seres humanos, e o objetivo do
texto é levar o leitor a analisar os fatos e perceber o conselho, os valores que esta história
quer transmitir.
Esse tipo de leitura sucinta, de fácil
compreensão e que apresenta animais como
personagens agradam muito os alunos e favorece o imaginário, a leitura de uma fábula leva
o leitor a descobrir e reconhecer a intenção do
autor, qual mensagem está sendo apresentada
e ele pode concordar com ela ou não.
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Ele pode comparar a narrativa com
fatos reais do se contexto, pode assimilar ou
transformar os valores e opiniões utilizando
sua própria leitura de mundo. Assim, esse tipo
de narrativa pode ser utilizado para, além de
despertar e estimular o desenvolvimento do
gosto pela leitura,apresentar valores, e levar os
alunos a comentar suas opiniões elaboradas
através da análise crítica do que foi lido.
Normalmente é na escola que a maioria das crianças tem o primeiro contato com
as letras, palavras e texto escrito, com o livro
e com a leitura. O caráter formativo da escola
pode, dependendo da maneira como o professor (que é o intermediário entre o futuro leitor e
a leitura) trabalhar a iniciação do leitor, despertar o amor ou a aversão pelos livros.
Rousseau nos fala que: “a literatura é
uma arte cuja utilidade pode se tornar sensível
em qualquer idade.”, e pergunta: “Por que a
leitura uma arte tão útil e tão agradável, é um
tormento para a infância?” (ROUSSEAU, 1951,
p.116 apud CERIZARA, 1990, p.132).
O prazer da leitura está vinculado com
a utilidade, a curiosidade, a descoberta de novos horizontes que eram desconhecidos mas
que a partir do momento que aprendeu a ler
passam a fazer sentido, se relacionam com a
leitura de mundo com o contexto do leitor. É
necessário que o leitor iniciante perceba que a
leitura tem várias funções além de decodificar
o que está escrito, ele precisa entender a função social da escrita.
Ou seja, para que o aluno se interesse
pela leitura e escrita é preciso que antes entenda para que serve, qual o seu valor nas mais
diversas situações, descubra sua importância
e deseje se apropriar dessa ferramenta. Assim
a resposta para a pergunta, por que a leitura
pode ser um tormento? É respondida por Rousseau:
Porque a constrangem a nela se aplicar a força, e a
empregam em usos que a criança não percebe. Uma
criança não se mostra muito curiosa em aperfeiçoar o
instrumento com o qual a atormentam;mas faça com
que esse instrumento sirva ao seus prazeres, e logo ela
se entregará sem que você tenha que intervir. (ROUSSEAU, 1951, p.116 apud CERIZARA, 1990, p. 132).

Com o passar do tempo o leitor será
obrigado a ler matérias com o objetivo de responder provas, ser avaliado em matérias muito
diversas de seus interesses, são necessárias,
não depende da sua vontade, porém se no início de sua jornada foi estimulado o prazer de
aprender a aprender, isso já não será motivo
de tormenta.
Então no início, e continuamente, torna-se necessário o contato com diversos gêneros
além dos livros didáticos. Segundo Souza: “O
livro estético (prosa ou poesia) proporciona ao
pequeno leitor oportunidade de vivenciar histórias e sentir emoções, permitindo-lhe colocar
em ação a capacidade de imaginar e ter uma
visão mais crítica do mundo” (SOUZA, 2004,
p.64).
Nesse contexto o gênero fábula ,que
também pode ser apresentado em forma de
versos, agrada muito os leitores iniciantes. A
fábula A cigarra e a formiga, atribuida a Esopo,
é um exemplo muito conhecido onde a formiga
trabalha sem parar enquanto a cigarra passa o
tempo todo cantando, em algumas adaptações
os finais da narrativa são diferentes.
A maioria das narrativas termina com
a cigarra pedindo auxílio no inverno pois está
com frio e fome e a formiga responde: Você
cantou o verão todo, agora dance. Em outros
finais a cigarra é bem acolhida, recebe alimentos, amor, compreensão, carinho e um abrigo.
A formiga e entende que enquanto trabalhava
a música da cigarra serviu para amenizar e alegrar seus dias de trabalho e agora no inverno
terá uma amiga para lhe fazer companhia e espantar a solidão.
Essa fábula, assim como várias outras,
levam os alunos dos anos iniciais a se interessar pela leitura, usam diversos tipos de objetos
para reconta-las,representam e recontam utilizando a memória, criatividade e a imaginação.
Quando é solicitado pelo professor que o aluno escreva uma fábula, muitas vezes a escrita
representa fatos reais da vida do aluno, proporcionando assim, um ganho no conhecimento
do professor sobre o aluno.
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Quando trabalhado com alunos adolescentes e adultos, o gênero fábula, resulta
em ricos debates, pois, os alunos nessa faixa
etária já possuem uma visão e compreensão
do mundo mais desenvolvida e movidos pelo
interesse e pela curiosidade por esse gênero
podem ressignificar o que foi lido. Segundo
Freire:
Não há para mim, na diferença e na “distância “entre a
ingenuidade e a criticidade, entre o saber de pura experiência feito e o que resulta dos procedimentos metodicamente rigorosos, uma ruptura, mas uma superação.
A superação e não a ruptura se dá na medida em que
a curiosidade ingênua, sem deixar de ser curiosidade,
pelo contrário, continuando a ser curiosidade, se criticiza. Ao criticizar-se, tornando-se então, permito-me
repetir, curiosidade epistemológica, metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao objeto, conota
seus achados de maior exatidão (FREIRE, 2009, p.31).

Nesse momento, uma fábula pode ser
relacionada com as suas vivências e realidades
mostrando para o aluno o sentido da leitura
que além de instruir e informar também pode
servir para demonstrar valores e sentimentos,
levando ao encantamento pela leitura.

O LIVRO, A LITERATURA, O
ENCANTAMENTO
As descobertas do livro, do texto literário, das obras de ficção, podem levar o leitor
ao encantamento, pode ser levado a maravilhar-se ao ser seduzido por um mundo paralelo
ao seu. Ele pode ser enfeitiçado pelo prazer
de participar de outra realidade, mergulhar no
mundo da literatura e emergir transformado em
um outro ser.
A importância do livro na vida do leitor
pode começar desde os primeiros meses de
vida, desde o primeiro contato com esse objeto
de transformação. Os livros de plástico, tecido
ou outro material próprio para a manipulação
de bebês podem ser oferecidos muito cedo na
vida do futuro leitor e agregar inúmeros benefícios. Os primeiros livros com cores, tamanhos,
peso, texturas e formatos variados propiciam a
estimulação sensorial, motora, cognitiva e despertam curiosidades e descobertas. Segundo

Souza “Na leitura por meio dos sentidos, a
criança é atraída pela curiosidade, pelo formato, pelo manuseio fácil e pelas possibilidades
emotivas que o livro pode conter” (SOUZA,
2004, p. 62).
O contato precoce com o objeto de leitura estará preparando o futuro leitor para as
descobertas, questionamentos, prazeres e encantamentos do mundo de fantasia proporcionado pela literatura. Segundo Rousseau, citado
por Cerizara (1990, p.141) “Como tudo o que
chega ao entendimento humano passa pelos
sentidos, a primeira razão do homem é a razão
sensitiva, suporte da razão intelectual: nossos
primeiros mestres de filosofia são nossos pés,
nossas mãos, nossos olhos.”
Através de livros interativos com fantoches, cenários, o pré leitor desenvolve a imaginação, a criatividade. Cria e recria diversas
histórias em diferentes contextos, reproduz o
seu cotidiano ou modifica-o de acordo com
sua vontade ou necessidade. Por meio de livros com figuras, sem texto escrito, ele transforma o cenário e cria histórias de sua autoria
exercitando a leitura mental, criatividade, valores, sentimentos, fantasias, senso crítico, toma
decisões, se encanta. Torna-se, então, um escritor (criador de ficção).
Mesmo antes de conhecer as letras, já
tem contato com o enredo através de histórias
ouvidas, vivenciadas através de sua realidade,
brincadeiras ou música ele conhece novas palavras, sequências, enredos que despertam e
estimulam sua curiosidade e criatividade. Um
exemplo disso é a poesia “O Pato Pateta” de
Vinícius de Moraes, no livro A arca de Noé, conhecida normalmente em forma de música antes do leitor ter acesso ao livro.
Na poesia “O Pato pateta” onde o
pato comeu um pedaço de jenipapo e ficou
engasgado com dor no papo, é muito comum
despertar a curiosidade sobre essa palavra “jenipapo”, não comum no repertório, levando o
leitor a questionar, investigar, mesmo que verbalmente, o que seria “jenipapo”? Enriquecendo o vocabulário, o conhecimento e exercitando a curiosidade.
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A literatura é capaz de apresentar ao
leitor um companheiro, um amigo, uma forma
de sair um pouco da realidade, fugir mesmo
que por breve momento dos problemas, compromissos, ansiedade.
Quase sempre a criança em sua ingenuidade e falta de compromisso encontra diversão no livro, o jovem encontra a ação e a
aventura, o romântico a poesia a esperança, ou
seja, todo leitor independentemente da idade,
sexo, gênero busca no livro alguma coisa que
lhe traga prazer. Azevedo afirma que:
É importante deixar claro: para formar um leitor é imprescindível que entre a pessoa que lê e o texto se
estabeleça uma espécie de comunhão baseada no
prazer, na identificação, no interesse e na liberdade de
interpretação. É necessário também que haja esforço e
este se justifica e se legitima justamente através dessa
comunhão estabelecida (AZEVEDO, 2004, p.39).

Portanto cada um tem o direito de escolha, direito de decidir o que gosta quer ler,
qual livro o leva ao encantamento. Ninguém
gosta de ler por obrigação, a motivação, o prazer é o caminho para a formação do leitor. Segundo Freire:
Não se lê criticamente, como se fazê-lo fosse a mesma
coisa que comprar mercadoria por atacado. Ler vinte
livros, trinta livros. A leitura verdadeira me compromete
de imediato com o texto que a mim se dá e a que me
dou e de cuja compreensão fundamental me vou tornando também sujeito. Ao ler não me acho no puro encalço da inteligência do texto como se fosse ela produção apenas de seu autor ou de sua autora. Esta forma
viciada de ler não tem nada que ver, por isso mesmo,
com o pensar certo e com o ensinar certo (FREIRE,
2009, p. 27).

A leitura não pode ser feita de forma
mecânica, se faz necessário o comprometiCada leitor é único, é preciso respei- mento, o envolvimento, o encantamento.
tar a individualidade e o gosto de cada um,
respeitar a faixa etária, a capacidade de comO PROFESSOR COMO COMPANHEIRO
preensão, o nível de conhecimento. O contato
E GUIA NA ESTRADA QUE LEVA À
com um livro que tenha vocabulário ou assunto
FORMAÇÃO DO LEITOR
muito avançado para um pré leitor pode levá-lo
a não compreender o texto desistir da leitura,
Possivelmente para algumas pessoas
do mesmo modo que uma trama aquém do a escola é o primeiro local onde acontece a
seu nível de conhecimento pode desmotivá-lo descoberta o contato com o livro, com as letras
e fazer com que abandone o livro por conside- com a palavra escrita. É a porta de entrada
rá-lo chato, sem graça.
para um novo universo, descobertas, questioOs extremos podem desestimular o namentos, informações, curiosidades. É na esleitor. Por esse motivo se faz necessário, prin- cola, auxiliado pelo professor que acontece a
cipalmente no ambiente escolar, biblioteca alfabetização para a grande maioria dos eduou canto da leitura, uma diversidade de livros candos.
dando ao leitor a oportunidade de conhecer e
O professor é a ponte entre o aprendiz
escolher o que mais lhe agrada. A necessida- e o conhecimento, é ele que apresenta, insere
de de diversidade de livros com variedade de e guia o leitor na caminhada, acompanhando e
gêneros textuais é confirmada com as palavras auxiliando durante o processo de alfabetização
de Azevedo:
e aquisição de conhecimentos. Porém:
A necessidade de se assumir de uma vez por todas que
além dos assuntos convencionais que podem ser ensinados por adultos a crianças, existe um sem-número
de outros temas, complexos, ambíguos e contraditórios
que só podem ser discutidos e compartilhados pelas
pessoas, independentemente de faixas etárias. Em outras palavras, não é possível que adultos façam papel
de professores diante das crianças o tempo todo. Ao
contrário, é preciso reconhecer a rica complexidade da
existência concreta, seja na vida adulta, seja na infância
(AZEVEDO, 2004, p.45)

Enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo de alfabetização tem, no alfabetizando o seu sujeito.
O fato de ele necessitar da ajuda do educador como
ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa
dever a ajuda do educador anular a sua criatividade e a
sua responsabilidade na construção de sua linguagem
escrita e na leitura dessa linguagem (FREIRE, 1989,
p.13).
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Dessa forma, o educando aprendendo
a ler conhece um pouco mais do mundo através do livro, dos textos produzidos por outra
pessoa. A partir das informações precisa descobrir as intenções do autor, decodificar, assimilar e transportar o pensamento do outro para
em conjunto com o seu conhecimento produzir
novos parâmetros e ressignificar o conhecimento adquirido em sua realidade. Então:

Nesse contexto, a leitura feita com o
propósito de memorizar o pensamento do
autor, o leitor acaba se transformando em um
leitor de superfície, aquele que não mergulha
no texto, não questiona ou percebe a intenção
implícita. Assim não investiga, e acaba ficando
sem parâmetro para comparar o seu pensamento com o do autor, perdendo a possibilidade de adquirir e produzir conhecimento. Cabe
Uma compreensão crítica do ato de ler, que não se ao professor estimular a curiosidade do leitor,
esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da pois:
linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na
inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a
leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não
prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente (FREIRE,
1989, p.9).

A curiosidade como inquietação indagadora,como inclinação ao desvelamento de algo, como pergunta verbalizada ou não, como procura de esclarecimento, como
sinal de atenção que sugere alerta faz parte integrante do fenômeno vital. Não haveria criatividade sem
a curiosidade que nos move e que nos põe pacientemente impacientes diante do mundo que não fizemos,
acrescentando a ele algo que fizemos (FREIRE, 2009,
p.32)

Entretanto, a escola como ambiente
formador, precisa além de livros técnicos, e didáticos-informativos, apresentar ao educando
O livro didático é utilizado na escola de
variedade de gêneros que possibilitem a estimulação do prazer pela leitura. Concordamos forma linear ,a matéria chega de maneira igual
e ao mesmo tempo para todos, espera-se que
que:
[...] não significa, de maneira alguma, uma posição pou- assim os alunos possam assimilar e transforco responsável de minha parte com relação à necessi- mar as informações em conhecimentos, porém,
cada aluno tem o seu tempo, seu nível de asdade que temos, educadores e educandos, de ler, semsimilação e compreensão. As crianças ou adopre e seriamente, os clássicos neste ou naquele campo
lescentes que não conseguem acompanhar o
do saber,de nos adentrarmos nos textos, de criar uma
restante da turma vão ficando desmotivados.
disciplina intelectual sem a qual inviabiliza nossa prátiOs livros escolares trabalham com
ca enquanto professores e estudantes (FREIRE,1989, fatos e o objetivo é que os alunos cheguem
p.12).
todos a uma mesma conclusão, são diretivos,
Porém, se o leitor tiver acesso apenas não dando margem para especulações, afinal,
a livros didáticos, acabará compreendendo na avaliação é esperado que os alunos reproque a leitura serve apenas para conhecer algo duzam a lição aprendida. Segundo Azevedo:
já pensado com o propósito de ser aceito e Ao contrário, o discurso poético, o texto literário por dereproduzido. O livro didático não pode ser e finição, pode e deve ser subjetivo; pode inventar panão deve ser apresentado como único deten- lavras; pode transgredir as normas oficiais da língua;
tor do conhecimento como algo inquestionável. pode criar ritmos inesperados e explorar sonoridades
A escola não pode ser um espaço onde o leitor entre palavras; pode brincar com trocadilhos e duplos
deve aceitar, assimilar e reproduzir o que lhe foi sentidos; pode recorrer a metáforas, metonimias, sinécapresentado, sem questionamentos.
doques e ironias; pode ser simbólico; pode ser propoOnde através de provas o educando sitalmente ambíguo e até mesmo obscuro. Tal tipo de
seja capaz de responder perguntas fora de discurso tende à plurissignificação, à conotação, almeja
seu contexto, sem sentido para ele, com o ob- que diferentes leitores possam chegar a diferentes interjetivo de devolver ao professor o pensamento pretações. É possível dizer que quanto mais leituras um
do autor e assim ser avaliado, testando o seu texto literário suscita, maior será sua qualidade (AZEVEconhecimento pelo conhecimento do outro.
DO, 2004, p.40).
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Então, a diversidade de textos auxilia
e estimula diversas áreas do conhecimento, o
leitor melhora o vocabulário, a empatia, as habilidades de escrita, a memória, foco, concentração, criticidade, opinião, etc. Não há dúvidas
de que a pessoa leitora agrega muitos benefícios para a vida:
Note-se que, justamente por abordar o contraditório, a
Literatura, em vez de trabalhar com personagens idealizadas, previsíveis e abstratas - além de “politicamente
corretas” - típicas dos livros pedagógicos, pode apresentar ao leitor seres humanos fictícios, mas complexos
e paradoxais, mergulhados num constante processo de
modificação e empenhados na construção de um significado para suas vidas. É da maior importância, acredito, que leitores, sejam eles crianças ou não, tenham
acesso a personagens assim. São elas que permitem a
verdadeira identificação entre a pessoa que lê e o texto
(AZEVEDO, 2004, p.44).

Assim, o leitor tem a oportunidade de,
através da ficção, perceber que as personagens
muitas vezes refletem situações e problemas
do seu cotidiano. O leitor experimenta, através
da leitura, as tristezas, alegrias, sofrimentos e
superações, situações que podem ser parecidas com fatos de sua vivência.
Quando acontece a ligação entre o leitor e o enredo, o prazer pela leitura estará auxiliando no desenvolvimento do cidadão leitor
mais completo, que consegue assimilar o texto.
Ao comparar a ficção com a sua realidade e
através do senso crítico, o leitor pode formar
suas opiniões que podem ser diferentes dos
seus colegas, propiciando assim a troca de
ideias, os argumentos para um debate sobre
o que foi lido.
O livro didático- informativo é de suma
importância na aprendizagem, porém, para alguns alunos apenas ele não basta para alcançar a compreensão da matéria. O leitor
instruído apenas com o livro didático tem uma
formação pobre pois :
O modelo didático-informativo, cultivado pelo sistema escolar, tende a apresentar um mundo simétrico, lógico, equilibrado, coerente e unívoco. Isso parece ser necessário para
que o leitor-aluno possa organizar e sistematizar um certo
conjunto de informações importantes para a compreensão
da sociedade, para sua vida social, seus estudos futuros e
seu desenvolvimento (AZEVEDO, 2004, p.43).

O mundo não é lógico, simétrico e
equilibrado, os alunos têm formações sociais,
culturais, emocionais e econômicas diversas,
não aprendem de maneira linear.O ser humano
independente de idade, sexo, etc, tem interesses, desejos, sonhos próprios, cada ser é único. Como todo ser humano ele nasce, cresce,
envelhece e morre, precisa de alimento, roupas, moradia, proteção, segurança.
Porém suas atitudes, decisões, conhecimentos podem mudar sua maneira de ver e
ser no mundo. Ele pode, mesmo se já passou
da idade convencional, decidir aprender a ler.
Este indivíduo pode adquirir a denominação de
leitor, essa capacidade leitora pode transformar e fazer diferença em sua realidade. Mas o
que é ser leitor:
De um certo ponto de vista, é possível dizer que leitores são simplesmente pessoas que sabem usufruir
os diferentes tipos de livros, as diferentes “literaturas”
- científicas, artísticas, didático-informativas, religiosas,
técnicas, entre outras existentes por aí. Conseguem,
portanto, diferenciar uma obra literária e artística de um
texto científico; ou uma obra filosófica de uma informativa. Leitores podem ser descritos como pessoas aptas
a utilizar textos em benefício próprio, seja por motivação estética, seja para receber informações, seja como
instrumento para ampliar sua visão de mundo, seja por
motivos religiosos, seja por puro e simples entretenimento (AZEVEDO, 2004, p.38).

Nunca é cedo ou tarde demais para
aprender. Assim como temos crianças que tendo o privilégio de ter contato precoce com a
leitura, a família formada por leitores que valorizam e introduzem o livro desde muito cedo no
seu universo, por outro lado temos exatamente
oposto (AZEVEDO, 2004).
Famílias desestruturadas, moradores
de favelas ou periferia com grande número de
filhos ou muitas vezes mais de uma família morando na mesma casa. Geralmente nesse tipo
de ambiente os adultos trabalham e deixam
as crianças aos cuidados dos avós ou irmãos
mais velhos. As crianças não recebem o carinho de uma contação de histórias, não por
falta de amor de seus pais, mas culturalmente essas pessoas não foram acostumadas ao
contato com livros. Em uma família de baixa
renda, em condições socioeconômicas miserá898
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veis um livro é luxo que não estão acostumados e não veem serventia para ele (AZEVEDO,
2004).
O Brasil, um país de dimensões continentais, com enorme desigualdade social e
cultural possui também grande número de pessoas que não tiveram acesso à escola, ou que
mesmo frequentando não adquiriram o nível
considerado satisfatório de leitor. São vários os
motivos que levam o país apresentar adultos
analfabetos ou analfabetos funcionais (AZEVEDO, 2004).
A evasão escolar é um grande problema para o sistema educacional do país, são
jovens que abandonam a sala de aula causando o aumento de problemas sociais, culturais
e econômicos. Jovens que na grande maioria
são moradores da periferia, vêm de famílias
com pouca escolaridade e devido a péssimas
condições socioeconômicas são obrigados a
entrar para o mundo do trabalho e assim ajudar nas despesas da casa. A pessoa que acorda de madrugada, enfrenta transporte público
lotado e depois da jornada de trabalho vão
direto para o ensino noturno, cansada, muitas
vezes com fome, não consegue ter a mesma
disposição, energia e facilidade em raciocinar
e assimilar as matérias (AZEVEDO, 2004).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
O presente artigo de pesquisa básica
estratégica, é apresentado de forma descritiva
analítica, com abordagem qualitativa apoiado
em procedimento bibliográfico. Considerando a
grande quantidade de analfabetismo funcional
entre os sujeitos leitores, o presente trabalho
tem a finalidade básica de descrever algumas
possíveis causas para o fato e, apoiado em
argumentos de Freire (2009), Souza (2004) e
Azevedo (2004), levantar a hipótese da utilização da poesia e da literatura como auxiliares
no desenvolvimento do leitor ampliando o encantamento e o interesse pela leitura.

Alguns são moradores da zona rural e
abandonam a formação escolar devido a dificuldade de acesso à escola, outros apresentam dificuldades em acompanhar a turma, pois
o nível de compreensão não é linear, e acabam
abandonando por vergonha, desinteresse ou
falta de estímulo (AZEVEDO, 2004).
O fato é que ao procurar aprender depois de adulto ele apresenta uma baixa autoestima na questão cognitiva. Esse educando que
abandonou a escola, ou não teve acesso a ela,
é o que mais carece aprender sendo auxiliado
pelo aconchego da poesia, pelo encantamento
da ficção pois a sua vivência fornece base para
fazer a conexão entre o real e o imaginário.
Durante o intervalo no emprego, no ponto de
ônibus ou estação de trem, dentro do transporte público, o livro será, além de material
de aprendizado, companheiro, apoio, estímulo
e um auxiliar na formação leitora (AZEVEDO,
2004).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se então que o alto índice de analfabetismo funcional no país requer medidas
que busquem auxiliar a formação do leitor. A estimulação é de grande ajuda pois, o contato com
a poesia através de canções de ninar, cantigas de roda, brincadeiras que envolvem músicas e
repetição de rimas e versos que fazem parte do universo infantil, livro de plástico ou tecido lavável, inserido desde os primeiros meses colaboram para a estimulação sensorial motora entre
vários outros benefícios.
A literatura, conhecida através de ouvir histórias, entre elas as fábulas, desenvolve a
memória,o vocabulário,a criatividade,a criticidade,a análise dos fatos e os transformam em conhecimentos.
Então, a poesia, o livro e a literatura produzem conteúdos na memória afetiva, tornam-se
auxiliares na formação do futuro leitor ou no desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências leitoras dos sujeitos considerados analfabetos funcionais.
A escola, como ambiente formador, deve oferecer, além do livro didático, variedade em
gêneros textuais, autores e títulos possibilitando ao educando a liberdade de escolhas e descobertas, favorecendo, assim o prazer pela leitura.
Aos professores cabe apresentar o livro, a poesia e a literatura mostrando o caminho
e auxiliando na caminhada. O mesmo processo precisa ser usado com o leitor adulto que, por
diversos motivos abandonou ou não frequentou a escola. Esse educando traz na bagagem valores, entendimentos e conhecimentos de mundo que foram adquiridos e acumulados com o
tempo. A grande maioria desses cidadãos chega à escola após a jornada de trabalho. Para esse
indivíduo a poesia e a literatura, podem ser, além de auxiliares no conhecimento, um alento,
uma distração das atribulações da vida adulta, podem ser fonte de prazer, contribuindo para a
formação leitora.
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TEMPOS E ESPAÇOS
DISPONIBILIZADOS PARA O BRINCAR
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O tempo e espaço na Educação Infantil são questões que vem sendo levantado por
professoras e professores. A preocupação por espaços que permitam as possibilidades de
desenvolvimento, arejamento, iluminação, conforto, número de crianças por metro quadrado,
relação existente entre mobiliários e equipamentos não são o suficiente. O ambiente escolar
é um campo de convivência, vivência e explorações, zona de múltiplos recursos e possibilidades para a criança reconhecer objetos, experiências, ampliando o mundo de sensações e percepções. O tempo de trabalho educativo com as crianças é de extrema importância, a partir
de uma rotina estabelecida, a criança irá criar uma construção da noção de tempo, desenvolve
a noção de casualidade, chegando a representação e lógica. Pensar em um tempo e espaço
destinado ao brincar deve ter como base a observação dos interesses, necessidades e características sociais, psicomotoras e cognitivas, nunca esquecendo a flexibilidade e sensibilidade
para com as crianças.

Palavras-chave: Tempo; Espaço; Criança; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

artigo traz algumas considerações sobre a necessidade de espaço e tempo pensados para o desenvolvimento das crianças. Estabelecer o espaço-tempo que
tenha significado, o espaço criado e o tempo adaptado para o desenvolvimento
pleno. O tempo da criança possui vários estágios tanto na coordenação como na linguagem,
para que isso ocorra depende de estímulos, uma rotina que possibilite uma seqüência do que
irá acontecer, do que está por vir.
O espaço e tempo devem ser pensados e organizados de forma a atender o desenvolvimento integral das crianças que correm, brincam e participam de jogos. Espaço interno
e externo que possibilite a circulação e exploração de objetos. Criar uma rotina que atenda a
necessidade da criança com tempo hábil para que todos os possam ter a possibilidade se desenvolver integralmente.
No primeira seção, iremos saber um pouco mais do contexto histórico da Educação
Infantil, e de que forma tempo e espaço contribuem para o desenvolvimento da criança. Zabalza
(1998) fala que:
Poderíamos definir o ambiente como um todo indissociável de objetos, odores, formas, cores, sons e pessoas que
habitam e se relacionam dentro de uma estrutura física determinada que contém tudo e que , ao mesmo tempo, é
contida por todos esses elementos que pulsam dentro dele como se tivessem vida. Por isso, dizemos que o ambiente transmite-nos sensações, evoca recordações, passa-nos segurança ou inquietação, mas nunca nos deixa
indiferentes (ZABALZA, 1998, p. 233).

Já a segunda seção, pontua os principais autores e obras que foram estudados neste
artigo, quais as contribuições apontadas para que o espaço escolar possibilite o brincar para se
desenvolver físico e cognitivo. Pensando no espaço escolar é importante que a criança receba
um lugar seguro, arejado, iluminado e em especial de circulação que lhe possibilite circular com
segurança. Uma das ações dos educadores é organizar o espaço e tempo das escolas com o
objetivo de proporcionar o desenvolvimento das crianças.
O professor precisa investigar os interesses e desejos, proporcionando a escuta das
crianças, observando o comportamento de cada um, colaborando para a orientação espacial e
temporal. Organizar os espaços em ambientes lúdicos que atendam necessidades de movimento, expressão, estímulos e brinquedos adequados aos seus interesses, é importante preparar o
ambiente de forma que todos interajam com o espaço e os materiais.
As crianças estruturam os espaço e tempos utilizando objetos bem como desenvolvendo
a noção de causalidade chegando a representação e finalmente a lógica. O brincar inserido no
cotidiano faz parte do desenvolvimento integral do que concerne a necessidade de movimento
de criação e recreação e percepção do meio ao explorar espaços e objetos.
De acordo com o RCNEI (1998): “A organização do espaço deve ser feita em cooperação com a criança que brinca, pois na organização dos brinquedos e espaços a criança já está
imprimindo a sua personalidade, seus desejos e sonhos, mas também reconstruindo em pequena escala sua representação de mundo.”
Possibilitar espaço direcionado ao brincar espontâneo no qual o adulto é um espectador
organizador, e também espaços que já são organizados para um brincar direcionado como a
brinquedoteca. Ao estimular a expressão das crianças o brincar colabora no desenvolvimento
das áreas afetivas, cognitivas, motoras e sociais.
Passagem de uma atividade espontânea a uma atividade planejada ocorre graças à
existência de um ambiente adequado no qual a criança possa atender a sua necessidade de
movimento bem como investir nas atividades de exploração de objetos brinquedos e espaço.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL COM TEMPOS bém mudou, requisitos como ambiente limpo,
saudável, organizado e cuidados físicos são
E ESPAÇOS QUE FAVORECEM O
altamente observados.
DESENVOLVIMENTO
Práticas educativas e concepções da
Educação Infantil vieram sendo modificado no
decorrer dos tempos. A criança já foi vista como
um ser incompleto, incapaz e a idéia de infância não existia. Com as transformações sociais
iniciadas lentamente na idade média, parcela
dessa infância, ora era tida como miniatura
dos adultos, se misturando a eles e vivendo de
acordo com seus costumes, ora como bibelôs
(GHIRALDELLI, 1996).

Os novos marcos legais trazem novas
implicações na área educacional. Tendo uma
nova concepção de espaço físico, nova organização de atividades e repensar rotinas melhorando a relação professor/criança e a relação
escola/família.
Conforme diz a LDB, lei 9394/96,
Art.29: “A Educação Infantil é conceituada
como a primeira etapa da Educação Básica
e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança até cinco anos de idade, em
seus aspectos físico, psicológico, intelectual e
social, complementando a ação da família e da
comunidade” (BRASIL, 1996).

O atendimento aos pequenos passou-se de uma educação assistencialista para
educativa, aprofundando a proposta pedagógica, compromissada com o desenvolvimento total e com a construção de conhecimento pelas
É a partir dela que se criam condições
crianças pequenas, até o século XIX não existia
a denominação Educação Infantil, está se deu para que as crianças possam conhecer e dessomente após a universalização da escolarida- cobrir novos valores, costumes e sentimentos.
Segundo o RCNEI, Brasil, (1998):
de obrigatória.
Com as lutas pela democratização da
escola pública, possibilitou-se o reconhecimento da Educação em creches e pré-escolas como um direito da criança e um dever do
Estado na Constituição de 1988, formulou-se
assim a demanda de que esse atendimento deveria integrar-se no sistema de ensino. Nesse
caminho veio à aprovação da LDBn°9.394/96
artigo 89 “As creches e pré-escola existentes
ou que venham a ser criadas deverão no prazo
de três anos, a contar a partir da publicação
desta Lei, integrar-se ao respectivo sistema de
ensino”.

O desenvolvimento da identidade e da autonomia estão
intimamente relacionados com os processos de socialização. Nas interações sociais se dá a ampliação dos
laços afetivos que as crianças podem estabelecer com
as outras crianças e com os adultos, contribuindo para
que o reconhecimento do outro e a constatação das
diferenças entre as pessoas. Isso pode ocorrer nas instituições de educação infantil que se constituem, por excelência, em espaços de socialização, pois propiciam o
contato e o confronto com adultos e crianças de várias
origens socioculturais, de diferentes religiões, etnias,
costumes, hábitos e valores (BRASIL, 1996, p.11).

O tempo e espaço são organizados a
A LDB permite as diferentes formas de fim de promover o desenvolvimento da identiorganização e praticam pedagógicas, apon- dade e da autonomia infantil:
tando uma melhor definição de níveis de res- Espaços individuais que identifiquem e valorizem cada
ponsabilidades em relação à regulamentação criança no espaço coletivo (local para acomodar perda Educação Infantil, dentro do sistema de en- tences pessoais, para repousar, para colocar a etiqueta
sino- federal, estadual e municipal enquanto com seu próprio nome, para expor trabalhos, para estar
sistemas próprios e também na autorização e consigo mesma); espaços com materiais (papel, tinta,
credenciamento, supervisão e avaliação insti- pincel, jogos, brinquedos, livros de história, calendário,
tucional. O padrão de qualidade ofertado tam- quadro de chamada, entre outros), arranjados ao seu
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alcance; espaços para o contato com a natureza e com
novas tecnologias; espaços para ampliar e aprender
novos conhecimentos sobre o mundo e a cultura em
que vive; espaços em que possa fazer escolhas, falar
e ser ouvida, participar da elaboração de regras para o
convívio no grupo e perceber a existência de diferentes
realidades e pontos de vista, para que aprenda a respeitar-se na sua diversidade (CURITIBA, 2006 p. 35).

res sociais, trabalhar com elas no sentido de
que a integração seja constituída.”

Preparado um espaço lúdico, este prioriza conceitos espaciais, sonoros e visuais, e
também considera as diferentes formas de expressão, as quais as crianças irão aprender a
selecionar e organizar símbolos, formas, estruturas, cores, tamanhos, odores, luminosidade,
Os estudos de Kishimoto (2008) Apon- leituras e etc. Dessa forma estimula a criança a
tam a necessidade de criação de espaços que buscar sua identidade e atuar de forma crítica
permitam as crianças mais liberdade e possi- e reflexiva na sociedade.
bilidades diferentes nos seus movimentos. Espaços livres com áreas de jogos e pátios de
O TEMPO
recreação podem ser organizados de modo
que sua disposição não perturbe o aprendizaO tempo em uma instituição educativa
do nem a circulação fácil entre esses espaços deve ser vivido de modo a aproveitar as oportunidades de aprender e se desenvolver plenadas salas de atividades.
mente, de ter experiências diversificadas que
Para brincar de forma espontânea, so- não seria possível em um ambiente doméstico.
zinha ou acompanhada a criança precisa de Organização do tempo no ambiente de aprentempo e espaço adequados. O espaço deve dizagem tem que considerar que o desenvolvipossibilitar as crianças liberdade para os seus mento das crianças inclui a participação delas
em situações que se efetivam no cotidiano esmovimentos e suas expressões. A área externa
colar, quando ela consegue absorver isso connecessita possibilitar uma brincadeira espontâsegue antecipar situações e construir em sua
nea. Não precisam de uma estrutura grandiosa, memória seus planos e sua noção de tempo.
e sim organizada com materiais não estruturados ou elementos da natureza que levam as
É preciso planejar as atividades atencrianças a desenvolver seus próprios espaços dendo aos critérios de equilíbrio entre o tempo
e recursos. Espaços livres podem ser enrique- e envolver-se nas atividades por conta própria,
cidos como troncos de árvores bancos caixas construindo algo em conjunto, dedicar-se a atide areia em recipientes de água.
vidades mais espontâneas e envolver-se em
atividades dirigidas pelo professor.
Variedade, diversidade e regularidaNão nos esquecemos do tempo que
precisa ser respeitado aumentado ou diminuí- de das atividades ao longo do tempo, criando
do a partir do interesse da criança, a flexibilida- oportunidades para uma maior familiaridade e
de e sensibilidade são pontos importantes para apropriação do conhecimento pelas crianças.
que se tenha uma olhada para não impor um Atratividade que pode se caracterizar como um
convite à criança para interagir com seus patempo muito extenso, quando a brincadeira já
res.
se tornou desinteressante, ou reduzir quando a
criança estiver em seu pleno processo criativo.
O tempo precisa ser também preocuFriedmann (1996, p.54) argumenta que
“A escola é um elemento de transformação na
sociedade, sua função é contribuir, junto com
outras instâncias da vida social, Para que essas transformações se efetivem. O trabalho da
escola deve considerar as crianças como se-

pação constante na organização do projeto
pedagógico das escolas de educação infantil.
É através do tempo organizado para a realização das atividades que aproveitamos cada experiência vivida pelos pequenos. O documento Orientações Curriculares e Expectativas de
Aprendizagem orienta que:
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O tempo de aprender é tempo para realizar ou aguardar
algo, para rever e para planejar. Pensar no tempo como
aspecto integrante do planejamento didático é aceitá-lo como ocasião para as crianças viverem dois movimentos fundamentais, o de repetição do que sabem,
conhecem, dominam, e o de contato com a novidade,
novas atividades, novos espaços. Nesta dinâmica, é
fundamental a presença de certos rituais que orientem
as crianças na passagem de uma atividade para outra
e repensar o modo de organização do cotidiano de forma a diminuir o tempo de espera entre as atividades
e flexibilizar a realização das atividades para atender
às crianças que as fazem de modo mais lento ou mais
rápido (BRASIL, 2007, p.35).

Pensar em ações que permita que a
criança saiba que irá mudar de fazer ou de
espaço, como uma rotina exposta na sala
de aula, avisar que o tempo está próximo de
encerrar para trocar de ambiente, guiar para
outro espaço como canções que remetam o
ambiente que irá adentrar ou para organizar o
ambiente que utilizaram. Deste modo, Oliveira
(2012) afirma: “Há dois lados na consideração
do tempo na Educação infantil. Um deles focaliza a rotina diária da instituição, que orienta em
especial o trabalho dos profissionais que nela
trabalham. O outro foco está na jornada das
crianças, a seqüência de atividades e experiências que elas vivenciam a cada dia (OLIVEIRA,
2012, p. 90)”.
É importante atentar-se para a seqüência de atividades, de forma que proporcione
que seja significativo, propiciar experiências
que aguce a curiosidade, a criatividade e o interesse por saber mais e buscar novas formas
de explorar novas possibilidades e vivências.

ESPAÇO
Os espaços precisam estar organizados para atender os interesses e necessidade
das crianças de forma acolhedora e desafiadora. Espaço interno e externo que possibilite a
circulação e exploração dos objetos:
O espaço na Instituição de Educação Infantil deve propiciar condições para que as crianças possam usufruí-lo
em benefício do seu desenvolvimento e aprendizagem.
Para tanto é preciso que o espaço seja versátil e permeável à sua ação, sujeito a modificações propostas pelas
crianças e pelos professores em função das ações desenvolvidas (BRASIL, 1998, p.69).

As unidades de Educação Infantil devem organizar espaços, tempos e materiais
considerando a criança como um ser capaz
que tem direito de ser ouvida. Garantir um espaço que possibilite a ação lúdica, um ambiente que oportunize a exploração de materiais e
de criar suas brincadeiras. Para o desenvolvimento de qualquer aprendizagem nas escolas
de educação infantil, os espaços precisam propiciar as crianças condições de usufruir, se inteirar e agir, na perspectiva do desenvolvimento das aprendizagens:
[...] é preciso que o espaço seja versátil e permeável à
sua ação, sujeito a modificações propostas pelas crianças e pelos professores em função das ações desenvolvidas. Deve ser pensado e rearranjado, considerando diferentes necessidades de cada faixa etária, assim
como diferentes projetos e atividades que estão sendo
desenvolvidos (BRASIL, 1998, p. 69).

Desta forma a organização dos espaços poderá contribuir para que a criança possa
desenvolver seu potencial criador e ao mesmo
tempo uma postura ética de solidariedade e
autonomia.
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A respeito do espaço Zabalza (1998) jetos e cantos estimuladores favorecem emdiz:
purrões e correia. Alguns brinquedos por sua
quantidade e natureza impedem a ela a elaAs disposições ambientais facilitam ou inibem as ativi- boração de qualquer temática de brincadeira,
dades de aprendizagem, apoiam e fortalecem o dese- regra que prevalece nas instituições.
jo de aprender, estimulam o envolvimento profundo ou
superficial convidam as crianças a apressarem-se ou
a movimentarem-se lentamente. Com ou sem conhecimento do professor, o ambiente envia mensagens e os
que aprendem respondem (ZABALZA, 1998).

A brinquedoteca nesse sentido é um
espaço de brincar espontâneo em que a criança escolhe com o quê, como, com quem e por
quanto tempo brincar, o papel do professor é
de observador mediador das ações que ocorre
Pensando nestes ambientes de apren- por meio da seleção criteriosa dos brinquedos.
dizagem, o educador também estará respeitando a história da criança e visando também
Friedmann 1996 p.40 diz que a brinmudanças significativas. Explorar o mundo, quedoteca “é um espaço preparado para esticonstruir uma identidade, requer um planeja- mular a criança a brincar possibilitando acesso
mento de atividades significativas que estimu- a uma grande variedade de brinquedos dentro
lem a criança a construir e reconstruir novas de um ambiente especialmente lúdico”. Tem
formas de agir e sentir o mundo que a cerca. O como objetivo principal criar um espaço de
documento Orientações Curriculares e Expec- convivência que possibilite o acesso a variedatativas de Aprendizagem (SÃO PAULO, 2007, de de brinquedos, possibilita que às crianças
p.33) afirma que é importante: Ser aconche- brinquem espontaneamente, valorizem os bringante e acolhedor, acessível à criança e adultos quedos e atividades lúdicas.
com locomoção limitada, estimulante, seguro,
asseado, organizado, bonito, por exemplo – e
Deve ser montada de forma ampla,
avaliar se o mesmo colabora para o alcance com sala arejada iluminada, seleção e orgade metas visadas por seu projeto pedagógico. nização de brinquedos com cantos que elas
possam desenvolver várias possibilidades de
Organizar o espaço e os materiais uti- brincar. A brinquedoteca na escola é importanlizados para que propicie uma ação educati- te por proporcionar um espaço de integração
va adequada às necessidades da criança. De da criança com os brinquedos e brincadeiras.
acordo com Tiriba (2008):
será necessário buscar a parceria das crianças nas decisões sobre a organização e na decoração da escola,
pois, se as crianças são sujeitos de conhecimento e
também de desejo, se crescem e modificam seus interesses e possibilidades, também os espaços podem
ser por elas permanentemente modificados (TIRIBA,
2008).

A brincadeira na infância leva a criança
a solucionar com feitos por meio da imitação
ampliando suas possibilidades lingüísticas psicomotoras afetivas sociais e cognitivas. Kishimoto (2010) Destaca que grandes espaços
internos externos são utilizados para ás ditas
brincadeiras livres que pela ausência de ob-

TEMPOS E ESPAÇOS PARA O BRINCAR
E SE DESENVOLVER
Esta pesquisa tem como aportes os
trabalhos de Friedmann (1996), Kishimoto
(2008), Oliveira (2012), Zabalza (1998) que
abordam as temáticas sobre o tema em questão discutidos neste artigo. Foram analisados
alguns artigos, documentos, teses e outros trabalhos científicos que discutem e apresentam
reflexões que podem contribuir para uma maior
compreensão sobre espaços e tempos para
brincar e se desenvolver.
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Como estar no RCNEI, crianças precisam de um ambiente que estimule o seu potencial criativo com ações que priorizem o brincar
ou as aprendizagens específicas e ainda que
a brincadeira é uma ação que desenvolve a
linguagem simbólica evidenciando a diferença
entre a fantasia é a realidade. Crianças de Educação Infantil necessitam de espaço, tempo,
materiais, objeto para brincar, companheiros
de brincadeira e oportunidade para brincar em
pares, grupo, ou sozinha.
A linguagem do brincar colabora com
as interações sociais culturais e motoras. Os
espaços e tempos precisam ser pensados
para que atendam os interesses e necessidades da criança. O espaço deve ser organizado transformando aspectos simbólicos em um
ambiente lúdico, rico e dinamizador.

A rotina tem a função de orientar as
crianças no tempo e espaço, todo o período
que a criança está no espaço escolar é norteado pela rotina, a partir dela compreenderá
o que está por vir, quais serão os próximos
fazeres ou ambientes a serem explorados. Segundo Barbosa e Horn (2001, p. 67) é possível
afirmar que:
Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil
pressupõe pensar que o estabelecimento de uma seqüência básica de atividades diárias é, antes de mais
nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. É importante que o educador observe o
que as crianças brincam, como estas brincadeiras se
desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar, o que lhes chama mais atenção,
em que momentos do dia estão mais tranqüilos ou mais
agitados. Este conhecimento é fundamental para que
a estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao
lado disto, também é importante considerar o contexto
sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica
da instituição, que deverão lhe dar suporte (BARBOSA;
HORN, 2001).

A maneira como a criança é acolhida
e o ambiente no qual ela é inserida são tão
ou mais importantes que a complexidade das
atividades utilizadas. O tempo preciso ser suficiente para exploração dos materiais, brincar,
É importante ressaltar a importância da
expor e socializar com seus pares.
escuta, saber o que as crianças esperam do
ambiente escolar. Um ambiente que desperta
Por ser um ambiente de convívio diá- muito interesse e entusiasmo por parte das
rio onde as crianças passam a maior parte do crianças é a brinquedoteca.
tempo, o espaço físico do ambiente escolar
precisa ser descontraído para que os alunos
Friedmann (1996, p 41) aborda os
sintam-se à vontade. O dia a dia das escolas objetivos da brinquedoteca como valorizar os
é repleto de atividades organizadas por educa- brinquedos e as atividades lúdicas e criativas,
dores que, de uma maneira ou de outra, lidam habilitar o acesso a variedade de brinquedos ,
com o espaço e o tempo a todo o momento, socializar brinquedos, dar orientação sobre a
existe assim a necessidade de uma rotina.
adequação e utilização de brinquedos, condições para que as crianças brinquem e simultaDe acordo com o Referencial Curricu- neamente criar um espaço de convivência que
lar Nacional para a Educação Infantil: “A rotina propicia interações espontâneas desprovidas
representa, também, a estrutura sobre a qual de preconceitos entre outros. A brinquedoteca
será organizado o tempo didático, ou seja, o possui a função também de manipular e viventempo de trabalho educativo realizado com as ciar brinquedos e brincadeiras que eventualcrianças. A rotina deve envolver os cuidados, mente não seria possível em outro ambiente.
as brincadeiras e as situações de aprendizagens orientadas (RCNEI, p. 54).”
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho viu-se pensar em tempo e espaço que possibilite o brincar livre e dirigido
é fundamental para contribuir com o desenvolvimento da criança no ambiente escolar, conhecer
o grupo de crianças é essencial para fundamentar o espaço-tempo, para que esse tenha significado.
Lembrando que a monotonia do espaço e tempo gera um desinteresse para a criança,
assim espaços educativos que possibilite o brincar livre e a interação trazem influência nas formas como se dão as relações sociais nos espaços de Educação Infantil.
Maria Carmen Silveira Barbosa e Maria da Graça Souza Horn pesquisam a organização
do espaço e do tempo na escola infantil e afirmam:
Organizar o cotidiano das crianças da Educação Infantil pressupõe pensar que o estabelecimento de uma sequência básica de atividades diárias é, antes de mais nada, o resultado da leitura que fazemos do nosso grupo de
crianças, a partir, principalmente, de suas necessidades. É importante que o educador observe o que as crianças
brincam, como estas brincadeiras se desenvolvem, o que mais gostam de fazer, em que espaços preferem ficar,
o que lhes chama mais atenção, em que momentos do dia estão mais tranquilos ou mais agitados. Este conhecimento é fundamental para que a estruturação espaço-temporal tenha significado. Ao lado disto, também é importante considerar o contexto sociocultural no qual se insere e a proposta pedagógica da instituição, que deverão
lhe dar suporte (BARBOSA; HORN, 2001, p. 67).

A organização da rotina nas instituições infantis é importante para a construção da noção
de tempo das crianças, possibilitando a percepção dos tempos das atividades e a antecipação,
pelas crianças, dos momentos que virão, além de auxiliar os educadores a situar-se na seqüência das ações.
HORN a partir de suas pesquisas, escreve:
O olhar de um educador atento é sensível a todos os elementos que estão postos em uma sala de aula. O modo
como organizamos materiais e móveis, e a forma como crianças e adultos ocupam esse espaço e como interagem com ele são reveladores de uma concepção pedagógica. Aliás, o que sempre chamou minha atenção foi à
pobreza freqüentemente encontrada nas salas de aula, nos materiais, nas cores, nos aromas; enfim, em tudo que
pode povoar o espaço onde cotidianamente as crianças estão e como poderiam desenvolver-se nele e por meio
dele se fosse mais bem organizado e mais rico em desafios (HORN, 2004).

Supondo as interações que as crianças irão constituir ao elaborarem diálogos, movimentos,
olhares, raciocínios, estratégias e como irão organizar o pensamento para realizar as atividades
planejadas, podemos compreender que a criança ao brincar interage com o meio e com o grupo
ampliando sua auto-imagem positiva e constituindo sua personalidade.
Entende-se que nem todas as crianças têm acesso às brincadeiras o que justifica a
brinquedoteca na escola de Educação Infantil, um espaço direcionado ao brincar espontâneo,
no qual o adulto é um espectador organizador e mediador. Um dos principais objetivos da brinquedoteca é explorar os brinquedos, suas funções e possibilidades de brincar, compartilhar e
cuidar, exercendo papéis e personagens conforme a imaginação e criatividade individual e coletiva a partir de troca com seus pares.
As interações permitem um desenvolvimento da criança como um todo seu corpo, mente e emoções, um fazer que a criança realize com satisfação, desejo, envolvimento
e participação. Para isso acontecer os espaços precisam ser organizados
pensando na construção da autonomia das crianças, atendendo seus
interesses e possibilitando a percepção e ampliação das experiências
corporais e sociais.
As crianças precisam de brincadeiras na Educação Infantil
principalmente, pois é quando o ser humano está desenvolvendo
todas as suas funcionalidades motoras e cognitivas. A jornada vivida pela criança na Educação Infantil deve orientar-se por garantir o
protagonismo da criança atentando-se ao sentido que ela pode dar
a cada atividade, assegurar o planejamento das ações do professor
e dar conhecimento à família dos objetivos e formas dessa se efetivar
cotidianamente.
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O DIÁLOGO ENTRE A LITERATURA E AS
ARTES VISUAIS NA SALA DE AULA

RESUMO: Analisa-se neste trabalho, como as escolas podem fazer para ajudar o aluno a desenvolver suas próprias potencialidades na disciplina de artes e literatura, a partir de metodologias valorizadoras e enriquecedoras das atividades de sala de aula. Foi sugerida a obra
“Érica e os impressionistas” de James Mayhew, para ser utilizada como recurso para ampliar o
acesso dos alunos do Ensino fundamental II ao conhecimento literário de diferentes culturas,
e épocas. Demonstrou-se nessa relação entre as linguagens literárias e artísticas, como estas
abordagens podem resultar em uma produção artística. Assim apresentou-se novos conceitos
e olhares, e a possibilidade de integração entre realidades distintas e diversas. Também se
demonstrou que é possível conhecer através do livro citado os artistas, o movimento impressionista, sua época e o universo criativo que envolve as obras e as possibilidades de produção
literária. Poderia ainda utilizar filmes da série os impressionistas sobre a vida e obra dos pintores.

Palavras-chave: Impressionismo; Contos; Arte.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo geral deste estudo foi desenvolver no aluno suas potencialidades na
disciplina de arte e literatura, analisando a obra, “Érica e os impressionistas”
como recurso para o contato com diversas culturas, novos conceitos e olhares,
gerando a integração entre diferentes realidades e linguagens. O livro citado possibilita trabalhar
o Impressionismo, suas técnicas, temáticas e historicidade.
Como promover o diálogo entre a literatura e as artes visuais na sala de aula? Como este
diálogo pode resultar na produção de uma produção artística? O livro de James Mayhew permite
através de um recurso literário uma viagem com a personagem que “entra” nas obras para colher flores. Este recurso promove o diálogo entre a literatura e a produção plástica, e permite ao
aluno à imersão no universo artístico do impressionismo.
Justifica-se este trabalho pelo universo técnico e criativo que envolve as obras impressionistas, que estimulam a imaginação dos alunos do ensino fundamental, pela riqueza de informações, explicitando a cumplicidade existente entre a literatura e a linguagem plástica, propiciando
uma produção artística criativa. Este contato com a literatura amplia a visão de mundo destes
alunos e permite uma prática docente abrangente. O tema do livro também oportuniza o trabalho
com a leitura de imagens, onde a leitura, contextualização e prática podem ser trabalhadas em
sala de aula: “Saber ler imagens na contemporaneidade é fundamental, uma vez que somos
bombardeados por estímulos imagéticos o tempo todo, seja através da publicidade, na política,
e acabamos recebendo a maioria dessas imagens de forma inconsciente e acrítica” (BARBOSA,
2005).
Segundo a autora, já a partir do fazer artístico espera-se proporcionar uma vivência e
experiência durante toda a produção, tornando o processo de ensino/aprendizagem completo
e significativo, para os alunos aplicando na prática os conceitos estéticos e poéticos abordados
durante a leitura e contextualização.
Os objetivos específicos são: verificar como o livro e a discussão sobre o tema impressionismo pode contribuir para o processo de aprendizagem; analisar como as aulas de Artes
podem se constituir no espaço onde o aluno, além de poder expressar-se e experimentar as
possibilidades dos diferentes materiais, possam desenvolver outras habilidades, com um olhar
cuidadoso, senso crítico, onde estejam intrinsecamente ligados a leitura de imagem, a contextualização histórica e o fazer artístico; investigar o contexto histórico do quadro a ser analisado
através de pesquisa, utilizando as tecnologias da informação; proporcionar o momento do fazer
artístico, onde os alunos poderão expressar sua visão pessoal de linguagem artística; desenvolver habilidades, como a capacidade de observar e planejar, que auxiliem em outras áreas do
conhecimento; desenvolver o senso crítico e a capacidade de julgamento e argumentação.
A Arte é um componente valioso para o desenvolvimento integral do indivíduo, que ao
interagir em sociedade, vive um processo de aprendizagem constante. Por isso é importante que
a escola proporcione momentos de enriquecimento cultural, onde o aluno possa participar de
experiências para a construção de seu conhecimento, de forma prazerosa e atraente.

914

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

A ARTE NA EDUCAÇÃO ESCOLAR

Segundo Barbosa (1998): “Quando falo
de conhecer arte, falo de um conhecimento que
nas artes visuais se organiza inter-relacionando
o fazer artístico, a apreciação da arte e a história
da arte. Nenhuma das três áreas sozinhas corresponde a epistemologia da arte” (BARBOSA 1998,
p.32).

No âmbito escolar, a arte possibilita ao
educando o estabelecimento de reflexões sobre
a história da humanidade, por meio de leituras
da obra de arte o desenvolvimento de posicionamentos críticos que, de forma reflexiva e sensível,
contribui para a sua formação cognitiva, subjetiva
Para o autor (1998) “A arte na educação
e social. Segundo Barbosa “A arte-educação visa
afeta
a
intenção, inovação e difusão de novas
formar o conhecedor, o fruidor, e decodificador
ideias e tecnologia, encorajando um meio ambienda obra de arte”. (1998, p.32).
te institucional inovador e inovador”. O “laissez-faiSegundo a autora a apreciação desen- re” caracteriza o modernismo da arte educação.
volve o senso crítico estético do aluno, sua caA arte não é apenas o básico, mas funpacidade de olhar, leitura, percepção e processo
de criação. O eixo contextualizar tem como foco damental na educação de um país que se desenpromover discussões acerca dos diferentes con- volve. Arte não é enfeite, é cognição, é profissão,
textos da história da arte, questões relacionadas é uma forma diferente da palavra para interpretar
à cultura, aos artistas e movimentos constituintes o mundo, a realidade, o imaginário e é conteúdo.
da história da arte. Contextualizar compreende Não é possível uma educação intelectual, formal
diferentes modos de abordagem através de pes- ou informal de elite ou popular, sem arte porque é
impossível o desenvolvimento integral da inteligênquisas relacionadas aos outros eixos de ação.
Para Ana Mae (1998) A apreciação ar- cia sem o desenvolvimento do pensamento divertística pressupõe que o aluno deva ter acesso gente, do pensamento visual e do conhecimento
a diversas manifestações artísticas, como forma que caracteriza a arte.
É importante e necessário analisar que
de familiarizar-se com a arte e compreender que
ela nos mostra a realidade dos indivíduos em um tipo de contribuição pode ocorrer com o trabalho
determinado contexto. É considerada produção de arte na Escola, como isso pode acontecer e
artística, o fazer, o pintar, o cantar, dançar, repre- quais as influências que a mesma pode proporcionar na formação do desenvolvimento futuro dos
sentar, desenhar e modelar.
seres humanos. As diferentes linguagens: visual,
A arte é um excelente instrumento para a musical, cênica, corporal e outras mais, estão asmanifestação das emoções. O inconsciente pro- sociadas, nos dias atuais, às novas tecnologias,
duz imagens que são a expressão dos sentimen- novos valores e evolução em diversos segmentos: alegrias, tristezas, dúvidas, medos, sonhos, tos. Assim, a Arte não pode estar dissociada do
desejos. Estas imagens do inconsciente são co- meio onde os alunos se inserem. O aluno aprende
municadas através de expressões plásticas, mu- quando, de alguma forma o conhecimento se torsicais, corporais, bem como através da lingua- na significativo para ele, ou seja, quando estabelece relações entre o que se aprende e o que já
gem verbal na poesia ou na prosa.
conhece.
A Arte é também um componente valioso
Conhecer as artes visuais é saber propara o desenvolvimento integral do indivíduo, que
ao interagir em sociedade, vive um processo de duzir e refletir estética e artisticamente sobre as
aprendizagem constante. Por isso é importante imagens visuais, o que, implica num envolvimenque a escola proporcione momentos de enrique- to cognitivo, perceptível e sensível com as formas
cimento cultural onde o aluno possa participar de dessas imagens. O conhecimento em artes se dá
experiências para a construção de seu conheci- na interseção da experimentação da decodificamento, de forma prazerosa e atraente. Apesar de ção e da informação. O professor de arte precisa
ser um produto da fantasia e imaginação, a arte posicionar-se com cautela sobre as dimensões
não está separada da economia, política e dos estéticas e artísticas que devem conectar-se na
educação escolar dos estudantes.
padrões sociais que operam na sociedade.
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Na pintura podemos ter tantas apreciações estéticas quanto os métodos existentes de
compreendê-la, independentemente dos propósitos, da técnica, da intenção do artista e da própria obra em si. O estético em arte diz respeito,
dentre outros aspectos, à compreensão sensível
cognitiva do objeto artístico inserido em um determinado tempo/espaço sociocultural.

Observa-se uma interessante relação de
inspiração e influência entre a literatura e a pintura, objeto principal aqui disposto, e suas possibilidades de enriquecer o processo educacional:
É possível verificar as relações existentes entre essas duas
artes sem necessariamente ter que recorrer a algum estudo
de estética comparada. Tal diálogo ocorre especialmente
em obras que têm o poder de ampliar a sua possibilidade
de expressão, transcendendo o campo de criação e passando a se expressar também com o auxílio de outras artes
“sem implicar concorrência dos gêneros, mas sim suas mútuas iluminações” (GONÇALVES, 1994, p. 18).

A diversidade de atitudes estéticas do
homem frente à realidade é tão multifacetada
quanto são variados os fatores culturais e sociais,
responsáveis pela formalização dos sentimentos
estéticos e práticas artísticas. Produção artística
A arte é uma das mais inquietantes e eloalém da sua concretude física, material, é tam- quentes produções do homem, está intimamente
bém uma manifestação imaginária, cognoscitiva, vinculada no seu tempo e não se esgota em um
logo, comunicativa e cultural de seus criadores.
sentido ou função.
A concepção de “artístico” relaciona-se
diretamente com o ato de criação da obra de arte,
desde as primeiras elaborações de formalização
dessas obras até seu contato com o público. O
“fazer artístico”, (a criação) é a mobilização de
ações que resultam em construções de formas
novas a partir da natureza e da cultura. É ainda o
resultado de expressões imaginativas, provenientes de síntese emocionais e cognitivas.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para realização do projeto de educação
estética e artística é necessário que o professor
trabalhe com: documentos artísticos produzidos
culturalmente (pinturas, esculturas, gravuras, filmes), informações complementares elaboradas
pelo professor, mídia ou publicações (textos, livros, teses, artigos ) materiais e instrumentos
para produções artísticas.

Utilizou-se dos referenciais teóricos
como os PCNs, pois se constituem um documento que embasa a discussão do arte-educador, sendo um alicerce teórico, para subsidiar
a prática artística nas escolas, e textos sobre o
impressionismo de diversos autores.

A metodologia utilizada neste artigo
foi a revisão bibliográfica em livros e trabalhos científicos na internet. Teve como aportes
os trabalhos dos seguintes autores: Ana Mae
(1998) com a Proposta triangular, seus conceitos, sua aplicabilidade no cotidiano escolar.
A autora recomenda o exercício constante da
São momentos interligáveis da produção leitura da imagem para quem trabalha com o
artística: fazer, trabalhar, construir representar um ensino da arte.
conhecimento do mundo, sentir e expressar. O
“fazer artístico” deverá articular-se com a educaO livro “Érica e os impressionistas”
ção estética, pois esta irá contribuir para a amplia- de James Mayhew que instiga a discussão e
ção das habilidades, estabelecendo uma ponte contribui para a divulgação das obras impresentre o fazer e o refletir no processo educacional. sionistas, auxiliando o professor a promover o
A totalidade das vivências artísticas, estéticas e diálogo entre a literatura e a produção plástica
culturais vai auxiliar significativamente na deter- e a partir desta obra são sugeridas atividades
minação dos conteúdos e métodos da educação
para o trabalho em sala de aula.
escolar em arte.
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O IMPRESSIONISMO
De acordo com fontes bibliográficas,
o escritor francês Camille Mauclair escreveu,
há um século, um dos primeiros livros sérios
sobre os impressionistas. “Os Impressionistas
Franceses”. O nome “impressionismo” vem de
Claude Monet. Houve muita discussão sobre a
origem dessa palavra famosa. Desde 1860 os
trabalhos de Monet e seus amigos causaram
tanta controvérsia que foram rejeitados em bloco pelo júri do Salão de 1863 (o Salão era a
exposição anual das obras de arte em Paris.) O
imperador, inspirado por seu pensamento liberal, exigiu que os inovadores pudessem exibir
suas obras em grupo numa exposição especial, chamada de Salon des Refusés, ou seja,
Salão dos Rejeitados. O público se aglomerou
lá para rir dos artistas.

preocupa com o transitório, o momentâneo,
ou seja, os impressionistas procuram retratar
o mundo de forma a mostrá-lo como algo vivo
e mutável. No começo a preocupação básica
dos impressionistas era a natureza dos efeitos
da luz, em constante variação sobre as superfícies dos objetivos na natureza e como passar
essas percepções para a pintura.
As teorias de harmonia cromática, principalmente as de Eugene Chevreul publicadas
pela primeira vez em 1939, eram cada vez
mais debatidas e estimulavam os impressionistas em suas explorações sobre a natureza das
experiências visuais.

Outra fonte de influência foi a fotografia, inventada por William Henry Fox Talbot em
1839. A maioria dos artistas de vanguarda foi
atraída pelas suas características como captaUm dos quadros mais desprezados ção do instante, e certas propriedades formais
era um pôr de sol de Claude Monet, intitula- de enquadramento, espaço, linha e variações
do Impressions. Deste momento em diante, tonais.
os pintores que adotaram mais ou menos os
O movimento impressionista deu-se
mesmos estilos foram chamados de Impressionistas.A principal característica dos artistas num momento em que os pintores Monet, Reimpressionistas está no rompimento com a arte noir, Bazille, Osley Dégas se uniram para asdo Realismo. Os impressionistas não estavam segurar a transformação na pintura, por isso
interessados em temas nobres ou na represen- resistiu às inúmeras dificuldades e rejeições e,
tação fiel da realidade, mas em ver o quadro dentro de uma análise objetiva, científica surge
a releitura sensível da natureza.
como uma obra em si mesma.
O movimento conhecido como impressionismo, surgiu no início do século XIX e traz
na sua essência o desejo da renovação pelo
conhecimento. Fundamentavam sua obra na
expressão da luz e do movimento. As pinceladas soltas eram o principal elemento da pintura. As telas eram geralmente pintadas ao ar
livre para que o pintor pudesse capturar melhor
as variações de cores da natureza, as sombras
eram luminosas e coloridas, e o preto jamais
era utilizado.
A ideia de um mundo dinâmico, em
constante mudança, característica desse momento histórico, relaciona-se bastante com a
pintura impressionista, na medida em que se

A nova pintura impressionista provocou
uma ruptura com o academicismo da pintura
oficial e trouxe um sentimento de intensidade
de vida e transformação onde a arte não devia
imitar a natureza, mas decifrar o seu sentido visual.Os impressionistas substituíram a história
e o tema escolhido no atelier pelo tema ocasional, pela pintura vivida “in loco”, a experiência
do real captando a eternidade do momento.
Entre as décadas de 1860 e 1880, Paris vivencia uma nova e intensa urbanidade, em
que os espaços abertos são tomados por multidões anônimas e as relações de sociabilidade se tornam mais fugazes e impessoais. Em
meio à pujança das agitadas ruas parisienses,
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os impressionistas focam seu interesse temático nos descomprometidos momentos de lazer
da população. Tais cenas da vida cotidiana são
representadas por esses artistas com um tom
nada épico ou dramático, sem muita inteireza,
captando a fluidez da passagem do tempo.

fluidez e que captasse a essência do estudo
luz e cor.

Essa técnica se traduziu em rápidas
pinceladas que dão a sensação do que se quer
mostrar e as cores em pinceladas justapostas
produzem outras cores. Esse fenômeno tem o
Ao privilegiar momentos de “diversão e nome de mistura óptica, pois a fusão das cores
festividades”, diz Shapiro, as imagens impres- ocorre ao mecanismo óptico e perceptivo do
sionistas transmitiam “uma experiência e um espectador.
modo de vida” que “responderam ao encanto e grandeza desses ambientes” (SCHAPIRO
A desintegração das formas, a busca
2002 p. 137).
obsessiva da sensação cromática separa a via
pela qual se dará a dispersão dos impressioOs pintores procuraram reproduzir pra- nistas. Esses artistas tinham em comum, desças e ruas de Paris, árvores e velhas casas coberto o segredo da luz, mas cada um vai
rústicas, lagos e flores, suavemente mergulha- seguir solitariamente sua visão estética. Assim
dos em uma nova luz, cujo tom mais escuro será com Claude Monet, Pierre Auguste Reera violeta. Assim a nova era criou uma pintura noir e Edgar Degas artistas cujas obras “Camclara e alegre, longe dos conflitos sociais que po de papoulas” e “O Almoço”, “Menina com
dominavam a época. Os anos marcados pela Regador”; “A Primeira Noite” e as “Dançarinas
presença do impressionista, de 1874 a 1886, Azuis”.
são os anos que se seguem à comuna de Paris.
CLAUDE MONET PARIS 1840 GIVERNY 1926
Os artistas deslumbrados com o jogo
de luz na superfície dos objetos e auxiliados
Segundo estudos, Monet nasceu na
pelo desenvolvimento das invenções científicas França, no ano de 1840. Tornou-se um grande
e da fabricação de tintas, os impressionistas pintor e um dos mais importantes representanconseguiram exprimir a paz e a tranquilidade. O tes do impressionismo. Foi uma de suas pinmotivo em si é irrelevante e como disse Monet: turas, “Impressão” “Nascer do Sol”, que deu
“o assunto pouco importa, é apenas pretexto nome ao movimento artístico impressionista.
para alguma nova variação”. A principal personagem é a luz quando o artista sai do atelier e
Filho de Lojista do Havre, Monet deseao pintar ao ar livre representa a natureza com nhou desde criança e aos quinze anos já era
o olhar consciente que cor e luz são objetivos conhecido pelas suas caricaturas. Introduzido
de estudo da ciência, distanciam-se assim do por Boudin, do gênero paisagem passou a pinrealismo, movimento que caracterizou a pintura tar no campo e estudou na academia suíça,
do século XIX representada por Milliet, Corot e depois no atelier Gleyde, mas seu caráter indetantos outros.
pendente o afastou do formalismo da escola e
junto com amigos começa a pintar ao ar livre.
Monet e Renoir exploram juntos as
superfícies refletoras da água em “la GrenouJá em Argenteuil (1872-1878) no seu
illière”. Registrar os reflexos da luz de uma su- barco estúdio observa os inumeráveis jogos de
perfície em constante movimento, assim como luz na água e nasce então “Impression Soleil
o estudo da luz em diferentes horas do dia e Levant” obra que será o marco do nascimento
estações do ano, feitos por Monet, no conjunto do movimento livre.
“catedrais’ exigiu uma técnica que transmitisse
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Monet, que pintava ao ar livre, era um
incansável pesquisador das técnicas de pintar
o reflexo da luz solar, principalmente quando
refletida nos seres humanos e/ou na natureza.
Para obter os efeitos desejados, Monet pintava
o efeito das luzes com rápidas pinceladas. Sua
obra é clara, limpa e cheia de cores, onde até
mesmo as sombras são luminosas e coloridas.
Líder do movimento impressionista e
pesquisador incansável com produção sobre o
tema, em 1883, se retira para Giverny Até, sua
morte em 1926 e o jardim de sua casa foi objeto de estudo em inúmeras obras que anunciam
sua fase final, a tendência à abstração.
PIERRE AUGUSTE RENOIR LIMOGES
1841 / GARGES 1919
O pintor nascido a 25 de fevereiro de
1841, filho de um alfaiate de Limoges, concluiu
provavelmente cerca de seis mil obras nos
seus quase sessenta anos de atividade. Em
1845 sua família instalou-se em Paris na esperança de melhorar sua situação financeira.
Renoir tinha talento para o desenho e pintura.
Precocemente trabalhou em um atelier de porcelana e este será seu primeiro contato com a
arte. Aos 21 anos entrou na escola de belas
Artes, no Atelier Gleyre e ligou-se a Monet e
outros e pintaram a floresta de Fontainebleau.

Os quadros de Renoir deixam sobressair especialmente alguns complexos temáticos: os retratos ou as figuras individuais captadas igualmente em forma de retrato, a dança, o
teatro e a convivência, os passeios ao ar livre,
o movimento nas ruas das grandes cidades e
as paisagens.
Com a obra Jongleurs au Cirque, Fernando 1879, Renoir vai encontrar um dos seus
temas prediletos: as jovens meninas, a excelência dessas obras fará com que o pintor seja solicitado para realizar retratos de crianças, sempre focando a sociedade burguesa da época
com a obra “menina com regador”
Na realidade, mesmo que se trate de
um pintor impressionista, Renoir vai permanecer fiel aos quadros com um tema definido, ao
contrário de Monet que seguirá a abstração.
Sua maior qualidade foi retratar de forma inesquecível, momentos do cotidiano num estilo luminoso e pessoal, capaz de cumprir a função
que ele mesmo determina para sua obra.
EDGAR DEGAS PARIS (1834- 1917)

Filho de banqueiro, depois de sólidos
estudos clássicos decide-se dedicar-se a pintura. “A minha arte nada tem de espontânea, é
toda reflexão”, assim Dégas, que participou do
movimento impressionista e viveu seu êxito, se
opõe aos dois grandes princípios do movimento; a necessidade da pintura ao ar livre e da
De um desenho minucioso, herança de impressão direta.
Ingres passou em 1890 a um estilo que vai
Sua independência se reflete em sua
definir sua produção: fluido e livre da linha.
Progressivamente a partir de 1887, Renoir vai obra com utilização de temas tirados da vida
buscar fragmentos de vida, quentes e vibrantes cotidiana; cenas de corrida de cavalos, mulheapresentados em cores reluzentes, demons- res cuidando de sua toilette e cenas de teatro
trando uma extraordinária técnica e um estilo e dança. Assuntos que são absolutamente inépleno de características pessoais e sentimento ditos na pintura, Monet raramente pintou paisagens, à maneira de Monet.
vivo do artista.
Renoir pintou a realidade, tal como a
via e afirmava: o gozo da vida dos abastados,
por cuja simpatia tinha que lutar para poder
subsistir como pintor, e as alegrias da boemia
pequeno-burguesa, da qual fazia parte, que
demonstrava um comportamento polido e que
nada tinha de subversiva.

Em seus quadros a luz é preferencialmente aquela dos ambientes internos e artificial, a luz que o fascina é a iluminação a gás.
Dos salões de dança da ópera de paris, ele
consegue criar um ilusionismo cromático e luminoso, que traz a cor até para as sombras
como na obra “A Primeira Noite”.
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Participante da primeira exposição dos
impressionistas (1874) É o único artista a nada
sacrificar à visão minuciosa e considera o desenho como a expressão que melhor define o
movimento e a precisão “eu sou um colorista
com a linha”. Definindo-se dentro de um impressionismo com características próprias, Dégas inicia o ciclo das bailarinas, do qual faz
parte “Bailarinas em Azul”. Um desafio condizente com sua necessidade em captar a frugalidade do movimento e os matizes de luz e
sombra tão presentes na fotografia.
Apreciado em seu tempo mais pelos
temas incomuns do que pelos valores plásticos, Degas exerceu sua vocação e hoje é reconhecido como um dos artistas responsáveis
pela evolução da pintura, por sua ânsia em
acompanhar e traduzir as transformações da
sociedade e do homem.

LIVRO: ÉRICA E OS IMPRESSIONISTAS
O Livro trata de uma visita ao museu no
dia do aniversário da avó de Érica. “A postura
de Érica diante dos quadros ensina ao leitor
um dos recursos possíveis para se “ler” pinturas: A menina observa, descreve o que vê,
depois interpreta e transporta as pinturas para
seu universo particular”.
Guiados por Érica, as crianças se sentiram bastante à vontade em meio às obras de
arte. Érica entra nos quadros, primeiramente
para colher flores no quadro “o almoço” de
Claude Monet, depois para regar as flores na
“menina do regador”. Para Érica, o museu de
arte é um lugar lúdico e dinâmico, cheio de surpresas e descobertas, onde em suas aventuras
ela se envolve com Jean, filho de Monet e na
obra “campo de Papoula” é picada por uma
abelha. Percorre os bastidores do balé em “a
primeira noite de Renoir e nas dançarinas azuis
de Edgar Degas e finalmente presenteia a avó
com as flores.

A história revela o olhar infantil e atento
da personagem Érica que se apropria de algumas obras e constrói um universo de aventuras, com as personagens e situações das
obras para alcançar seu objetivo. Nesse sentido o livro ensina muito sobre o movimento impressionista, sobre o mundo das cores e das
pinceladas através das obras de Monet, Renoir
e Degas.
O despertar dos alunos para a arte
não acontece somente com o fazer artístico,
a leitura, o “contar histórias” numa linguagem
compreensível cria a cumplicidade necessária
oferecendo espaços para o ouvinte se envolver
e criar como diria Sisto (2001): “pois uma história é feita, na cabeça do ouvinte pela construção de expectativa, frustrações reconhecimento e identidades”.
O contato com as obras se dá pela
mediação do professor contador de histórias
e permite grandes descobertas sobre diversas
linguagens estimulando a sensibilidade e a
capacidade de lidar com formas e cores, imagens, gestos, fala sons e outras expressões e
resgata a criação e a fantasia da criança.

O TRABALHO EM SALA DE
AULA COM O LIVRO ÉRICA E OS
IMPRESSIONISTAS
O professor de artes poderá encontrar
no livro “Érica e os impressionistas”, uma oportunidade de incentivar nos alunos a observação das obras de arte. Ao realizar atividades
utilizando como referência o livro, o professor
estará trabalhando com muitos conteúdos e
objetivos sugeridos nos Parâmetros Curriculares Nacionais de Arte.
O livro estimula a frequência e utilização dos museus, mostras, exposições, galerias, ateliês, oficinas como fontes de informação e comunicação artística e a Identificação
dos significados expressivos e comunicativos
das formas visuais.
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O professor pode propor a criação e
elaboração de desenhos baseados na obra
“Érica e os impressionistas” e posteriormente
fazer a observação e análise das formas produzidas por cada aluno e do processo pessoal
nas suas correlações com as produções dos
colegas.

Fantoches são muito apreciados pelas crianças e podem ser usados por mais um
narrador. Outra vantagem é que se pode ter o
roteiro escrito, o que facilitará a tarefa. Os fantoches também poderão ser presos com tachinhas, ou ser do tipo velcômetro (modernização
do flanelógrafo).

O livro possui uma linguagem simples
e incentiva a discussão do tema impressionismo, além disso, possui imagens e informações
orais sobre artistas, suas biografias e suas produções. O professor pode comentar as ilustrações e as reproduções das pinturas instigando
os alunos observarem as características da pintura impressionista. O professor deve escolher
uma das pinturas visitadas por Érica e propor
uma nova leitura do quadro: Pode solicitar aos
alunos que desenhem a pintura, mostrando
como ela pode a alterar a “ordem” do quadro
mantendo algumas características da pintura.

As Marionetes são bonecos comandados por fios presos na cabeça, nas mãos e
nos pés. A cena desenrola no chão e os operadores ficam colocados atrás de um pequeno
cenário. As histórias com bastante movimento,
engraçadas, são as que melhor adequa esta
técnica. Com os bonecos são esguios, eles
se prestam às mais diversas caracterizações
e podem, inclusive, trocar de roupa conforme
a cena.
No caso da obra Érica e os impressionistas os cenários podem ser elaborados pelos
alunos, com a releitura das obras visitadas por
Érica. Outro grupo de alunos pode confeccionar os bonecos, neste caso o professor deve
deixar todo o material disponível para os alunos, ou solicitar que eles tragam previamente.
Concluídas as montagens do cenário e dos bonecos os alunos apresentam para os colegas
de sala.

Para finalizar a atividade, o professor
poderá organizar uma exposição na sala de
aula com todos os trabalhos, e discutir com
os alunos que características do quadro acabaram desaparecendo, ou quem conseguiu
surpreender mais no modo de alterar a história
em torno do quadro. Mostre os diferentes tratamentos no uso dos materiais, e destaque os
que mais se assemelham aos tratamentos da
A apresentação de um seminário e ex“pintura original”.
posição das obras artísticas dos artistas e dos
alunos permite a apresentação das imagens,
situadas em determinado tempo e espaço,
RECURSOS AUXILIARES
contextualizadas como manifestação cultural
Aproveitando o conteúdo do livro ou- de uma sociedade específica. As atividades
tros recursos podem ser utilizados como Intera- permitem ao aluno experimentar, conhecer a
ção com a narração. Poderá ser escolhida uma vida de alguns artistas, prestarem atenção a
canção para ser usada em momentos-chave: alguns materiais interessantes e se expressar
no perigo ou quando aparece determinando por meio dos conhecimentos que adquiriu. As
personagem.Poderão também ser usados ges- atividades estão intimamente ligadas aos objetos, um para cada personagem. Um filme da tivos que se pretende atingir e servem de ferrasérie o impressionista também pode ser pas- menta para sua concretização.
sado para os alunos, enriquecendo o conteúdo, além disso, a pesquisa na internet sobre a
biografia dos pintores, o contexto histórico e
impressão das pinturas para posterior releitura
e visita virtual aos museus.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho demonstrou a importância do professor incentivar a experiência artística
a fim de ampliar horizontes e possibilitar uma visão crítica e criativa de conhecimentos. Nesse
sentido, abordou-se a literatura e a pintura como instrumentos de ampliação cultural, propondo
que essa interação entre texto e imagem complementam o ensino e despertem o interesse do
aluno pelo universo das artes. Especificamente no caso do livro “Érica e os impressionistas” que
é ricamente ilustrado com as obras, o texto literário e o texto visual se complementam e se sobrepõem uns aos outros, numa composição plástica, motivando a criação e o gosto pela leitura.
O aluno se sente feliz quando é estimulado e valorizado por suas produções. É possível afirmar que a prática educativa associada à experiência artística e cultural suscita múltiplas
formas de aprendizagem através da troca de experiências, da interação com o outro e com o
mundo.
Para promover a ressignificação do Ensino de Arte é necessário antes, promover mudanças no currículo proposto dentro das escolas. Para tanto, deve-se buscar uma aprendizagem
na qual o aluno considere essa modalidade curricular significativa e importante para a sua vida.
A leitura do livro “Érica e os impressionistas” permite ao trabalho do professor, de maneira lúdica e simples, abordar o movimento impressionista, suas técnicas, temáticas e historicidade. Podendo instigar discussão e contribuir para a divulgação das obras impressionistas
auxiliando o professor a promover o diálogo entre a literatura e a produção plástica.
Foram sugeridas atividades para incentivar a oralidade, utilizando na narração do livro
vários recursos como os gestos, a linguagem musical e, principalmente, a corporal. O contato
com a linguagem artística ajuda crianças e adolescentes a perder a timidez, desenvolver e priorizar a noção do trabalho em grupo, a se sair bem de situações onde é exigido o improviso e se
interessar por mais textos e autores variados.
Este trabalho possibilitou verificar a necessidade de estabelecer vínculos entre arte e
linguagem, além de promover informações sobre artistas cujas obras sejam fundamentais na
história da arte. Cabe ao professor pesquisar e aplicar metodologias apropriadas à interação da
criança com o livro e com a literatura infantil.
Concluiu-se que o professor deve incentivar essa experiência artística nas escolas para
ampliar conhecimentos, criticidade e criatividade proporcionando o momento do fazer artístico,
onde os alunos poderão expressar sua visão pessoal de linguagem artística.
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A PSICOPEDAGOGIA E AS CONTRIBUIÇÕES
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A presente análise bibliográfica versa sobre a reflexão acerca do trabalho do psicopedagogo e sua contribuição para a educação infantil. A pesquisa foi delineada tendo em vista
contextualizar a temática iniciando pelos conceitos de brincar e de infância, seguindo para a
verificação dos pressupostos legais que norteiam a educação infantil à luz da importância do
brincar. A continuidade da pesquisa foi realizada tendo em vista conhecer as especificidades
do trabalho psicopedagógico no contexto escolar e suas contribuições para a formação continuada, bem como foi apresentada também a perspectiva da psicopedagogia com foco na
atuação no bojo da educação infantil. Por fim, é apresentada a análise conclusiva que versa
sobre a ação do psicopedagogo junto ao corpo docente, sua contribuição para a formação
continuada, para o exercício reflexivo acerca do processo de aprendizagem em respeito às especificidades dos educandos, bem como a sua importância para a prevenção de possíveis dificuldades de aprendizagem que podem ser observadas por meio de sua ação no acompanhamento e intervenção no que tange à primeira infância, sendo este um especialista importante
para a instituição escolar. O presente material não se finda em si mesmo, mas apresenta-se
como um importante instrumento para futuras discussões acerca da temática.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Educação Infantil; Didática.
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INTRODUÇÃO

O

presente material monográfico busca compreender o trabalho psicopedagógico
no contexto da educação infantil, tendo como principal objetivo refletir acerca da
atuação do psicopedagogo nesta modalidade de ensino.

A análise bibliográfica versa sobre o contexto histórico acerca do brincar e a infância
tendo em vista compreender como se deu esse percurso até chegar à contemporaneidade onde
as prerrogativas legais estabelecem como o eixo central das aprendizagens na primeira infância,
a interação e a brincadeira.
De tal modo justifica-se a apresentação da pesquisa na busca pelo aprofundamento
teórico na compreensão acerca da atuação do psicopedagogo e suas contribuições para a educação infantil.
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O BRINCAR E A INFÂNCIA

Brincar é a mais alta fase do desenvolvimento infantil,
do desenvolvimento humano neste período. É a representação auto ativa do interno, da representação do interno e da interna necessidade e impulso (FROEBEL,
1896, p. 54-55).

As crianças independentemente das
concepções sempre existiram, segundo os estudos de Ariès (1981), foi durante parte da Idade Média que as crianças foram consideradas
A infância é o período da vida humacomo simples seres biológicos, sem estatuto
na em que o indivíduo tende a ser mais ativo,
social ou autonomia.
curioso e explorador diante do mundo ao qual
A concepção contemporânea de infân- pertence, esse conhecimento ocorre fundacia como categoria social, surge na Modernida- mentalmente por meio das experiências lúdicas e das brincadeiras.
de e tem como centro a escola e a família. Para
Sarmento (2001), a educação infantil surge junÉ por meio das brincadeiras que a
to com a emergência da escola de massas, a
criança reflete o que vive e o que sente, sennuclearização da família e a constituição de um
do, portanto primordial para a formação da sua
corpo de saberes sobre a criança.A moderniidentidade, pois se relaciona diretamente a exdade elaborou um conjunto de procedimentos
pressão dos sentimentos.
configuradores de uma administração simbólica da infância(SARMENTO, 2001, p.4).
Através das brincadeiras a criança esAs concepções acerca da infância sofrem variantes históricas, pois como seres humanos que são, estão em constante processo
de mudança dos quais acompanham as modificações da sociedade como um todo.
Na observância do contexto histórico verifica-se que as crianças precisavam na
antiguidade criar os seus brinquedos, desta
maneira eram inúmeras as possibilidades criativas, de descobertas e de experiências, sendo
muito utilizados os materiais não estruturados.
Ariès (1960) refere-se a eles:
[...] cavalo-de-pau, cata-vento, pião, o pássaro-preso
por um cordão, a boneca, arco, cartas, xadrez, mímica,
jogos de salão, cabra-cega, esconde-esconde, o homem-que-não-ri, a berlinda, pega-pega, peteca, raquete( Ariès,1960,p.88).

Para o autor, as brincadeiras realizadas
pelas crianças no passado também eram designadas aos adultos. Ariès publicou em suas
obras dados referentes a uma pesquisa onde
se concluiu que no início do século XII não
existia uma separação entre as brincadeiras e
jogos reservados às crianças, e as brincadeiras e os jogos dos adultos, ao contrário, eram
comuns:

tabelece uma postura prazerosa, com experiências que se relacionam ao corpo, aos objetos,
as interações, no tempo e espaço. O brincar
é cultural e pode ser vivenciado de forma individual ou coletiva, com o estabelecimento de
regras ou não, sendo, portanto plural e diversificado na ampliação do conhecimento e em sua
atuação frente ao desenvolvimento da imaginação: “É no brincar, e somente no brincar, que o
indivíduo, criança ou adulto pode ser criativo e
utilizar sua personalidade integral: e é somente
sendo criativo que o indivíduo descobre o eu
(self)” (WINNICOTT, 1975, p.80).
Em conformidade ao exposto verifica-se que por meio do brincar, a criança desenvolve-se em sua capacidade criativa e pode
atuar compensando em suas interações e brincadeiras, as pressões negativas que vivencia
no cotidiano.
O brincar pode ser realizado por meio
de objetos ou não, segundo Kishimoto (2000),
o brinquedo tem como principal objetivo, dar à
criança um substituto dos objetos reais, para
que possa manipulá-los. A criança expressa
no brinquedo o mundo real com seus valores,
modo de pensar e agir e o imaginário criador
do objeto (KISHIMOTO, 2000, p.32).
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Segundo Froebel (1986), a criança nos
primeiros tempos não se diferencia dos objetos que a circundam e compreende a natureza
antropomórfica do pensamento infantil (FROEBEL, 1896, p. 54). Observa-se que o autor
refere-se à forma como a criança atribui vida,
sentimentos e fala aos brinquedos e objetos,
externando o seu eu interior.

O LÚDICO COMO FERRAMENTA
PEDAGÓGICA

Com base nas pesquisas com base na
mesma concepção de Vygotsky, uma questão
relevante nas pesquisas relacionadas à educação da infância refere-se à questão do brincar
e aos elementos fundamentais para o desenvolvimento da aprendizagem infantil por meio
Piaget, importante autor acerca do de- da ação educativa e a intencionalidade pedasenvolvimento humano cita que:
gógica.

Quando brinca, a criança assimila o mundo à sua maneira, sem compromisso com a realidade, pois a sua
interação com o objeto não depende da natureza do
objeto, mas da função que a criança lhe atribui (PIAGET, 1971, p.67).

Da ação pedagógica demanda a ação
do professor em sua mediação, sendo necessário que este compreenda os processos pelos quais ocorre o desenvolvimento infantil.A
presença do lúdico é muito importante para o
desenvolvimento da criança na primeira infânVerifica-se que o brincar é um impor- cia, sendo relevantes as ações no âmbito escotante elemento de estudo de grandes pesqui- lar por meio de práticas pedagógicas lúdicas
sadores ao longo da história, tendo em vista (VYGOTSKY, 1991).
a sua relação intrínseca ao desenvolvimento
humano. Outro autor que trata da relação da
As mais recentes pesquisas apontam
criança ao brincar e ao brinquedo é Vygotsky que as atividades lúdicas e as brincadeiras in(1991) que refere-se:
seridas como fundamentos metodológicos nas

[...] ainda que se possa comparar a relação brinquedo-desenvolvimento à relação instrução-desenvolvimento,
o brinquedo proporciona um campo muito mais amplo
para as mudanças quanto a necessidades e consciência.A ação na esfera imaginativa, numa situação imaginária, a criação de propósitos voluntários e a formação
de planos de vida reais e impulsos volitivos aparecem
ao longo do brinquedo, fazendo do mesmo o ponto
mais elevado do desenvolvimento pré-escolar. A criança avança essencialmente através da atividade lúdica.
Somente nesse sentido pode-se considerar o brinquedo como uma atividade condutora que determina a evolução da criança (VYGOTSKY, 1991, p. 226-227).

instituições de ensino possibilitam melhores resultados para o desenvolvimento futuro, o que
garante assim a ampliação dos aspectos cognitivos, psicomotores, sociais e o desenvolvimento da linguagem.
O aspecto lúdico é um importante recurso também no período de adaptação ao
ambiente escolar, pois permite a inserção da
criança ao grupo e no respeito às suas especificidades. É apresentado no bojo dos pressupostos legais um conjunto de brincadeiras
e de jogos que propiciam o desenvolvimento
de habilidades que são de forma comum, trabalhadas nas atividades da educação infantil,
sendo estas atividades que abarcam conceitos
como o desenvolvimento motor, a atenção, a
memorização, a percepção espacial e as noções básicas de cores, formas geométricas e
lateralidade entre muitos outros.
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O RCNEI – Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil, descreve que por
meio da atividade lúdica, os jogos e brincadeiras favorecem a ampliação dos conhecimentos
infantis, desta forma o lúdico não está presente somente nas brincadeiras, mas na forma de
pensar e representar, por meio das relações
na aprendizagem sobre o mundo com pessoas
e objetos que a cercam, indica ainda que o
elemento lúdico ou atividade lúdica abrange o
jogo, o brinquedo e a brincadeira e por isso,
faz-se necessário diferenciar cada um desses
elementos para melhor compreensão das atividades. (Brasil, 1998, p.27).
Segundo Cória-Sabini e Lucena:
Sendo o pensamento da criança qualitativamente diferente do nosso, o objetivo principal da educação é
compor a razão intelectual e moral como não se pode
moldá-la de fora, devemos encontrar o meio e os métodos convenientes para ajudar a criança a construí-la ela
mesma. (CÓRIA-SABINI; LUCENA, 2009, p.18).

Verifica-se a necessidade de conhecer
como a criança pensa e constrói os seus conhecimentos tendo em vista o papel do professor para auxiliá-la em seus processos de
aquisição do conhecimento. Para Bemvenuti
(2013):
a ludicidade e o brincar são certamente elementos considerados vitais no planejamento das atividades para a
educação infantil, e discutir sobre eles significa desmerecer sua importância, pois, pelo contrário, é importante
repensar como por vezes, eles são utilizados também
como poderes reguladores dos sujeitos infantis (BEMVENUTI, 2013, p.63).

Em conformidade ao pensamento do
autor, observa-se a importância do planejamento do professor, onde destaca-se a relevância do brincar como atividade fundamental
da criança.

Segundo Cória-Sabini e Lucena (2009),
os jogos e brincadeiras na educação infantil,
têm como principais funções as de: estimular
a atenção para o objetivo da atividade; estimular o prosseguimento do jogo com a atenção
sustentada; permitir que o aluno tenha incansáveis repetições, sendo que estes aspectos são
alvos da educação formal e que se têm dificuldades de conseguir em atividades de longa
duração e exclusivamente intelectuais.
Segundo os PCN’s (1998),
[...] para brincar é preciso “apropriar-se de elementos
da realidade imediata de tais formas a atribuir-lhes novas significações”. Essa peculiaridade da brincadeira
ocorre por meio da articulação e a imitação da realidade. Toda brincadeira é uma imitação transformada,
no plano das emoções e das ideias, de uma realidade
anteriormente vivenciada (BRASIL, 1998, p.27).

Utilizando a curiosidade e a imaginação das crianças, pode-se brincar, jogar, criar
e com isso aprender (Bemvenuti, 2013, p.113).
Diante as tais contribuições observa-se que por
meio da ludicidade é possível intervir em diferentes áreas do conhecimento facilitando assim a mediação do professor por meio da promoção de situações lúdicas, onde o professor
consegue estimular o desenvolvimento infantil
considerando a imaginação em face da construção do conhecimento: “A ludicidade e o brincar são certamente, elementos considerados
vitais no planejamento para as atividades na
educação infantil” (BEMVENUTTI, 2013, p.61).
É considerada essencial para a formação da criança a atividade lúdica, no que tange ao brinquedo e ao estímulo físico e mental,
por meio dos processos sociais em jogos e
brincadeiras que propiciam o desenvolvimento
da imaginação, da curiosidade, da criatividade
e da socialização, no que tange às mudanças
no desenvolvimento psíquico e em sua personalidade.
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Assim verifica-se a importância do professor como mediador por meio das ações
com jogos e brincadeiras, na promoção de
desafios, de discussões e no auxílio de suas
construções. Em uma perspectiva psicopedagógica, observa-se que o especialista deve
atuar frente a maneira como o estudante da
educação infantil interpreta o mundo, desta forma é relevante o contexto da ludicidade frente
as propostas metodológicas para o trabalho
psicopedagógico.

A EDUCAÇÃO INFANTIL E AS
APRENDIZAGENS SEGUNDO OS
PRESSUPOSTOS LEGAIS
Segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação a criança é definida
como:
Um sujeito histórico e de direitos que, nas interações,
relações e práticas cotidianas que vivencia, constrói sua
identidade pessoal e coletiva, brinca, imagina, fantasia,
deseja, aprende, observa, experimenta, narra, questiona e constrói sentimentos sobre a natureza e a sociedade, produzindo cultura (BRASIL, 2010, p.12).

E o Estatuto da Criança e do Adolescente que se refere:
Art. 4º É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público assegurar, com absoluta prioridade, a efetivação dos direitos referentes à
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte,
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao
respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária (ECA).

E destaca ainda sobre:
Art. 16. O direito à liberdade compreende os seguintes
aspectos:
I - ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços
comunitários, ressalvadas as restrições legais;
II - opinião e expressão;
III - crença e culto religioso;
IV - brincar, praticar esportes e divertir-se;
V - participar da vida familiar e comunitária, sem discriminação;
VI - participar da vida política, na forma da lei;
VII - buscar refúgio, auxílio e orientação. (Estatuto da
Criança e Adolescente, Lei nº 8.069 de 13 de Julho de
1990).

A escola é um espaço totalmente voltado para o brincar infantil pois é “um contexto
no qual há um padrão de atividades, papéis soNo que se refere às reflexões acerca ciais e relações interpessoais experiência dos
do brincar, esse se constitui como um elemen- face a face pela pessoa em desenvolvimento”
to essencial nas diferentes interações, relações (NARVAZ; KOLLER, 2004, p. 57).
e experimentações na prática cotidiana. A temática apresenta-se como relevante e consta
A relevância do brincar é diretamente
na Declaração Universal dos Direitos Huma- relacionada aos aspectos do desenvolvimento
nos, no 7º princípio: “A criança deve ter plena infantil, devendo assim em concordância às leis
oportunidade para brincar e para se dedicar a educacionais vigentes ser planejado, realizado,
atividades recreativas”. (Declaração Universal garantido, e acompanhado pelos envolvidos na
dos Direitos Humanos, 1948).
comunidade educativa.
A Constituição Brasileira em seu artigo
227 trata:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação,
à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura,
à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de
toda forma de negligência, discriminação, exploração,
violência, crueldade e opressão. (Redação dada Pela
Emenda Constitucional nº 65, de 2010), (CONSTITUIÇÃO FEDERAL BRASILEIRA, Art. 227, 1988).

Segundo Kishimoto, 2010:
A criança não nasce sabendo brincar, ela precisa
aprender, por meio das interações com outras crianças
e com os adultos. Ela descobre, em contato com objetos e brinquedos, certas formas de uso de materiais.
Observando outras crianças e as intervenções da professora, ela aprende novas brincadeiras e suas regras.
Depois que aprende, pode reproduzir ou recriar novas
brincadeiras (KISHIMOTO, 2010, p.1).
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O Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil (2001) prevê que:
A intervenção intencional é baseada na observação
das brincadeiras das crianças, oferecendo-lhes material adequado, assim como um espaço estruturado para
brincar permite o enriquecimento das competências
imaginativas, criativas e organizacionais infantis. Cabe
ao professor organizar situações para que as brincadeiras ocorram de maneira diversificada para propiciar
às crianças a possibilidade de escolherem os temas,
papéis, objetos e companheiros com quem brincar ou
jogos de regras e de construção, para que assim elaborarem de forma pessoal e independente suas emoções,
sentimentos, conhecimentos e regras sociais (BRASIL,
2001, p.29).

A Base Nacional Comum Curricular
(2017), estabelece seis direitos de aprendizagem e desenvolvimento para as crianças da
educação infantil, sendo eles: conviver, brincar,
participar, explorar, expressar, conhecer-se.
Segundo a BNCC o brincar é um direito de aprendizagem e desenvolvimento e deve
ser contemplado como:
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 criatividades, suas experiências emocionais,
corporais, sensoriais, expressivas, cognitivas, sociais e
relacionais e é nesse ponto que iremos focar (BRASIL,
2017, p.36).

A Base Nacional Comum Curricular
(2017) destaca ainda que:
A educação infantil precisa promover experiências nas
quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno levantar
hipóteses e consultar fontes de informação para buscar
respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a
instituição escolar está criando oportunidades para que
as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo
físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano (BRASIL, 2017, p.41).

Observa-se, portanto que os pressupostos legais ao longo do tempo, consideraram a criança e as suas especificidades, ressaltando assim o brincar como um aspecto
primordial a ser assegurado pelas instituições
de ensino em todo o território nacional.

A PSICOPEDAGOGIA E O CONTEXTO
ESCOLAR
A psicopedagogia é uma área de estudos contemporânea, que apresenta como
objetivos a compreensão e a intervenção na
aprendizagem humana. Esta ciência auxilia na
compreensão do processo de aprendizagem,
porém ainda não há uma atuação constante
expressa por meio de cargos específicos nos
espaços escolares para o seu desempenho.
A psicopedagogia versa sobre entender a aprendizagem como um processo
constante, em que cada criança apresenta características únicas para aprender e que são
associadas aos aspectos emocionais, sociais
e psicológicos.
Segundo Serra (2012):
A psicopedagogia dentro da instituição escolar, tem caráter predominantemente preventivo. Sendo assim, contribui com a ação pedagógica na educação infantil, uma
vez que pode auxiliar na elaboração de um planejamento voltado às especificidades das crianças, através de
propostas adequadas de um planejamento voltado às
especificidades das crianças, através de propostas adequadas para que estas se desenvolvam em plenitude,
prevenindo futuros problemas de aprendizagem (SERRA, 2012, p. 7).

Para Sá, 2013:
O psicopedagogo é o profissional indicado para assessorar e esclarecer a escola a respeito de diversos aspectos do processo de ensino-aprendizagem. Isto quer
dizer que o psicopedagogo, enquanto profissional que
possui uma escuta atenta às demandas de seu público-alvo, tem um papel de suma importância dentro da instituição, podendo orientar e assessorar professores, trabalhar com as relações interpessoais do grupo, criando
um ambiente favorável à aprendizagem, acompanhar as
famílias, orientando-as e colaborando com a construção de uma proposta pedagógica que contemple as
muitas infâncias (SÁ, 2013, p.16).
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O enfoque psicopedagógico na educação infantil refere-se à análise das práticas
no bojo do cotidiano escolar. Tendo em vista
as inúmeras contribuições das prerrogativas legais, observa-se que a maioria dos docentes
não conhecem as especificidades do trabalho
psicomotor na infância, desta forma apresenta-se como importante a formação continuada
em face de todas as etapas da educação básica.

ma ampla. Tendo em vista as especificidades
da infância, o psicopedagogo pode atuar frente
à formação de professores por meio de embasamento teórico, ofertando assim momentos
de estudos e reflexões no bojo da organização
dos espaços, tempos, materiais e das experiências que são inerentes à educação infantil.

O trabalho psicopedagógico vai muito
além de trabalhos prescritos, e sim se revela
como uma ação que contribui para oportuniNesse processo, o psicopedagogo se dades profundas de reflexão em face à ação
depara com uma das mais difíceis e instigantes docente junto ao grupo de estudantes.
de suas funções na instituição educativa: a de
orientar e coordenar a formação e o funcionaSegundo Lopes (2011), é oportuno utimento de equipes de trabalho, considerando lizar na perspectiva psicopedagógica a técnica
o contexto educacional (CAVICCHIA, 2013, p. voltada para a tematização definindo-a como
204).
ação de olhar para algo e tratá-lo como um
tema de reflexão, levantando teorias a seu resDe acordo com os pressupostos legais peito - é por isso que, por vezes, é chamada de
que norteiam a educação básica, as interações teorização. E por que, “da prática”? Porque ela
e as brincadeiras são o eixo norteador das prá- consiste em analisar as atividades didáticas da
ticas pedagógicas e compõe a proposta curri- sala de aula para estudar as teorias que ajucular da Educação Infantil. O psicopedagogo darão os docentes a perceber as intervenções
sob este prisma pode contribuir com a forma- necessárias ao ensino dos conteúdos. Com
ção e qualificação dos profissionais envolvidos isso, os professores veem que prática e teoria
no processo educativo.
estão inter relacionadas (LOPES, 2011, p. 15).
O psicopedagogo exerce uma profunda importância no que tange à formação continuada do grupo, pois auxilia na compreensão
de como ocorre o desenvolvimento infantil, entendendo desta maneira como a criança produz cultura e como desenvolvê-lo determinados comportamentos.

Esta técnica psicopedagógica revela-se como importante tendo em vista o acompanhamento dos docentes na prática junto a
mediação dos alunos, realizando registros por
meio de filmagens para sua posterior utilização
frente à reflexão das experiências, no compartilhamento das vivências e das boas práticas,
bem como na reformulação da ação frente às
Por meio do assessoramento, o psico- demandas inerentes ao contexto escolar.
pedagogo pode contribuir com o grupo escolar
tendo em vista a compreensão de que a coorEsta análise permite a formação profisdenação pedagógica demanda também a ma- sional tendo em vista a oportunidade de refleneira como se trata a criança, norteando assim xão sobre a ação, na observância entre a teoria
o planejamento e a ação docente.
e a prática, que são indissociáveis e podem ser
ressignificadas no aprimoramento do processo
O psicopedagogo, portanto, pode au- de ensino-aprendizagem. Diante ao exposto,
xiliar na construção da proposta pedagógica cito Oliveira (2012):
tendo como foco a criança, considerando sua
autonomia e suas manifestações nos aspectos
linguísticos, artísticos, sociais e culturais de for932
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A concretização de atividades que possibilitaram diversificadas experiências de aprendizagem em um currículo integrado é prerrogativa das equipes escolares.
Isso pressupõe um processo contínuo de formação que
vise à concretização de um currículo de qualidade na
Educação Infantil, garantindo assim a construção de
projetos pedagógicos de boa qualidade para bebês e
crianças pequenas. Os espaços de formação, quando
realizados de forma efetivamente coletiva, criam ainda
possibilidades de reflexão acerca da prática pedagógica e promovem o crescimento profissional dos professores (OLIVEIRA, 2012, p. 41).

Em conformidade ao pensamento do
autor, verifica-se a relevância do trabalho do
especialista em psicopedagogia tendo em vista as inúmeras contribuições para o desenvolvimento dos estudantes bem como para a formação continuada do professor.

A PSICOPEDAGOGIA E A EDUCAÇÃO
INFANTIL
A criança interage por meio da brincadeira, portanto a interação e a brincadeira
são indissociáveis, é por meio do brincar que a
criança tem a oportunidade de construir o conhecimento por meio da imitação na construção e reconstrução de cenários e de hipóteses.

O brincar e as interações devem ser
os pilares da construção do projeto curricular.
A criança, ao ingressar na Educação Infantil,
já está em processo de interação com várias
pessoas, sejam elas pais, mães, cuidadores,
irmãos. Assim, estabelecer objetivos claros e
bem definidos para planejar a rotina, contribuirá para que esta interação -propiciada pelo
brincar- seja de qualidade, trazendo mais segurança ao profissional e aprendizagem aos
pequenos (BRASIL, 2012, p. 12).
A atuação psicopedagógica na educação infantil é preventiva e o psicopedagogo
contribui na formação continuada do corpo docente tendo em vista auxiliar o grupo e compreender como ocorre o processo de aprendizagem, sendo fundamental a reflexão entre os
pares, visto a importância da atividade fundamental da criança que é o brincar.
Segundo Oliveira e Bossa (2015):
A brincadeira é reveladora da organização psíquica da
criança. Ao observá-la e ver seu significado além do
aparente, é provável que esta servirá de suporte para
um crescimento sadio e uma vida adulta mais satisfatória.” Por esta lógica, muitas dificuldades futuras poderão ser evitadas, uma vez que a criança, ao brincar, vai
se assumindo como autora da própria história (OLIVEIRA;BOSSA,2015, p.18).

Através da brincadeira, a criança aprende a resolver conflitos, tomar decisões, expresO psicopedagogo tendo em vista a sua
sar seus sentimentos, comunicar-se, interagir
com o outro, respeitar, entre outras múltiplas atuação na educação infantil, refere-se à formação continuada do grupo docente e suas
aprendizagens.
contribuições para minimizar os impactos na
Desta forma, o psicopedagogo pode observância das possíveis futuras dificuldades
garantir o direito da criança ao brincar, con- de aprendizagens, portanto, é um especialista
tribuindo para a construção do currículo que de suma importância para a qualidade da eduversa sobre a garantia da organização dos cação infantil.
tempos, espaços e materiais destinados ao
brincar, para que este seja realizado com qualidade por meio de planejamento e parceria
com os adultos e responsáveis.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação infantil, importante etapa da educação básica, historicamente se delineou
de forma muito lenta, sendo inicialmente relacionada à perspectiva do cuidar, regida inclusive na
perspectiva da assistência social, para apenas nas últimas décadas ser considerada como um
direito às crianças em seu acesso e permanência.
Nos últimos anos os dispositivos legais vêm apresentando estudos relacionados à concepção de criança e sua forma peculiar de ser, estar e atuar no mundo.Desta maneira, os profissionais que atuam na educação infantil acompanham as mudanças relativas ao processo de
ensino-aprendizagem, buscando aprofundamento teórico como suporte para as suas aplicações
práticas.
Porém, são inúmeros os desafios encontrados que versam sobre a maneira própria da
criança na primeira infância, de interagir e aprender. Observa-se que o espaço escolar é um
ambiente em que as múltiplas experiências das crianças refletem em seu processo de aquisição
do conhecimento, desta forma é possível ainda na educação infantil verificar fatores que podem
afetar o desenvolvimento dos estudantes posteriormente.
Desta maneira ressalta-se a importância do acompanhamento, da escuta atenta às hipóteses das crianças, a reflexão acerca de suas interações no espaço educativo, tendo em vista
que este é o primeiro contato com o modelo social.
Por meio do desenvolvimento do presente artigo, refletir acerca da importância do brincar como a maneira própria da criança compreender o mundo e de como essa é uma importante
influência para o seu desenvolvimento, tendo em vista o seu crescimento saudável e a sua integração na construção do conhecimento.
Os jogos e brincadeiras são atividades que propiciam o desenvolvimento integral dos
estudantes, pois refere-se à atividade principal da criança pela qual ela aprende habilidades importantes para a sua vida em sociedade. Observou-se por meio da pesquisa apresentada que o
psicopedagogo é um importante profissional que por meio das ações de observação, reflexão e
intervenção podem contribuir com o desenvolvimento infantil.
A presente pesquisa apresentou em uma perspectiva psicopedagógica no bojo da atuação do psicopedagogo frente à educação infantil, que há um grande campo para a sua atuação. É indicado ao seu trabalho as ações relacionadas à formação de professores, contribuindo
assim para a fundamentação teórica quanto ao desenvolvimento infantil em sua perspectiva de
análise à luz da cognição, e dos aspectos emocionais, motores e psicossociais que refletem no
desenvolvimento dos estudantes desde a primeira infância.
Sua ação refere-se também ao acompanhamento das ações educativas tendo em vista auxiliar no processo de ensino-aprendizagem, na perspectiva da reflexão acerca dos processos metodológicos bem como na
observância de possíveis dificuldades de aprendizagens.
Assim, a ação deste importante profissional, refere-se ainda
ao atendimento dos pais e responsáveis tendo em vista contribuir
para minimizar os impactos no desenvolvimento dos estudantes, viabilizando junto aos pares condições para que as habilidades sejam
desenvolvidas no espaço educativo, respeitando assim os direitos da
criança no bojo dos pressupostos legais que norteiam a educação básica brasileira.
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UMA REFLEXÃO SOBRE A EDUCAÇÃO
ADVENTISTA E SUA FILOSOFIA DE
ENSINO

RESUMO: Este artigo descreve a biografia de Ellen Gould White, indicando sua linha de pensamento relacionada a educação adventista e como esta contribuiu e vem contribuindo atualmente para que o educar seja um meio de transformação social.
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INTRODUÇÃO

S

erá exposto no decorrer deste artigo primeiramente um estudo biográfico de Ellen G. White e em seguida como o processo de como se desenvolveu a linha de
raciocínio filosófica da educação adventista, buscando compreender sua metodologia e processos para que se obtenham indivíduos formados para transformar o mundo que o
cerca.
Seus princípios estão baseados na bíblia, considerada para esta escritora como restauradora para recuperar no ser humano uma imagem parecida com a do seu Criador, ou seja, Deus.
Serão compreendidos de forma abrangente seus objetivos ao propor essa temática educacional, de forma a destacar quais são seus princípios e valores que atendem a demanda da
sociedade atual.

939

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

UMA BREVE BIOGRAFIA DA
ESCRITORA ELLEN G. WHITE
Segundo estudos apontado Educação
Adventista (2019), Ellen Gould Harmon nasceu
nos Estados Unidos no ano de 1827, ela era
a irmã mais nova e teve sete irmãos, sendo
que Elizabeth era sua irmã gêmea, porém não
idêntica.
Por volta dos 9 anos de idade, enquanto ela estava voltando do colégio uma pedra foi
atirada em seu rosto, através de uma colega
de classe. O golpe foi tão forte que quebrou o
nariz dela, a deixando sem consciência por 3
semanas.
Outras consequências vindas desse
acidente foi que por 2 anos ela ficou incapaz
de respirar pelo nariz, quando fazia muito esforço se sentia tonta, mas isso não impediu o
seu desejo por continuar seus estudos (EDUCAÇÃO ADVENTISTA, 2019).
Com o tempo sua saúde foi se tornando precária, fazendo com que perdesse firmeza no movimento das mãos. Mesmo com tais
dificuldades sua família a auxiliou nos estudos
e também por seu esforço veio se tornar uma
jovem cristã e escritora renomada.
Por volta de seus 19 anos se casou
com Tiago White passando agora a ser chamada de senhora Ellen Gold White. Ambos eram
muito estudiosos e vieram se tornam missionários, fruto do seu assíduo conhecimento pela
Bíblia.
Eles tiveram filhos, viajaram pelo mundo pregando a mensagem de Deus e divulgando os escritos de Ellen que exerceram e ainda
exercem extraordinário impacto no mundo sobre milhões de indivíduos.
Durante 70 anos foi escritora e pregadora do evangelho, vindo a falecer em 1915
com 87 anos. Ela contou com auxílio para expandir sua produção literária, seus assistentes
faziam as devidas correções na escrita e revisão na gramática e pontuação.
Ela seguiu todos os procedimentos
para manter a autenticidade do que escreveu.
Produziu muitos livros, mais de 5 mil artigos, 2
mil cartas e demais documentos literários com
mais de 100 mil páginas.

Cerca de 90 dos seus livros foram traduzidos para português e tem também suas
publicações em mais de 150 idiomas. Os assuntos descritos são diversos, mas o principal
aqui explicitado será sobre o que escreveu
acerca da educação (EDUCAÇÃO ADVENTISTA, 2019).

FILOSOFIA ADVENTISTA DE ENSINO
De acordo com esta fonte bibliográfica,
a escritora Ellen G. White é considerada para a
denominação religiosa adventista a fundadora
de sua igreja.
Os princípios dessa religião e sua filosofia de educação se inspiram na Bíblia e desta escritora que explicita e detalha os valores
cristãos abordados para a formação de pessoas éticas, honestas, responsáveis e comprometidas com uma sociedade mais justa (EDUCAÇÃO ADVENTISTA, 2019).
Com relação ao pensamento pedagógico dessa escritora se observa que faz parte de um grupo de pensadores do século 20
considerada perenialista, onde se define como
abordar a existência de verdades primordiais e
universais e que perduram pela eternidade.
A base de Ellen é estudar a manifestação divina por meio da natureza e da Bíblia
de modo que a preocupação seja formar estudantes com valores espirituais (EDUCAÇÃO
ADVENTISTA, 2019).
Seu pensamento visa uma relação de
diálogo entre o professor, o aluno, seus pais e
Deus para que haja uma reflexão sobre suas
atitudes. Ellen G. White em seu livro cita:
A verdadeira educação significa mais do que a preparação para a vida presente. Visa o ser todo, e todo o período da existência possível ao homem. É o desenvolvimento harmônico das faculdades físicas, intelectuais e
espirituais. Prepara o estudante para o gozo do serviço
neste mundo, e para a aquela alegria mais elevada por
um mais dilatado serviço no mundo vindouro (WHITE,
2003, p. 13).
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Fica claro o tipo de intenção educacional relatada, é algo integral, visando trabalhar
todas as capacidades possíveis do ser humano.
Prepara aquele que estuda para ser
alguém que servirá o mundo, de forma que
beneficie a humanidade e visa a formação do
caráter pessoal e coletivo, pensando não só
no processo que o tornará um ser melhor, mas
alguém preparado para um mundo vindouro
(WHITE, 2003, p. 13).
Outra orientação recomendada é lembrar que o homem foi criado com o intuito de
educar, é um ser autônomo, transformador. A
educação adventista prepara o aluno para exercer a cidadania, desenvolvendo todas as suas
potencialidades, respeitando a individualidade
e diversidade, de forma que o convívio social
venha a ser algo harmônico.
Esta forma de ensino está em conformidade com o que a Lei de Diretrizes Básicas
(LDB) menciona em seu artigo segundo:
A educação, dever da família e do Estado, inspirada nos
princípios de liberdade e nos ideais de solidariedade
humana, tem por finalidade o pleno desenvolvimento do
educando, seu preparo para o exercício da cidadania
e sua qualificação para o trabalho (LDB 9394, 1996).

A escola deste segmento além de ter
as aulas regulares participa e faz variados projetos como visitas em abrigos, asilos e instituições carentes levando um pouco de esperança através de palavras e ações acolhedoras,
que trazem conforto, segurança e esperança
de um futuro melhor.
Além disso, arrecadam durante o ano
letivo diversos materiais para doação (LDB
9394, 1996). A organização em si tem em
suas metas estar em conformidade com as leis
vigentes, relacionando-as à sua filosofia de ensino que é centrada na Bíblia, num ensino de
participação e cooperação onde se busca restaurar no homem a imagem de Deus .
Todos esses conceitos que a escola
adventista possui estão em total sintonia com o
que Ellen White escreveu, relacionando a Bíblia
e o relacionamento restaurador do ser humano
com Deus (WHITE, 2003).

Pode-se afirmar que visam o desenvolvimento do corpo físico, intelectual e espiritual. Para alcançar esse objetivo é valorizado o
conhecimento da relação entre mente e corpo, primeiramente fortalecendo o diálogo entre
Deus e aqueles que compõem a escola e seu
ambiente familiar e em seguida cuidam da saúde.
Propondo uma alimentação saudável,
priorizando o uso de frutas, verduras, legumes,
cereais e demais alimentos integrais que fortalecem o corpo (WHITE, 2003).
Além da alimentação equilibrada esse
ensino estimula também outros meios naturais
para manter a saúde como o exercício físico,
luz solar, ar puro, contato com a natureza, um
dia de descanso, equilíbrio emocional e físico,
o desfruto da água como um elemento essencial ao organismo para manutenção hídrica,
térmica e demais funcionamento benéfico do
corpo.
Para finalizar essa manutenção, tida
como a parte principal, eles creem no aprender a exercer a plena confiança no poder de
Deus (WHITE, 2003).Segundo preceitos da
autora (2003), são elementos que contribuem
para a cura das doenças atuais da sociedade
tanto físicas quanto mentais. Independente do
posicionamento religioso de cada indivíduo, é
comprovado cientificamente que exercer a fé
ou espiritualidade dão significado e valor aos
seres humanos (WHITE, 2003).
Além dessa área de atuação a escola
adventista em seu papel influenciador busca
estimular o relacionamento familiar vinculado
ao amor, reciprocidade, afeto e acolhimento,
socializando-se, de modo que os membros participantes da comunidade escolar sejam todos
ouvidos em seus anseios e por meio da Bíblia
trazem a discussão e orientação para se obter
uma vida feliz, sem conflitos, baseada no diálogo, onde se partilha pensamentos e faz das
pessoas atuantes edificantes em seus meios
de convivência (WHITE, 2003).
Em relação ao acompanhamento do
desempenho acadêmico dos alunos, seus responsáveis ficam a par do andamento escolar
através de um sistema que registra as ocorrências dos alunos e encaminha a seus e-mails.
941

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Quando necessário, como em casos
de rendimentos ruins ou problemas de indisciplina os pais ou responsáveis legais são
convocados juntamente com seus filhos para
comparecer a escola e participar de um diálogo com a orientadora pedagógica, em alguns
casos com a pessoa que media essa situação
tem o cargo de Disciplinar.
Nesta conversa procuram ouvir o aluno, pais, educadores onde se descrevem a situação a ser resolvida. Coletivamente eles decidem a melhor forma possível de intervenção
de modo que o aluno superem suas dificuldades e progrida.
Na visão da de Ellen G. White por meio
dos seus livros relacionados a educação como
Mente, Caráter e Personalidade, Conselhos aos
Professores, Pais e Estudantes, Fundamentos
da Educação Cristã entre outros , ela oferece
princípios orientadores que moldaram as instituições adventistas, servindo como complemento e confirmação de textos bíblicos.
Ela diz: “Em vez de pusilânimes educados, as instituições de ensino poderão produzir
homens senhores e não escravos das circunstâncias, que possuam clareza de pensamento
e convicção” (WHITE, 2003).
Sua intenção se mostra clara quanto
a se analisar as circunstâncias dentro de seu
contexto sendo necessário intervir de forma
convicta. Isso indica que os estudantes devem
ser questionadores e investigadores em seu
meio, não esquecendo que o professor segundo ela é aquele que dirige o desenvolvimento
desse processo (WHITE, 2003).
A educação adventista tem como foco
principal preparar o estudante para saber lidar
com todos os desafios encontrados no cotidiano da vida, despertando e aprimorando habilidades necessárias para o convívio social.
Observa-se na atualidade uma crise
nos princípios morais e de valores, há destrato
com o próximo, situações de preconceitos étnicas, raciais, religiosas, situações de desigualdades (WHITE, 2003).

A escola neste meio deve ser aquele
que direciona a construção de um ser contrário a estas problemáticas, deve formar pessoas
que valorizam a ética, a humanização, respeitando e reconhecendo a diversidade, individualidade e coletividade, auxiliando a resolver de
forma pacífica os desafios do dia a dia. Segundo Tasso (2003, p.44):
Os estudantes devem, enquanto na escola, ser despertados em sua sensibilidade moral no que respeita a ver
e sentir os direitos que a sociedade tem sobre eles,
e que devem viver em obediência às leis naturais, de
modo a poderem, por sua vida e influência, por preceito
e exemplos, ser para essa sociedade proveito e bênção
(TASSO, 2003, p.44).

Essa sensibilidade moral vem diminuindo na nossa sociedade atual e com certeza é
necessário uma atitude contrária ao que vem
acontecendo. A escola adventista neste meio é
um instrumento social que ajuda a transformar
essa realidade, formando pessoas que pensam e atuam no bem coletivo (TASSO, 2003).
Ser útil é um dever de todo cidadão,
e nas instituições de ensino adventista o trabalho comunitário tem essa função, ensinando
a cooperação em seus projetos intencionados
durante o ano letivo do estudante.
Na grade curricular da educação adventista o aluno participa de experiências com
a música, aulas de informática, atividades culinárias, trabalhos manuais e palestras educativas, promovem teatros e discussões que visam
oportunizar o voluntariado em instituições necessitadas (LDB 9394, 1996).
Os professores dessas instituições de
ensino são qualificados por meio de formação
contínua, alguns recebem bolsas de estudos,
e todos os docentes participam de formações
e recebem materiais elaborados por uma mantenedora central que distribui igualmente nas
escolas adventistas.
Esse material além de ser contextualizado de forma a atender a demanda da sociedade atual em suas problemáticas visa transmitir a filosofia educacional adventista que como
já dito é baseada na Bíblia e nos ensinos da
escritora norte americana Ellen White.
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Uma forma de promover auxílio à comunidade são cursos promovidos relacionados áreas como a saúde, alimentação, higiene,
combate ao tabagismo, etc. Por meio de encontros há palestras com especialistas fornecendo
orientações que visam fortalecer também os laços familiares, a escuta e comunhão com Deus
(ESCOLAS / SITE ADEVENTISTA, 2019).
Os colégios adventistas estão presentes no mundo todo, abrangendo da educação
infantil ao ensino médio. Eles também possuem Centros Universitários oferecendo além
da graduação, especialização, mestrado e doutorado. É presente também a possibilidade em
algumas das instituições o aluno estudar em
regime de internato (ESCOLAS / SITE ADEVENTISTA, 2019).
Todas as séries, além das disciplinas
de ensino obrigatórias como Português e Matemática tem dentro da sua grade curricular o ensino religioso em suas aulas. O principal objetivo da escola não é levar os alunos a conversão
religiosa, sendo notável que em sua maioria
não são presentes alunos da religião adventista (ESCOLAS / SITE ADEVENTISTA, 2019).
Nessas aulas os alunos aprendem histórias bíblicas, experiências transformadoras
que são fruto da comunhão com Deus. Eles
compreendem melhor a atuação do seu Criador na natureza. Recebem também orientações
de valores morais, prezando a amizade, aprendendo a cuidar de si e do outros tanto fisicamente, como intelectualmente e espiritualmente (ESCOLAS / SITE ADEVENTISTA, 2019).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa com base bibliográfica,
utilizou aspectos do método qualitativo, visando compreender as características benéficas
existentes da filosofia adventista de ensino. Primeiramente foi apresentada uma breve biografia da escritora cristã norte americana Ellen G.
White.
Neste material foi possível compreender como se deu o seu afinco desenvolvimento
nos estudos, principalmente baseados na escritura bíblica. Sem dúvida ela foi uma mulher
batalhadora, onde nem mesmo um problema
de saúde advindo de uma pedrada no nariz
impediu a continuidade dos seus estudos.
Embora ela tenha apresentado inicialmente muitas dificuldades, esses não foram
motivos para que ela desistisse de seus objetivos pessoais. Através da revisão literária disponibilizada foi possível estabelecer uma relação
e discussão aprofundada pelo tema escolhido.
Em seguida por meio do que foi explicitado
será feita uma análise reflexiva.
Os aportes teóricos metodológicos
além da própria escritora Ellen G. White são
as Leis de Diretrizes Bases (LDB, 1996), Tasso
(2003), Paulo Freire e a Brasil (1988), visam
relacionar as temáticas discutidas nesse artigo.

RESULTADO DA ANÁLISE
Buscando refletir sobre a forma de ensino em que fui participante desde minhas séries iniciais, viu-se como necessário compreender de modo aprofundando a metodologia
adventista de ensino.
Os materiais disponíveis traduzidos em
português da autora Ellen G. White são da Casa
Publicadora Brasileira, uma empresa também
de filosofia adventista atuante no Brasil.
Essa pesquisa respondeu indagações
do tipo da origem tão renomada escritora e
como se deu tal expansão de sua metodologia pelo mundo. Sua expansão foi fruto do seu
trabalho feito pelo mundo, fazendo com que
suas publicações atingisse praticamente todas
as nacionalidades.
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Ela aborda variados assuntos, mas
lendo sobre seus materiais sobre educação
se percebe em sua escrita sabedoria, clareza,
concisão e conselhos edificantes.
Mesmo tendo mais de 100 anos de
existência seus ensinos ressoam em nossos
tempos, trazendo registros organizados, demonstrando um conhecimento lógico, racional
e ao mesmo tempo com cunho espiritual.
Relacionando essa escritora com Paulo Freire é possível notar que ambos defendem
o diálogo como meio de resolução de conflitos,
além disso eles visam que a formação do educando seja para que ele se torne um agente
transformador de realidades.
Formam indivíduos críticos tem o objetivo de ter alguém aberto a uma roda de conversa saudável onde são debatidos assuntos
como as dificuldades sociais atuais crescentes
como a desigualdade e o preconceito.
É importante destacar que e minha experiência educacional na escola adventista eu
não pertencia a mesma denominação religiosa,
mas fui beneficiada e ensinada por professores
que tinham muito prazer em exercer sua profissão, a cortesia de fazia presente, atitudes que
marcaram muito foram a sinceridade, justiça e
companheirismo que cooperaram para que eu
viesse a ser uma cidadã melhor.
As aulas eram bem dinâmicas, num
ambiente agradável, cheio de alegria, contentamento e positividade. Quando havia algumas
dificuldades acadêmicas além de ter o próprio
professor disponível em horário oposto as aulas dos alunos, haviam atividades de reforço
escolar, tendo bons resultados se houvesse
comprometimento e dedicação.
Depois de um tempo, por volta do ensino médio, eu me disponibilizei a auxiliar colegas em algumas disciplinas que eu possuía
mais facilidades como, por exemplo, a área de
exatas.

Outros colegas se demonstraram recíprocos, me ajudando nas matérias mais dificultosas. Além disso, nesses últimos anos de ensino os plantões de dúvida no horário oposto
tornaram esclarecedoras certas dúvidas vindas
da execução de exercícios de fixação do conteúdo.
Um relato importante foram os valores
desenvolvidos ali que serão levados por toda a
vida como: ser prestativa, paciente, comprometida com os estudos e consequentemente com
a profissão de atuação, motivação e discernimento em tomadas de decisões, refletindo nas
consequências que estas trarão tanto para si,
como para o outro e também para o planeta.
Tive participação em projetos e atividades comunitárias como arrecadação de alimentos, roupas e brinquedos para um orfanato
localizado numa região bem carente.
Houve outros valores que construídos
ali como a honestidade, generosidade, cooperação, oportunizando o desenvolvimento da
criatividade, imaginação e estratégia perante
os desafios encontrados no cotidiano.
Princípios cristãos ficaram latentes na
memória como a harmonia de viver em comunhão com os colegas, rompendo com conflitos
que ficaram no passado e seguindo em frente,
com o foco no futuro, tendo uma perspectiva
melhor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O problema de estudo foi contemplado, foi possível perceber que a educação adventista
tem um trabalho humanizado com os alunos, tendo como fruto alunos formados com valores e
princípios.
São cidadãos dotados de conhecimento não somente intelectual, mas moral, físico, social e espiritual. Sem sombra de dúvidas é uma escola para a vida, um lugar onde as pessoas
demonstram a importância de se preocupar com o próximo e também aprendem a cuidar de si
e do mundo em que vivem.
É um ensino de qualidade, onde o cristianismo é presente não só em palavras, mas
também em ações. Esse fato pode ser comprovado através dos projetos sociais direcionado aos
necessitados.
A educadora Ellen White Ellen White em suas publicações demonstrou que o maior objetivo da educação adventista é formar alunos em sua integralidade, onde os alunos são agentes
sociais de transformação, tendo presente a cooperação, colaboração e respeito para com todos.
A história da escritora Ellen G. White é um exemplo determinação e comprometimento
com os desafios apresentados perante a vida. Quando se foca em objetivos e estes são alcançados como fruto da persistência o desfrute do que foi obtido se torna mais prazeroso.
Acima de tudo foi possível perceber o comprometimento com os ensinos bíblicos visando que os alunos resgatem a sua confiança e comunicação com Deus.
Essa comunicação resultará em atitudes edificantes, onde as desigualdades e os preconceitos não tomam conta da mente daqueles direcionados a um ensino tão responsabilizado
em agir para que se construa uma sociedade melhor.
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– SP, 2015. Disponível em:<https://unisal.br/wp-content/uploads/2016/03/Disserta%C3%A7%C3%A3o_Ivan-Bueno-da-Fonseca.pdf> Acesso
em 29/07/2020.
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O ENSINO DA MATEMÁTICA ATRAVÉS
DE BRINCADEIRAS E JOGOS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem como objetivo analisar algumas bibliografias referentes ao ensino da
matemática através de brincadeira e jogos, bem como outras estratégias pedagógicas que estão presentes dentro no universo da Educação Infantil despertando educador para a busca de
novos métodos para tornar o processo de ensino-aprendizagem eficiente. Baseando-se em
análises de materiais bibliográficos, procuramos compreender a importância do tema e assim
verificamos que é de grande importância para o processo de ensino e aprendizagem, que os
jogos matemáticos sejam trabalhados, principalmente na Educação Infantil.

Palavras-chave: Matemática Significativa; Ludicidade; Jogos; Brincadeiras; Interações.
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INTRODUÇÃO

A

criança aprende naturalmente a contar, comparar, fazer cálculos, identificar números, dividir objetos, arrumar e organizar a sala, fazer estimativas, fazer operações
básicas, observar no meio em que está inserida as formas geométricas existentes, descobrindo semelhanças e diferenças entre objetos, entre outras.
Apontando algumas ideias que fundamentam a defesa dos autores, ao que se refere à
importância da relação da Matemática e de atividades lúdicas dos jogos e brincadeiras. Pretendemos apresentar pontos relevantes de autores que defendem os jogos e as brincadeiras como
elementos essenciais no ensino da Matemática, podendo ser considerados dentro também da
Educação Infantil.
Acreditando na importância da brincadeira e entendendo sua relação com a área de
conhecimento da Matemática, este artigo destaca pontos importantes na bibliografia destes autores, dentro do cotidiano escolar, entendendo que o desafio para o professor é a compreensão
entre a relação do ensino da Matemática e as práticas lúdicas, como brincadeiras e jogos.
Ao ensinar matemática, deve-se ter claro que esta disciplina não está relacionada apenas
com números e cálculos, ela abrange um contexto mais amplo de concepções pedagógicas e
contribui com aspectos, físicos, psíquicos, motores, culturais e sociais. A fundamentação teórica
está pautada na consideração de pontos relevantes em algumas obras de Tizuko Morchida Kishimoto e Vygotsky. A escolha destes autores foi feita a partir do apreço por suas obras, entendendo também, a grandeza e importância de suas reflexões e pesquisas para a Área de Educação.
Na Educação Infantil, é importante que haja uma interação entre as duas funções do
jogo: a ludicidade e a função educativa, pois ao serem utilizados como ferramenta no processo
de ensino-aprendizagem, os jogos proporcionam ao educando uma aprendizagem significativa.
De acordo com Kishimoto (2001), a função lúdica é a que proporciona divertimento e
o deleite e a função educativa, a que ensina algo, que aperfeiçoa o saber e o conhecimentos
de mundo. Os jogos permitem ao professor, conhecer a personalidade infantil adaptando esses
saberes vividos em sua prática cotidiana, à reflexão de sua docência. Com a utilização de jogos,
a criança desenvolve habilidades por meio da função lúdica.
A importância de trabalhar a Matemática em suas diversas formas é instituída em vários
documentos formativos e normativos de nosso sistema educacional. DCNEB apresentam o conteúdo da Matemática em forma de linguagens que podem ser trabalhadas em todos os contextos pedagógicos, com diferentes métodos e abordagens:
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Traços, sons, cores e formas – Conviver com diferentes manifestações artísticas, culturais e científicas, locais e
universais, no cotidiano da instituição escolar, possibilita às crianças, por meio de experiências diversificadas,
vivenciar diversas formas de expressão e linguagens, como as artes visuais (pintura, modelagem, colagem, fotografia etc.), a música, o teatro, a dança e o audiovisual, entre outras. Com base nessas experiências, elas se
expressam por várias linguagens, criando suas próprias produções artísticas ou culturais, exercitando a autoria
(coletiva e individual) com sons, traços, gestos, danças, mímicas, encenações, canções, desenhos, modelagens,
manipulação de diversos materiais e de recursos tecnológicos. [...]as crianças também se deparam, frequentemente, com conhecimentos matemáticos (contagem, ordenação, relações entre quantidades, dimensões, medidas, comparação de pesos e de comprimentos, avaliação de distâncias, reconhecimento de formas geométricas,
conhecimento e reconhecimento de numerais cardinais e ordinais etc.) que igualmente aguçam a curiosidade.
Portanto, a Educação Infantil precisa promover experiências nas quais as crianças possam fazer observações, manipular objetos, investigar e explorar seu entorno, levantar hipóteses e consultar fontes de informação para buscar
respostas às suas curiosidades e indagações. Assim, a instituição escolar está criando oportunidades para que
as crianças ampliem seus conhecimentos do mundo físico e sociocultural e possam utilizá-los em seu cotidiano
(DCNEM, 2013, p. 41-43).

No volume 3 dos Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil (RCNEI), o
ensino da Matemática como componente fundamental do desenvolvimento infantil é orientado a
ser trabalhado de maneira seriada, por etapas que podem ser organizadas em:
Atividades de seriação, classificação, repetição, memorização e associação, que facilitam a compreensão do concreto e do abstrato e das futuras atividades pré numéricas. Lembrando que não se trata de ensinar as crianças nesta fase educacional a montar ou aprender as
operações matemáticas básicas (adição, subtração, multiplicação e divisão).
Encontramos neste volume um destaque aos jogos e brincadeiras como ações fundamentais e indispensáveis no cotidiano das crianças:
Jogo e aprendizagem de noções matemáticas O jogo tornou-se objeto de interesse de psicólogos, educadores e
pesquisadores como decorrência da sua importância para a criança e da ideia de que é uma prática que auxilia o
desenvolvimento infantil, a construção ou potencialização de conhecimentos. A educação infantil, historicamente,
configurou-se como o espaço natural do jogo e da brincadeira, o que favoreceu a ideia de que a aprendizagem
de conteúdos matemáticos se dá prioritariamente por meio dessas atividades. A participação ativa da criança e
a natureza lúdica e prazerosa inerentes a diferentes tipos de jogos têm servido de argumento para fortalecer essa
concepção, segundo a qual aprende-se matemática brincando. Isso em parte é correto, porque se contrapõe à
orientação de que, para aprender Matemática, é necessário um ambiente em que predomine a rigidez, a disciplina
e o silêncio. Por outro lado, percebe se um certo tipo de euforia, na educação infantil e até mesmo nos níveis escolares posteriores, em que jogos, brinquedos e materiais didáticos são tomados sempre de modo indiferenciado
na atividade pedagógica: a manipulação livre ou a aplicação de algumas regras sem uma finalidade muito clara.
O jogo, embora muito importante para as crianças não diz respeito, necessariamente, à aprendizagem da Matemática. Apesar das crenças que envolvem a brincadeira como uma atividade natural e auto instrutiva, algumas
investigações sobre seu significado, seu conteúdo e o conteúdo da aprendizagem em Matemática têm revelado a
aproximação entre dois processos com características e alcances diferentes (RCNEI, 1998, p. 210-212).

Na Base Nacional Comum Curricular (BNCC), encontramos as aprendizagens direcionadas para a Educação Infantil, as aprendizagens essenciais compreendem habilidades e conhecimentos quanto as vivências que promovem aprendizagem nos campos de experiências tomando
como eixos estruturantes as interações e a brincadeira constituindo os objetivos de aprendizagem e desenvolvimento. Abaixo segue o exemplo desses objetivos organizados gestivamente
nos Campos de Experiências:
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Fonte: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, (2017, p. 47).
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Fonte: BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, 2017, p. 51.
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As Orientações Curriculares do Estado de São Paulo, entendem que a aprendizagem é
contínua e se faz através de processos iniciados previamente nas etapas escolares. Nos anos iniciais do ensino fundamental inicia-se um percurso que será seguido pelos alunos e que precisa
levar em conta os objetivos gerais para uma educação efetiva. Segundo o documento seguem
alguns desses objetivos:
• Identificação dos conhecimentos matemáticos como meios para compreender e
transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade para resolver problemas;
• Compreensão dos aspectos quantitativos e qualitativos da realidade, estabelecendo inter-relações entre eles, utilizando o conhecimento matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, combinatório e probabilístico);
• Selecionar,
organização
ções
relevantes
para

e
produção
de
interpretá-las
e
avaliá-las

informacriticamente;

• Resolução de situações-problema, validação de estratégias e resultados, desenvolvimento de formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, dedução, analogia, estimativa e utilização de conceitos e procedimentos matemáticos;
• Comunicação matemática, ou seja, os alunos devem descrever, representar e apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e diferentes representações matemáticas;
• O estabelecimento de conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares;
• Interação dos alunos com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente na busca de soluções para problemas propostos, identificando aspectos consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de pensar dos
colegas e aprendendo com eles (BASE NACIONAL COMUM CURRICULAR, 2017).
Agregando o conjunto de orientações oficiais, destacamos também as orientações do
Currículo da Cidade para Matemática (2019), que apresenta seus objetivos principais de aprendizagem e desenvolvimento baseados na BNCC e propõe explorações, verificações e pequenas
investigações, propiciando aos estudantes uma vivência como pesquisador ao fazer análises
preliminares de uma situação “aberta” para formular questões problematizadoras e hipóteses,
testá-las, reformular essas hipóteses, validá-las, elaborar argumentos e relatar o processo. Os
objetivos de aprendizagem e desenvolvimento apontam em todos os ciclos o uso de atividades
investigativas.
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A CRIANÇA E O MUNDO DA
MATEMÁTICA
Segundo estudos Lorenzato (2008), a
criança constrói e reconstrói internamente atividades externas, por meio de processos intelectuais, cognitivos e psicológicos que se
relacionam à medida que se desenvolvem biologicamente. Estes procedimentos tornam-se
cada dia mais elaborados e sofisticados, dependendo do estímulo que são oferecidos.
Essa construção e reconstrução deve
ser estimulada e pode ser classificada segundo
estudos, na área da Sociologia da Educação
como uma aprendizagem de duplo sentido,
já que tudo que está no sujeito antes de seu
contato social, tende a se modificar no plano
interno, assim como esse pode modificar o
plano interno de outros em sua volta (LORENZATO, 2008).
Interação pode ser entendida dentro
da construção do conhecimento escolar, como
um processo contínuo no qual o sujeito que
aprende age de forma ativa, transformando e
sendo modificado pelo mundo. É uma dinâmica de correspondência de experiências com o
ambiente, com outros sujeitos, com seu mundo
subjetivo e com o social (LORENZATO, 2008).
Todos que estão vivenciando experiências aprendem e ensinam, se modificando
constantemente, essa concepção de ensino
sócio construtivista, dentro da área de Matemática, fundamenta ações e práticas pedagógicas
de trocas entre os sujeitos. Nessa perspectiva,
durante o processo de ensino-aprendizagem
na disciplina de Matemática, a aplicação de jogos e brincadeiras em conjunto é de extrema
importância e é pretendido que quando ocorram, estas estimulem o desenvolvimento do
lado criativo dos alunos, motivando-os a solucionarem problemas, resolver conflitos e interagirem entre si (LORENZATO, 2008).
Para Vygotsky (2007) o professor é
o mediador destas interações dentro da sala
de aula, ele orienta, oferecendo condições de
aprendizagens para que conforme suas propostas pedagógicas tomem um caráter mais
elaborados, seus alunos de maneira gradual

consigam acompanhar intelectualmente.
Vygotsky afirma por meio de seus estudos, que o ambiente proporciona ao indivíduo
diversas oportunidades de aprendizagem e estas são banais para que o mesmo, se constitua como sujeito consciente, apto por si, sendo
capaz de alterar situações, formar estratégias
e aperfeiçoar movimentos, aprimorados em
situações peculiares de conflitos.
A zona de desenvolvimento proximal,
refere-se às funções psicológicas que ainda
não estão maduras e que precisam de intervenções de ações pedagógicas. Na teoria de
Vygotsky (2010), encontramos uma visão de
desenvolvimento humano estruturada na ideia
de um organismo ativo cujo pensamento está
sendo constituído em um ambiente histórico e
cultural. Jogos e brincadeiras, contribuem para
o desenvolvimento intelectual. Durante as brincadeiras, as crianças estabelecem decisões e
aprendem a agir dentro do campo cognitivo,
não só visualmente, mas em ações efetivas.
Para Vygotsky, o ato de brincar é visto
como um conhecimento feito, que se encontra
carregado de cultura que decorre da própria
atividade. Qualquer brincadeira requer um planejamento que permite a aprendizagem de elementos sociais e vários conceitos, entre eles
conceitos matemáticos. No cotidiano da sala
de aula podem ser promovidas relações entre
parceiros e grupos, o que é um fator importantíssimo para o avanço cognitivo.
A interação proposta por Vygotsky,
conduz o aprendizado, e é reforçada pelo pensamento de Freire (1996), que defende a proximidade e a importância das relações entre
professor e aluno. Esse estreitamento relacional é fortificado quando construído com afeto
e confiança. Por meio de conflitos, analisando
as construções feitas pelos alunos, o professor pode encaminhar ações mais complicadas,
estimulando mais dedicação dos aprendizes.
E nesse processo de mediação, todos aprendem: o professor ensina e é ensinado e vice-versa:
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[...] Podemos afirmar que o preceito básico de um da
Educação Infantil, é a disponibilidade e o cuidado que o
adulto pode oferecer as crianças. O ato de educar contempla princípios fundamentais das relações humanas
que são: ensinar e aprender. Todos nós aprendemos
enquanto ensinamos e vice-versa. Para Paulo Freire: É
neste sentido que ensinar não é transferir conhecimentos, conteúdos nem formar é ação pela qual um sujeito
criador dá forma, estilo ou alma a um corpo indeciso e
acomodado. Não há docência sem discência, as duas
se explicam e seus sujeitos, apesar das diferenças que
os conotam, não se reduzem à condição de objeto,
um do outro. Quem ensina aprende ao ensinar e quem
aprende ensina ao aprender. Quem ensina alguma coisa a alguém. Por isso é que, do ponto de vista gramatical, o verbo ensinar é um verbo transitivo-relativo.
Verbo que pede um objeto direto– alguma coisa – e um
objeto indireto – a alguém. Do ponto de vista democrático em que me situo, mas também do ponto de vista
da radicalidade metafísica em que me coloco e de que
decorre minha compreensão do homem e da mulher
como seres históricos e inacabados e sobre que se
funda a minha inteligência do processo de conhecer,
ensinar é algo mais que um verbo transitivo-relativo.
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. Não temo dizer que inexiste validade
no ensino de que não resulta um aprendizado em que
o aprendiz não se tornou capaz de recriar ou de refazer
o ensinado, em que o ensinado que não foi apreendido
não pode ser realmente aprendido pelo aprendiz (FREIRE, 1996, p.23-24).

BRINCANDO COM MATEMÁTICA
Na Educação Infantil, a brincadeira é a
base do aprendizado, então o que podemos
caracterizar como elementos de jogos com
crianças bem pequenas? Cada jogo tem suas
regras, estratégias do adversário, ou seja, cada
tipo de jogo tem seu conceito e suas definições.
Segundo Kishimoto (2002), uma mesma conduta pode ser jogo ou não em diferentes culturas, dependendo do significado a ele
atribuído. Essa definição torna difícil elaborar
as especificidades infantis, na idade pré-escolar. O brinquedo supõe uma relação íntima com
a criança e uma indeterminação quanto ao seu
uso, ou seja, a ausência de regras que organizem sua utilização. Podemos dizer que um
de seus objetivos é dar à criança um suplente
dos objetos reais, as vezes perigosos, para que
possa manipulá-los.
O brinquedo propõe um mundo imaginário à criança e dependendo da manipulação
que a criança desempenha, podemos considerar suas brincadeiras em certos momentos
como um jogo, em que ela mesma estipula e
aplica regras. Concretizar as regras do jogo, ao
mergulhar na ação lúdica. Assim, o brinquedo/
jogo educativo, com fins pedagógicos, remete-nos à relevância desse instrumento para situações de ensino-aprendizagem e de desenvolvimento infantil (KISHIMOTO, 2002).
A existência de regras em todos os
jogos é uma característica marcante, são as
regras internas que orientam e conduzem a
brincadeira, jogos acontecem em um tempo
e espaço, com umas sequências próprias da
brincadeira. A criança, quando brinca, não está
preocupada com a obtenção de conhecimento
ou desenvolvimento de qualquer desenvoltura
mental ou física, ela visa apenas o lado lúdico,
onde pode se divertir (KISHIMOTO, 2002).
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O jogo, visto como entretenimento surge como um tipo de relaxamento necessário a
atividades que exigem esforço físico, intelectual
e escolar, ao atender necessidades infantis, tornando-se uma forma adequada para a aprendizagem dos conteúdos escolares. A criança
pré-escolar adquire noções espontâneas, em
processos interativos, envolvendo o ser humano inteiro com suas cognições, afetividades e
interações sociais (KISHIMOTO, 2002).
Para a autora o jogo e brincadeiras
infantis promovem o desenvolvimento por estar impregnado de aprendizagem passa a ser
considerado, como promotor da aprendizagem
nas práticas escolares, como importante aliado
para o ensino. O jogo na educação matemática
passa a ter caráter de material de ensino quando avaliado como promotor de aprendizagem
(KISHIMOTO, 2002).
Ao analisarmos a bibliografia de Kishimoto (2002), notamos a importância que a autora faz ao papel do jogo na educação, esta
aponta a complexidade do jogo como elemento pedagógico. Experiências de atividades com
diversos brinquedos, objetos e jogos encontradas em seus trabalhos são exemplos de um
rico material pedagógico.
A autora diz, que ao permitir a manifestação da imaginação das crianças, por meio
de objetos simbólicos o professor contribui
intencionalmente com o desenvolvimento da
criança. E nesse sentido, qualquer jogo que
respeite a natureza do lúdico empregado na
escola, deve ser considerado como um jogo
de carácter educativo.
A criança no espaço escolar, está o tempo todo envolvida com a matemática, contando
brinquedos, separando objetos, selecionando
materiais, cantando, usando seu raciocínio lógico para montar um jogo, correndo, dividindo
o lanche etc. O ambiente escolar proporciona
estes e outros inúmeros momentos de contato
com o mundo matemático.
Na perspectiva da autora, entendemos
que o jogo tem um papel importante na educação matemática, dentro dessas considerações,
o jogo é um elemento indispensável para que
ocorra uma aprendizagem significativa (KISHIMOTO, 2002).

O currículo educacional nas instituições de Educação Infantil devem ser pautados
em práticas pedagógicas que proporcionem a
interação e a brincadeira, garantindo e promovendo o conhecimento de si e do mundo por
meio de experiências corporais expressivas, recriando contextos significativos, aceitando movimentação corporal amplo, relações quantitativas, de formas, medidas, orientações físicas e
temporais (KISHIMOTO, 2002).
Faria (2012) apresenta experiências,
que considera significativas no campo da Matemática, como: brincadeiras com cantigas de
rodas, experiências de manipulação, exploração, comparação e organização de brinquedos, montar peças de encaixe e quebra-cabeças, rimas, parlendas e lendas, contagem de
números, corridas, jogo de regra, esperar a vez
em um brinquedo, brincar de esconde-esconde etc. (KISHIMOTO, 2002).

MEDIANDO A RELAÇÃO ENTRE O
BRINCAR E A MATEMÁTICA
Vygotsky (2007) nos mostra que o
aprendizado é um aspecto indispensável, universal e humano, reunindo neste processo funções psicológicas organizadas culturalmente.
As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (DCNEI) entendem as
crianças como sujeitos históricos e de direitos,
que interagem, brincam, imaginam, fantasiam,
experimentam, narram, questionam e constroem sentidos sobre a natureza e a sociedade.
Conforme as crianças expandem o seu repertório de experiências, criando formas de representar a realidade em suas brincadeiras:
Qual o papel das(os) professoras(es) em relação ao
brincar nas UEs? Valorizar o brincar não é apenas garantir que a brincadeira aconteça durante a rotina. A(o)
professora(or) precisa ter o olhar atento, buscando motivar brincadeiras, planejando e organizando de modo
que sejam convidativas, atendendo às necessidades
dos bebês e crianças. O lugar da(o) professora(or) varia frente aos diferentes tipos de brincadeira, e em todos eles são protagonistas. No caso das brincadeiras
de movimento, das brincadeiras tradicionais e das que
envolvem a fala, por exemplo, a(o) professora(or) atua
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de forma mais direta, apresentando as brincadeiras,
convidando as famílias/responsáveis e pessoas da comunidade para ensinar na UE brincadeiras tradicionais,
promovendo a troca de brincadeiras conhecidas entre
as crianças da turma e entre crianças de diferentes idades da UE. É dessa forma que as crianças passam a
conhecer brincadeiras de outros tempos e de outros lugares. E, ao conhecer essas brincadeiras, vão também
conhecendo sobre outras culturas, outros lugares e outros tempos. Saber que as crianças brincavam na rua
à noite num tempo em que não havia televisão ou que
as crianças na África têm brincadeiras parecidas com
as de crianças brasileiras ensina algo mais que a própria brincadeira. É importante lembrar que, ao promover
oportunidades de interações e brincadeiras, a(o) professora(or) realiza um trabalho pedagógico que é fundamental para o desenvolvimento integral das crianças.
Com as brincadeiras, as crianças exercitam e formam
uma percepção cada vez mais aguçada das coisas
(formas, cores, tamanhos, texturas, volume, peso, etc.),
vão formando uma memória, descobrem possibilidades
de exploração dos objetos, encontram soluções para
problemas que aparecem na brincadeira, vão formando
uma imagem de si. Ao brincar com outras crianças nos
jogos, nas brincadeiras de movimento, nas brincadeiras
tradicionais, as crianças ampliam seu vocabulário, trocam experiências com seus pares, aprendem regras de
convivência e também as dos jogos, aprendem a esperar sua vez para jogar e a respeitar a vez dos colegas.
Todas essas novas experiências despertam a curiosidade das crianças: um jogo africano, uma brincadeira indígena, uma cantiga da infância dos seus pais ou
avós, um brinquedo feito por uma pessoa mais velha da
comunidade, um jeito de brincar proveniente de outro
país. Com tudo isso, as crianças vão descobrindo a história, percebendo a passagem do tempo, descobrindo
a existência de outros lugares e outras culturas. Pesquisar juntos sobre brincadeiras de crianças de outros lugares ou sobre a origem das coisas ajuda a colocá-las
em contato com mapas e com a noção de tempos e
espaços (SME, 2019, p.9).

Despertar a curiosidade das crianças
com experiências desafiadoras que incentivam
a exploração de ideias, o levantamento de hipóteses e a construção de argumentos, é uma
tarefa que exige do professor um trabalho intencional e conhecimento dos conceitos matemáticos. Para auxiliar o professor no processo
de ensino matemático, autores como Kishimoto
estabelecem pontos básicos para abordagens
dos processos mentais em sala, um deles é a
movimentação corporal e cognitiva.
Quando brincam, as crianças não só se
movimentam, elas tomam decisões, assumem
papéis, imitam, julgam, se expressam, correm,
pulam, andam, falam, se comunicam, inventam
e resolvem problemas. Pensando em um jogo
direcionado, além de todas as ações mencionadas, elas também obedecem a regras estipuladas e combinadas (KISHIMOTO, 2002).
O professor além de mediador, passa
a ser um componente do grupo ou da equipe
mais experiente. Ele se envolve e neste processo, direciona algumas dessas ações, mesmo
quando resolve deixar as crianças livres. Sua
intervenção ao planejar jogos e brincadeiras,
reflete suas concepções a respeito do que considera ser importante ou relevante, em seu planejamento de ensino (KISHIMOTO, 2002).
Outro ponto interessante sobre o fazer
matemático nas Educação Infantil é o tempo.
Essa questão está muito relacionada às rotinas
escolares, e ao equilíbrio entre atividades dirigidas e as brincadeiras livres. O entendimento
sobre o tempo cronológico e o tempo do ritmo
da criança, bem como suas diferenças, ajudará
o docente a estabelecer dentro de suas propostas pedagógicas um vínculo escolar e relacional com seus alunos (KISHIMOTO, 2002).
Encontramos em Kishimoto (2002), referências que consideram planejamento como
o primeiro passo, para um bom trabalho. Para
a autora, não é possível organizar qualquer atividade com a intenção de ensinar conteúdo
apenas, pois a construção da aprendizagem é
um processo interativo, que vai além de currículos prontos, mas sim da valorização de
conhecimentos prévios dos alunos.
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Refletir na organização do tempo e na
ampliação das possibilidades de brincar livremente, ajudará o professor a tornar seu trabalho flexível , com intenções claras, alimentando
suas propostas em concepções sociais positivas como: a identificação com o outro, a aceitação de diferenças, igualdades, compartilhar
regras, dividir responsabilidades, exercitando a
convivência saudável e necessária à construção de nossa individualidade na referência essencial da presença de outros (KISHIMOTO,
2002).
Dessa forma, compete pensar no papel de educador mediador, cada vez menos o
de controlador ativo e presente, cada vez mais
o de observador dos gestos e desejos espontâneos das crianças, que necessitam de experiências para perceberem o mundo por meio
do brincar, fazendo contato consigo mesmas
através da introspecção e da experiência coletiva (KISHIMOTO, 2002).
Outras bibliografias também consideram o papel do professor com base fundamental do processo de ensino, Tardif (2017) nos
aponta quatro tipos de saberes docentes, que
edificam os saberes que formam o professor.
Cabe ressaltar que os diferentes tipos de saberes que compõem este profissional, derivam de
fontes diversas, que são construídas ao longo
de sua carreira e precisam ser relacionadas de
maneira conexas as suas exigências profissionais.
Para Lorenzato (2008) existe processos mentais a serem considerados durante a
aplicação conceitos matemáticos nos anos iniciais do Ensino fundamental e que entendemos
como norteadores para o trabalho com crianças da Educação Infantil.
Segundo ele, para que o professor
tenha sucesso na organização de situações
que propiciem a exploração matemática pelas
crianças, é também fundamental que ele conheça os sete processos mentais básicos para
aprendizagem da Matemática: correspondência, comparação, classificação, sequenciação,
seriação, inclusão e conservação. Sem o domínio desses processos, as crianças poderão até
dar respostas corretas, segundo a expectativa

e a lógica dos adultos, mas, provavelmente,
sem significado ou compreensão (LORENZATO, 2008).
É fundamental entender o que significa cada um desses processos, que podem
se referir a objetos, situações ou ideias. Cada
processo mental se refere especificamente a
assuntos da Matemática, enquanto outros se
referem ao cotidiano infantil vivencial.
1- Correspondência: é o ato de estabelecer a relação, de cada número, um numeral,
posição numa sequência ordenada.
2- Comparação: é o ato de reconhecer
diferenças ou semelhanças;
3- Classificação: é o ato de separar em
categorias, de acordo com semelhanças ou diferenças;
4- Sequenciação: é o ato de fazer suceder a cada elemento um outro, sem considerar
a ordem entre eles, uma ordenação sem critério preexistente;
5- Seriação: é o ato de ordenar uma
sequência segundo um critério;
6- Inclusão: é o ato de fazer abranger
um conjunto por outro, ou seja, considerar que
um conjunto de coisas distintas pode ter uma
qualidade que as inclua num conjunto maior;
7- Conservação: é o ato de perceber
que a quantidade não depende da arrumação,
da forma ou da posição;
O professor deve ter claro de que a mediação das aprendizagens não acontece quando as respostas são apresentadas aos estudantes, acontece de fato quando o professor é
capaz de intervir de modo ativo fazendo com
que o aluno busque mecanismos para responder a suas próprias perguntas. Estas ações as
crianças demonstram suas concepções de um
mundo e a matemática está presente a todo
momento (LORENZATO, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Embora a Matemática seja rotulada, por muitos, como uma disciplina bem complexa e
abstrata, acreditamos que existem várias maneiras de trabalhar seus conteúdos com as crianças. Pois avaliamos esta disciplina como um eixo norteador que tende a articular diversas ações
dentro das instituições de ensino.
É perceptível que as brincadeiras e jogos, que fazem parte da escolar, são meios lúdicos
de transmissão de conteúdos conceituais, efetivos e divertidos. Estes procedimentos abrem um
leque de possibilidades do trabalho pedagógico, causando mudanças de atitudes e contribuindo
com o processo de ensino-aprendizagem da matemática.
Ensinar Matemática com brincadeiras e jogos ajuda o desenvolvimento do raciocínio lógico, a criatividade e a capacidade de resolução de conflitos. Professores cientes de seu papel
de mediação, devem buscar alternativas para aumentar a motivação para a aprendizagem, contribuindo no desenvolvimento da autoconfiança, da organização, da concentração, da atenção,
do raciocínio lógico e da cooperação, proporcionando a socialização dos alunos, aumentando
assim, as interações dos indivíduos.
Tudo deve ser bem planejado e organizado respeitando limitações da idade e especificidade de cada indivíduo, buscando as superações dos sujeitos, considerando sempre um
recurso pedagógico eficaz para a construção do conhecimento matemático.
Ao brincar as crianças recriam e repensam os acontecimentos e experiências, além de
facilitar a aprendizagem de conceitos e conteúdo, proporcionando experimentações, descobertas, invenções e exercícios que avaliam e valorizam as habilidades de todos os envolvidos. De
acordo com as bibliografias analisadas podemos dizer que o brincar é uma ação lúdica individual ou coletiva, em que os envolvidos representam em falas, expressões, ações e movimentos,
suas vivências e experiências.
Concluímos assim que os jogos são excelentes oportunidades de mediação entre o prazer e o conhecimento, pois contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual, auxiliando
o processo de aquisição de conhecimento d das crianças. Com esses recursos, a prática educativa passa a ser dinâmica, principalmente no ensino da Matemática, já que esta é uma área
considerada complicada e de difícil entendimento. Assim os jogos ajudam a estimular o estudo
do conteúdo, nos casos da Educação Infantil motiva as crianças a se expressarem, agindo e
interagindo nas atividades propostas.
Portanto, afirmamos que os jogos contribuem de forma significativa para o ensino da
matemática em sala de aula, sendo importantes para as crianças a construção gradual do conhecimento e desenvolvimento intelectual e social.
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A IMPORTÂNCIA DA RELAÇÃO FAMÍLIA-ESCOLA
NO PROCESSO DE CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE
E CONQUISTA DE AUTONOMIA DE CRIANÇAS DE
ZERO A TRÊS ANOS

RESUMO: O presente artigo objetiva apresentar reflexões sobre a importância da participação
da família dentro da instituição de Educação Infantil urbana e que contribuem para a construção da identidade e da autonomia das crianças de zero a três anos de idade. Mesmo perante
a escassez estudos sobre o tema, alguns artigos e obras de autores especializados em pedagogia de datas mais recentes já começam a ser encontrados na internet e em estudos oficiais
de política educacional. Confrontando tais materiais, foi possível relacionar algumas ações
por parte da escola que possibilitam melhorar a participação das famílias no ambiente escolar
mencionado, com ênfase nas atividades lúdico-pedagógicas.

Palavras-chave: Parceria; Família e Escola; Identidade; Autonomia Infantil; Atividades Lúdico-Pedagógicas.
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INTRODUÇÃO

O

trabalho com as crianças de zero a três anos na Educação Infantil visa atendê-las em seu desenvolvimento integral por meio de práticas educativas, lúdicas
e sistematizadas, e de cuidados indispensáveis (em áreas diversas tais como
higienização, nutrição, segurança etc.).
Nesta faixa etária, as crianças estão em constante construção de sua própria identidade,
um processo gradativo que acontece de forma positiva e individual. O processo de construção
da identidade e da autonomia é bem complexo e se baseia tanto nas interações socioculturais
como na vivência de várias experiências e construção de vínculos (MEC/SEF, 1998, p. 15).
Dessa forma, as famílias são muito importantes nesse processo, visto que o ambiente
familiar é “a primeira matriz de socialização” (Ibidem, p. 13), “a lhes oferecer um modo de viver
e de realizar tarefas do cotidiano como comer, brincar, vestir-se, isto é, aprender ao estar ativamente se socializando” (SME/COPED, 2019, p. 20).
Cabe à escola, então, promover uma parceria com a família, já que esta instituição social
é o elo de intermediação entre os indivíduos e o coletivo. Porém,muitas famílias das grandes
cidades ainda entendem como apenas assistencialista o trabalho desenvolvido nos Centros de
Educação Infantil (CEIs) ou em creches particulares. Ou seja, que essas instituições são apenas
locais seguros onde os pais deixam seus filhos pequenos para serem cuidados enquanto trabalham (TERECIANI, 2008).
Nota-se, também, que nesses locais a participação dos pais ou responsáveis na vida
escolar das crianças de zero a três anos ainda se mostra limitada e em certos casos é até inexistente, acarretando lacunas quanto ao conhecimento da estrutura do trabalho pedagógico a
ser realizado. Ambas situações foram apontadas como recorrentes nas unidades educacionais
de Educação Infantil, gerando reflexões de que algo precisa ser feito, uma vez que a família e a
escola compartilham a educação integral da criança (SME/DOT, 2010, p. 6).
Algumas creches ainda não entendem como necessária uma aproximação mais consistente entre família e escola. Outras, a maioria, querem que isso ocorra, mas não sabem como
consegui-lo e também quais seriam as formas mais apropriadas (SILVA, 2012).
Estas últimas enfrentam uma série de grandes dificuldades que vão desde a incompreensão do projeto pedagógico, do papel da escola, a falta de disponibilidade e horários para ambas
as partes dialogarem até fatores sociais e políticos como autoritarismo, constrangimento dos
pais devido a se sentirem inferiorizados, falta de cidadania e desconhecimento com respeito ao
uso do espaço público (PAIVA et al, 2010; TERECIANI, 2008; FRANCISCO et al, 2010; ROCHA
et al, 2010).
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A questão que surge, então, é: como trazer as famílias desses ambientes urbanos conturbados e estressantes para uma participação maior nas escolas voltadas a crianças de zero a
três anos num trabalho em conjunto para a melhoria da construção da identidade e da conquista
da autonomia infantil?
O presente artigo tem a finalidade de apresentar reflexões sobre a importância da participação da família nos processos lúdico-pedagógicos dentro da instituição de Educação Infantil
urbana que contribuem para a construção da identidade e da autonomia das crianças de pouca
idade.
Destacando estudos já existentes sobre a importância da relação da família-escola no
processo de aprendizagem das crianças, almeja-se relacionar que as atividades lúdico-pedagógicas propiciam a participação das famílias no processo de construção da identidade e conquista da autonomia das crianças pequenas no ambiente escolar.
Utilizando como metodologia a pesquisa bibliográfica qualitativa, foi efetuado um levantamento inicial de estudos de anos recentes disponibilizados na internet e de documentos da
política educacional com a finalidade de buscar dados a serem analisados e interpretados com
relação à parceria da família nos processos educacionais escolares que contribuem para a construção da identidade e autonomia das crianças em pauta.
O presente artigo apresenta num primeiro momento algumas conceituações para em
seguida abordar o relacionamento encontrado entre famílias e as instituições educacionais de
crianças de zero a três anos, além de mencionar as formas encontradas de participação da família na escola, entre elas as atividades lúdicas.
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tativas de Aprendizagens e Orientações Didáticas para Educação Infantil (SP/SME/DOT,
Conforme o Referencial Curricular Na- 2007) e O Currículo da Cidade: Educação Incional para a Educação Infantil (RCNEI), a iden- fantil (SME/COPED, 2019).
tidade é um processo “do qual faz parte a ideia
Apontando que os bebês e as criande distinção, de uma marca de diferença entre
as pessoas, a começar pelo nome, seguido de ças pequenas podem frequentar ambientes de
todas as características físicas, modos de agir educação coletiva, como é o caso dos Centros de Educação Infantil (CEIs) ou creches. As
e de pensar e da história pessoal”.
crianças de zero a três anos, nessas instituiEsse mesmo documento informa tam- ções, são colocadas perante muitos desafios e
bém que a autonomia é “definida como a capa- experiências que muitas vezes não fazem parcidade de se conduzir e tomar decisões por si te do processo natural do desenvolvimento e
próprio, levando em conta regras, valores, sua constituição desses sujeitos em família.
perspectiva social e a perspectiva do outro”
Para o cientista bielorrusso Lev Vygot(MEC/SEF, 1998, p. 13-14). Isto porque um indivíduo não vive de forma isolada, mas inserido sky (1989), a criança se constitui como sujeiem um grupo, uma comunidade, uma socieda- to e constrói seus conhecimentos a partir da
de, com os quais deve se socializar. Entende- interação com outros seres humanos e com
o mundo em que vive. Assim, as interações
-se por socialização (MICHAELIS, 2014),
sociais são muito importantes no processo de
o processo pelo qual o indivíduo, no sentido biológico, construção da identidade, pois são a partir deé integrado numa determinada sociedade. Pela sociali- las que a criança estabelece vínculos e amplia
zação o indivíduo se torna pessoa humana, adquirindo seus laços afetivos com outras crianças e adulos hábitos que o capacitam a viver em uma determina- tos que contribuirão de forma direta ou indireta
da sociedade. Socialização significa aprendizagem ou para a constatação das diferenças entre indivíeducação, no sentido mais lato da palavra, aprendiza- duos e sua valoração.

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

gem essa que começa na infância e termina com a
morte da pessoa (MICHAELIS, 2014).

Desde o nascimento, a criança encontra-se imersa nas práticas sociais de um grupo de pessoas que atua em seu ambiente de
aprendizado e desenvolvimento. Sendo assim,
suas formas de agir, pensar, sentir, embora
influenciadas por fatores inatos, não resultam
apenas deles. Elas são constituídas de acordo com as possibilidades de participação da
criança em seu meio sociocultural e em atividades em que venha a interagir com diferentes
parceiros.

Nesse sentido, a experiência educativa
em creches torna-se privilegiada pelo fato de
propiciar ou ampliar contato com pessoas de
várias etnias, origens socioculturais, religiões,
costumes, hábitos e valores, além de a criança
adquirir conhecimentos sobre realidades naturais distintas.

Como ensina o Referencial Curricular
para a Educação Infantil, a construção da identidade depende da maneira como cada criança se vê e de como é vista pelos outros, da
capacidade de ter confiança em si mesma e
o fato de ser aceita, ouvida, cuidada e amada
Uma vez que as configurações sociais no meio social em que vive (MEC/SEF, 1998,
são dinâmicas historicamente, chegou-se a um p. 11, 13).
tempo em que os estudos pedagógicos aponMostrar às crianças suas característitaram para novas posturas com referência à
educação das crianças pequenas. Com isso, cas e potencialidades e o reconhecimento de
surgiram as Orientações Curriculares: Expec- suas limitações tornam-se ponto central para
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que elaborem a identidade e conquistem a autonomia. O educador, ao considerar a criança
como um ser de vontade própria, competente para construir conhecimentos e, dentro de
suas possibilidades, interferir no meio em que
vive, está permitindo que a autonomia dela seja
desenvolvida.

O mesmo acontece ao trazer a carga
afetiva de suas vivências familiares e as somar
às atividades desenvolvidas na instituição educacional. Nesses processos todos, a criança
estabelece maiores relações com o outro e aumenta seus conhecimentos sobre o mundo e
sobre si mesma.

Sendo assim, pode-se notar que a colaboração entre pais e educadores é fundamental
no acompanhamento conjunto dos progressos
que a criança realiza, já que essas duas instituições (família e escola) estão presentes em
suas vidas. Mas o que vemos na prática é que
as relações entre pais e educadores são geralmente conflituosas, pois de acordo com o estudioso Adriano Bonomi (1998, apud ROCHA et
A família é o grupo que mais se desta- al, 2010, p. 46), embora ambos tenham como
ca nos primeiros anos da criança. Mesmo nos objetivo o melhor para as crianças, seus focos
casos em que não existem laços sanguíneos, são diferentes.
a família é o grupo social no qual se formam
Enquanto os pais esperam atendimento
os mais profundos e duradouros laços afetivos. Como Barbosa e Reis (2008) mencionam, individualizado de seus filhos, os educadores
esperam que os pais entendam que as crianesse primeiro grupo de socialização, no entenças devem ser orientadas para o coletivo. Além
der do grande pensador Henri Wallon, é que
disso, há as excessivas demandas de trabalho
inicialmente ensina “conhecimentos – hábitos, no meio urbano que assoberba os pais e favalores, conceitos, comportamentos, atitudes – miliares, e uma grande dificuldade de se estaa serem internalizados pelas crianças”, devido belecer uma parceria consistente dessas pesà dependência física e psíquica que elas apre- soas na educação das crianças por conta de
sentam nos primeiros anos de vida.
uma referência conceitual errônea. A instituição
escolar sempre enfatiza a participação, porém
Em contrapartida, uma vez que não nem todas as famílias ainda compreendem: “o
são sujeitos passivos na relação, também as papel que se espera delas na Educação Infantil
crianças vêm a modificar “o meio familiar mu- de hoje, já que suas representações sobre o
dando os hábitos e as atitudes sócio afetivas que o que ‘é da família’ e o que ‘é da escola’
da família” (Idem). Já a escola trata-se de um ainda estão, frequentemente, impregnadas de
grupo importante, porém complementar, que concepções assistencialistas ou autoritárias da
jamais poderá substituir a família na educação educação” (SCHAEFFNER & LEMOS, 2010, p.
35).
das crianças, uma vez que há tarefas que não
competem à instituição social tomar a frente
Por outro lado, muitas escolas se iso(SILVA, 2012).
lam da comunidade e não incluem em seu
O RCNEI registra que “o desenvolvimento da identidade e a autonomia estão intimamente relacionados com os processos
de socialização” (MEC/SEF, 1998, p. 11). Por
isso, o educador deve criar oportunidades para
que as crianças possam aprender a conviver
em grupos.

Conectar as experiências escolares às
vividas em casa com a família, e unir os conhecimentos formais e informais que acontecem
nesses ambientes com estímulos diferenciados, auxilia a criança na construção da identidade e conquista da autonomia pessoal.

planejamento momentos e situações que preparem as famílias para que entendam suas propostas de trabalho (FRANCISCO et al, 2010, p.
16). Ou só chamam a família para falar sobre
as dificuldades que a escola atravessa e informar sobre problemas de desenvolvimento ou
disciplinares da criança (PIRES, 2013).
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Para o doutor em educação Vitor Henrique Paro (2002, apud FRANCISCO et al, 2010,
p. 16), é de se considerar a existência de alguns “condicionantes culturais” quando se fala
em participação da população em assuntos
escolares. Entre eles, “o sentimento de medo
que os pais sentem de represálias da instituição por aplicações indevidas”, ou por estarem
constrangidos em falar com pessoas que possuem maior escolaridade que a sua.

clima de confiança, estarão possibilitando que
as famílias tornem-se parceiras, além de terem
seus saberes ampliados e reconhecidos (SILVA, 2012).
Isto porque, a ideia contemporânea de
educação compartilhada é a de que pais e escola venham a trocar não apenas experiências,
mas ideias e determinações sobre a educação das crianças (MIQUELINO & MARTILDES,
2010, p. 31).

Há, portanto, a necessidade de um levantamento das circunstâncias que ocasionam
o afastamento dos familiares e suas principais
dificuldades na participação escolar (TERECIANI, 2008, p. 33), sendo de se notar que cada
unidade de Educação Infantil tem sua realidade
específica. A partir daí, então, buscar as melhores estratégias de atração.

Com respeito às ações de aproximação dos pais com a escola, a professora Elaine
Cristina Reis Silva relaciona em seu estudo as
seguintes abordagens: festas culturais, datas
comemorativas, reuniões bimestrais, palestras,
debates, representante por sala (mãe/filho),
APM (Associação de Pais e Mestres) e atividades em sala que envolvam a participação
Além desse primeiro passo, o relacio- dos pais, em que compartilhem experiências
namento entre famílias/responsáveis e educa- anteriores.
dores necessita de ações contínuas. Levar a
seu conhecimento a rotina da criança dentro
Também menciona que não podem falda instituição de educação infantil e explicar tar as “ferramentas tradicionais, como murais,
claramente o projeto pedagógico são fatores bilhetes, diário dos alunos e demais comunifavoráveis para o estabelecimento do vínculo cados impressos [...] para informar sobre o
família-escola (TERECIANI, 2008; ALVES et al, funcionamento da escola, prestar contas, con2010; PIENTA & METZ, 2011).
vocar reuniões e compartilhar os projetos em
andamento”. E vai mais além ao dizer que “a
Neste sentido, as reuniões com as fa- escola pode abrir a quadra, o pátio e até as
mílias assumem um caráter formativo, onde as salas de aula para pais e vizinhos e oferecer
escolas de Educação Infantil precisam pensar atividades esportivas, culturais e sociais quane organizar em estratégias que permitam a es- do esses ambientes não estiverem sendo utilicuta, observação e convívio com as famílias. zados pelos alunos” (SILVA, 2012).
“Assim, as famílias/responsáveis entendem a
importância do diálogo e não tomam a reuDeise Machado da Silva (2012a), da
nião como um momento em que receberam Secretaria Municipal de Educação de Araçatu‘elogios’ sobre o comportamento das crianças ba, em seu artigo, cita não só as reuniões de
ou ‘queixas e pedidos de ajuda e intervenções pais e mestres e a agenda escolar como for[...], (o que historicamente tem sido o caráter mas de comunicação e aproximação, mas tamda reunião) (SME/DIPED, 2019, p.185).
bém acha importante as conversas na entrada
e saída das crianças. E reconhece de grande
Cotidianamente também os educado- mérito a presença de um professor disponível
res precisam ouvir e compreender as insegu- em Horário de Trabalho Pedagógico Coletivo,
ranças naturais que os pais têm em relação para os pais que só dispõem de horário noaos ambientes, cuidados e educação que são turno a fim de que ele possa sanar dúvidas e
dispensados aos seus filhos. Criando um maior inquietações ou trocar ideias.
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No entender da professora Kéthlen
Dayane Rodrigues Tereciani (2008), que analisou a influência de 39 famílias no cotidiano escolar de 130 crianças de zero a seis anos, em
uma creche de Bauru, é essencial uma aproximação mais efetiva, desde a data da matrícula, quando devem ser esclarecidas todas as
dúvidas e se colete informações para facilitar
o relacionamento entre ambas as partes. Isto
porque:
é necessário a realização de trabalhos que estimulem
a participação dos pais, de modo a contribuir para a
qualidade do trabalho com as crianças. Entretanto, para
que isto ocorra é importante que a escola busque conhecer a realidade dos seus alunos e de suas famílias,
buscando as melhores práticas educativas, procurando
oferecer atividades que se adaptem às características
da comunidade escolar (TERECIANI, 2008).

Em seu estudo, Tereciani apontou que
40% dos pais do Maternal II (dois a três anos)
desconheciam a filosofia da escola, o que levou a entidade a enfocar mais o assunto nas
reuniões de pais. Sugere se que adotem outras ações de aproximação da família à escola
como as feitas pela creche em estudo: festas
de aniversário a cada final do mês com a presença dos familiares, chá da tarde com homenagens às mães, chá dos pais no horário da
saída, festa junina e festa da primavera à noite,
dia da família, bilhetes, murais, calendários e
“caderno de recados em todas as turmas para
facilitar a comunicação entre pais e professores”.
Como constatou uma das estagiárias
do Maternal II desta creche, que respondeu
a questionário sobre se percebe mudança na
participação dos pais e crianças após estas
ações, “quando eles [as crianças] recebem a
notícia de que o evento vai ser aberto aos pais,
ou que os pais irão ver as atividades feitas por
eles na aula, ficam bem mais felizes e dispostos” (Idem).

A professora da Unicamp, Telma Pileggi Vinha, em seu artigo, sugere que a cada mês
um professor fique responsável por um tema e
escreva um resumo a ser mandado para os
pais, além de indicar livros a eles. E completa:
“é função da escola orientar os pais, porque a
consequência é direta na formação das crianças” (VINHA, 1999).
Francisco et al (2010) aplicaram questionários em 122 pais de alunos de duas EMEIs
(Escola Municipal de Educação Infantil – que
atende crianças de três a cinco anos), além de
38 professores e 24 funcionários para saber
sobre a importância e influência da participação da família na gestão escolar.
As respostas colhidas foram no sentido
do desejo de “mais reuniões e eventos aos sábados e em outros horários; promovendo mais
reuniões e palestras de assuntos interessantes; eventos culturais e festas”. Outras ações
sugeridas: acolher as opiniões dos pais em
reuniões; realizar eventos e oficinas de acordo
com a realidade local ou o projeto pedagógico;
orientar os pais sobre obrigações e responsabilidades na educação. A conclusão desse estudo foi que:
a comunidade espera da escola que esta propicie condições de participação. [...] Chama a atenção o desejo
dos pais em colaborar com o processo pedagógico de
forma mais efetiva [...] Por outro lado, professores e funcionários não demonstram um desejo de participação
da comunidade de forma tão próxima (FRANCISCO et
al, 2010).

Em seu estudo, Alves et al usaram de
reuniões com pais e professores de três escolas com 95 alunos para levantar dados com
questionários. Bilhetes, telefones ou e-mails foram citados como bons instrumentos de aproximação, mas:
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Schaeffner & Lemos (2010), após pesquisa que envolveu 63 famílias com filhos em
CEI no bairro do Butantã, São Paulo, se indagaram: “uma vez que a participação das famílias
nas festas é muito elevada e as festas são bem
avaliadas” será que a questão do vínculo escola-família não precisaria ser repensada? Por
meio de várias ações, como bilhetes semanais
informando as atividades pedagógicas realizadas com as crianças nas salas-ambiente, ofeMiquerinos e Martildes, em sua pesqui- receram aos pais uma dimensão mais transsa, efetuaram um levantamento em uma CEI parente e democrática do CEI e ampliaram as
que conta com 140 crianças, 32 professoras, relações.
quatro auxiliares técnicos e três agentes escolares, além de diretora e coord. pedagógica,
Ao final do estudo concluíram que a
como primeiro passo para que os pais compar- convivência na “entrada e saída das crianças,
tilharem ideias e decisões sobre a educação festas, oficinas, gincanas, brincadeiras, dançar
de seus filhos. Suas primeiras ações envolve- quadrilha etc., além de boletins informativos,
ram diferenciados instrumentos.
cartas aos pais, bilhetes, contatos telefônicos
e e-mails, estreitam as relações e nos aproxiAproveitamos a necessidade de repor os dias de sus- mam da nossa clientela” (SCHAEFFNER & LEpensão de atividades referentes a emendas de feriados
MOS, 2010, p. 37).
[para] fazermos reuniões, mostras culturais, comemoa escola pode ousar novos espaços, como reuniões pedagógicas e de avaliação institucional. Muitas vezes, a
participação da comunidade nesses momentos é considerada tabu, pois questiona os limites invisíveis dos
papéis que separam a comunidade e escola, o familiar
e o profissional. E muitas vezes é justamente nestes
momentos que são tomadas importantes decisões sobre o futuro da escola, sem a participação de vozes da
comunidade (ALVES et al, 2010).

rações, entre outros eventos, aos sábados. [...] Realizamos uma reunião de pais em que eles participaram
de atividades artísticas com o estímulo das professoras
(MIQUERINOS & MARTILDES, 2010, p. 34).

Rocha et al (2010) também constataram a maior presença dos pais em eventos e
menor presença nas palestras e reuniões meramente informativas e justificativas de gastos
e ações. O estudo abrangeu várias EMEIs na
região paulistana de São Miguel por meio da
aplicação de um questionário com sete perguntas.

Além disso, citaram a realização de
mural de fotos e uma mostra cultural com exposição dos trabalhos das crianças aberta aos
pais num sábado. “Na ocasião, apresentamos
um vídeo com imagens que ilustram um pouco
o nosso dia a dia, inclusive a participação dos
Uma das EMEI já oferecia uma atividapais realizando atividades na reunião de pais e de com a participação da família chamada a
mestres” (Ibidem, p. 35).
Hora da História (leitura compartilhada de obra
de literatura infantil), seguida de breve exposiA CEI complementou essas ações com ção por uma professora. E a equipe gestora
palestras do Corpo de Bombeiros, sobre pri- comunicava prontamente, através de cartazes,
meiros socorros e com pediatra sobre cata- as ações e encaminhamentos do CE e da APM,
pora. E as pesquisadoras concluíram: “Enfim, e reforçada os assuntos em todas as reuniões
depois de tanto trabalho, estamos tendo uma e eventos. Mas a maior parte das creches prioparticipação mais ativa da família na escola, rizava os Encontros de Pais e estes eram inestamos mais próximos, houve aumento da suficientes para o envolvimento da família no
participação dos pais no Conselho de Escola processo de aprendizagem das crianças.
e na Associação de Pais e Mestre, sendo que
antes os participantes eram ‘lançados’ e com
muito ‘custo’ conseguimos a adesão de um ou
outro” (Idem).
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O estudo veio a concluir que eliminar
as barreiras e acolher as famílias deveria ser
um objetivo constante, mas sem esperar que
todos se envolvessem da mesma forma. Se
80% não participavam da CE e APM, isso se
devia aos diferentes históricos familiares de
compromissos, que se refletiam no tempo disponível de cada família. O que levou o grupo a
recomendar que se oferecesse:
um leque maior de horários de reuniões e eventos e
criar outras formas de socialização das informações,
como tornar mais acessível o portfólio das crianças
com o relatório de aprendizagem feito pelo professor.
[...] Outra proposta é criar o horário do atendimento aos
pais dentro do horário coletivo do professor, nas reuniões ou por meio de bilhetes em que o professor informa
o dia da semana e o horário que tem disponível para
atender (ROCHA et al, 2010, p. 47).

Por último, a mestre em educação Letícia Vieira Casanova ofereceu um interessante
trabalho, embasado em um extenso levantamento de estudos realizados até 2008 sobre a
relação família-escola infantil. Em sua pesquisa
de campo, ela visitou as residências de onze
familiares de crianças da EMEI para descobrir
o grau de conhecimento da creche como local
de aprendizagem.
Observou que “a não sistematização
das ações de envolvimento das famílias nos
acontecimentos rotineiros da creche, perpetua
a significação da creche como um simples lugar para ficar, onde as crianças desfrutam de
horários fixos de alimentação, sono e brincadeiras” (CASANOVA, 2011).
De outro lado, também notou que muitas vezes “a professora vê os pais como incapacitados ou desinteressados para compreender os processos educativos” e não entende
que faz parte de sua função esclarecê-los. Por
meio de murais com fotos e pequenos textos
explicativos das atividades realizadas, assim
como registros semanais, a escola pode ensinar às famílias o quê, o porquê e para quê
ocorrem as atividades pedagógicas que aplica.
E a pesquisadora conclui:

se a própria instituição não mostrar o que produz, não
falar sobre o que faz, não evidenciar o desenvolvimento de cada criança, não conduzir crianças e pais no
processo de aprender e não orientar as famílias com a
intenção de se tornarem melhores pais e conhecedores
da infância, a creche continuará sendo um simples lugar para ficar (idem).

Os CEIs e creches têm a obrigação de
garantir às suas crianças: o direito de viver situações acolhedoras, seguras, agradáveis, desafiadoras, que lhes possibilitem apropriar-se de
diferentes linguagens e saberes que circulam
em nossa sociedade, selecionados por seu valor formativo em relação aos objetos expostos
(SP/SME/DOT, 2007, p. 16).
As Diretrizes Curriculares Nacionais
para a Educação Infantil (Resolução CNE/CEB
nº 05/09), em seu artigo 7º, pedem que se
construam “novas formas de sociabilidade e
de subjetividade comprometidas com a ludicidade”, ou seja, “a brincadeira como atividade
privilegiada”, conforme destacou a mestra em
educação pela PUC, Zilda de Moraes Ramos
Oliveira, no Seminário Nacional do Currículo
em Movimento (OLIVEIRA, 2010).
O lúdico, palavra que se refere a jogos
e brincadeiras, é visto como de tão grande importância na primeira infância que a doutora
em ciências psicológicas Maria da Glória Seber (1995, apud PAIVA et al, 2010) aponta que
se observe como a criança se compenetra,
nesse tipo de atividade, da mesma forma que
o faz ao aprender a andar: Esse esforço é tão
intenso que, às vezes, ela fica concentrada na
atividade e nem escuta quando alguém a chama. Essa mobilização presente nas condutas
lúdicas, por si só, deveria servir-nos como indicativo a respeito da importância que elas têm
para as próprias crianças (PAIVA et al, 2010).
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Planejar momentos, seleccionar e organizar materiais, disponibiliza-los para as crianças, observar como experimentam e interagem
para potencializar seus diferentes usos, é um
dos papéis do educador infantil no processo
de mediação entre elas e o conhecimento do
mundo, que exige, sobretudo com as crianças
menores, o acompanhamento, a organização,
o planejamento e a verificação prévia dos ambientes e objetos a serem utilizados por elas.

A escola não pode se esquivar do seu
papel de oferecimento de canais diversificados
para a participação da família/comunidade.
Conforme pede a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional e o Estatuto da Criança e
do Adolescente (ECA): “As escolas têm a obrigação de se articular com as famílias e os pais
têm direito a ter ciência do processo pedagógico, bem como de participar da definição das
propostas educacionais” (SILVA, 2012).

Quando o educador oferece à criança
atividades lúdicas, ele a auxilia não apenas
na elaboração de hipóteses e conhecimentos,
como também oferece um papel muito importante com relação às habilidades e atitudes.
“Praticamente todas as descobertas e brincadeiras nos três primeiros anos de vida da criança estão relacionadas à construção da identidade e à autonomia”, alertam Vieira & Klein
(2013, p. 97).

No I Congresso de Ensino, Pesquisa e
Extensão da Universidade Estadual do Paraná,
Andrea de Paula Pires (2013) veio a colocar
que “a relação entre a escola e a família é, sobretudo nos dias de hoje, uma das mais palpitantes questões discutidas por pesquisadores
e gestores dos sistemas de ensino em quase
todo o mundo”. E alertou que:
não existe uma fórmula correta para se efetivar a relação família e escola, pois, cada família, cada escola
tem sua realidade, sempre diferente, onde é importante
que cada uma conheça sua realidade e construam juntos o diálogo mútuo, fazendo que essa parceria se concretize, apesar das dificuldades que surgirem (Idem).

De outra parte, o respeito à diversidade deve permear as relações cotidianas, tanto com referência às crianças quanto às suas
famílias (MEC/SEF, 1998, p. 41). Ao compor
a vivência familiar com o ambiente que enconNo seu entender é preciso que sejam
tra na escola, a criança passa a pensar sobre
sua identidade e os aspectos que a tornam realizados:
única, adquirindo confiança e suporte para o
desenvolvimento de sua autonomia (PAIVA et encontros, reuniões coletivas e individuais, palestras e
oficinas sobre questões pedagógicas, além de festas
al, 2010).
Uma vez que a criança é o motivo maior
de preocupação do grupo familiar, vem a ser
por meio das atividades elaboradas pela escola que se poderá realizar uma aproximação
mais constante e consistente com as famílias.
E se forem observados os estudos mencionados e os relatos de experiências apresentados
ao programa A Rede em Rede da Prefeitura
de São Paulo, nota-se que as atividades com
maior êxito foram aquelas realizadas na escola para os familiares em companhia de suas
crianças (SP/SME/DOT, 2010).

e passeios para criar laços de amizade e confiança, e
estar sempre à disposição para receber sugestões e
críticas construtivas [...] uma efetiva parceria família e
escola requer aos gestores, professores, uma tomada
de consciência de que as reuniões não deverão ser
apenas baseadas em temas teóricos e abstratos, reuniões para chamar a atenção dos pais sobre os inúmeros
problemas dos filhos, sobre as notas baixas, reuniões
extensas e pouco planejadas, onde somente o profissional de educação fala, sem proporcionar a abertura para uma proposta de parceria vinda da família. A
construção desta parceria é papel da escola, pois ao
transferir para a família somente reforçará sentimentos
de vergonha, ansiedade e incapacidade dos pais, pois
eles pouco entendem do processo educacional, e o resultado desta transferência é o afastamento da família
(Idem).
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E citando Jean Piaget, concorda que:
Uma ligação estreita e continuada entre os professores
e os pais leva pois a muita coisa mais que a uma informação mútua: este intercâmbio acaba resultando em
ajuda recíproca e, frequentemente, em aperfeiçoamento
real dos métodos. Ao aproximar a escola da vida ou
das preocupações profissionais dos pais, e ao proporcionar, reciprocamente, aos pais um interesse pelas coisas da escola, chega-se até mesmo a uma divisão de
responsabilidades (PIAGET, 1972, apud PIRES, 2013).

O professor de educação infantil tem
conhecimento de quais brincadeiras promovem “o desenvolvimento das capacidades infantis de relação interpessoal, de ser e de estar
com os outros em uma atitude básica de aceitação, respeito e confiança”, como pede o vol.
1 do RCNEI (MEC/SEF, 1998, p. 23).
Portanto, pode elaborar juntamente
com a equipe pedagógica da escola atividades
que se ajustem e possam ser realizadas pelos
pais ao lado das crianças e em que nas mesmas ocasiões sejam aos familiares explicados
os objetivos de cada uma delas. Uma dança
do jornal, por exemplo, citada por Pimenta e
Metz (2011, p. 37), auxilia no desenvolvimento
sensorial e motor de crianças de zero a três
anos, ou ao se colocar diferentes tipos de músicas e dar chocalhos para que as crianças
acompanhem o ritmo.

O conceituado pedagogo Friedrich Froebel (apud CREPALDI, 2010, p. 62) chamou
a atenção para a importância de se inserir as
brincadeiras simbólicas como forma de cultura
da infância, ou seja, mães e crianças deveriam
brincar juntas. As brincadeiras simbólicas são
aquelas voltadas ao faz de conta, como brincar de cavalinho nas costas do pai, fazer comidinha de mentirinha, ninar a boneca, imitar
personagens reais como palhaços de circo e
Um dia da família, uma gincana, evencantores ou imaginários como heróis e bichos tos em que todos podem participar ou um confalantes. Paula e Mendonça (2009, p. 60) en- vite para que alguns familiares interajam com
sinam que:
as crianças à tarde nas atividades lúdicas,
tudo acompanhado por explicações verbais,
a imitação é um dos principais aspectos do desen- folhetos e até vídeos, trariam maior impacto no
volvimento humano. Quando a criança é pequena, a conhecimento das propostas pedagógicas da
imitação não é um processo mecânico. O bebê não escola e abriram novos caminhos para uma
reproduz os sons que sua mãe realiza com ele como participação maior das famílias. Uma vez elas
um papagaio, mas reelabora as instruções fornecidas mais próximas, torna-se mais fácil elaborar parpela mãe. A imitação é um processo complexo. Para cerias mais eficazes voltadas ao processo de
imitar, é preciso se colocar no lugar do outro, interiorizar aprendizagem da criança.
os gestos, sons e significados (PAULA; MENDONÇA,
2009, p. 60).

Também Oliveira (2010) entende que
através da brincadeira a criança aprende a assumir papéis diferentes e vai construindo sua
identidade. Pimenta e Metz (2011, p. 36, 38)
ressaltam que para a faixa etária de zero a três
anos, “as atividades musicais, brincadeiras e
jogos permitem que a criança inicie uma tomada de consciência de seu próprio corpo e
desenvolva a coordenação motora” e alertam
que “a criança até dois anos necessita tocar,
cheirar, ouvir para compreender”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As pesquisas realizadas comprovam a necessidade de um redimensionamento do papel
das escolas de Educação Infantil, indicando uma reinvenção dos procedimentos de interações
com as famílias, como forma de superar as compreensões assistencialistas pelas quais ainda é
vista.
Para isso, escola precisa atentar-se à inclusão das famílias em seu contexto por meio
de acolhimentos, formações e diálogos constantes, esclarecendo e incluindo a participação das
famílias no Projeto Pedagógico e desenvolvimento da criança, levando-se sempre em consideração os horários de disponibilidade dos familiares e suas idiossincrasias.
Observou-se pelos estudos levantados que primordialmente são os encontros sistemáticos que reúnem pais, filhos e professores, e apresentados sempre com dinâmicas interativas
como jogos, festas e brincadeiras com a presença de todos, que propiciam uma maior aproximação família-escola e levam a maior participação familiar no desenvolvimento da criança, além de
abrirem caminho para a interação e participação ativa das famílias no aprimoramento do Projeto
Pedagógico da unidade escolar.
Todas as atividades sistematizadas do grupo familiar ou escolar contribuem, direta ou
indiretamente, para a construção da identidade e o desenvolvimento da autonomia da criança.
Porém, quando essas duas instituições, família e escola, se unem em prol de um mesmo objetivo, os benefícios são potencializados. Cabe à escola promover tempos e espaços a tal parceria,
e esta aproximação deve ser feita de forma clara e prazerosa.
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CREPALDI, Roselene. Jogos, brinquedos e brincadeiras. Curitiba: Iesde, 2010.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: Este artigo vem buscar reflexões a respeito da educação ambiental no ensino fundamental. A ciência, o meio ambiente e a educação são pilares fundamentais para a construção
de uma sociedade que busca preservar a vida, uma vez que o cuidado com o meio ambiente
se tornou uma questão de sobrevivência para a sociedade atual. Desta forma, a escola não
pode estar alheia aos problemas e às questões ambientais. A escola precisa considerar a importância da educação ambiental na formação do cidadão e sensibilizar o aluno a buscar
valores que leve à preservação e o cuidado com o meio ambiente. Ao se educar por meio
de atividades relacionadas ao meio ambiente os professores estarão contribuindo significativamente para a formação do cidadão, pois integra o homem para visar à formação de uma
personalidade pautada na condução do conhecimento contextualizado. Um projeto Didático
deve ser trabalhado de forma significativa, de acordo com seu cotidiano, para que aprimore
seus conhecimentos prévios por meio de atividades que façam parte do seu cotidiano, como
reciclagens, construção de brinquedos fazendo uso de materiais recicláveis, entre outros.

Palavras-chave: Ciência; Educação; Meio Ambiente.
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INTRODUÇÃO

A

maneira como o homem utilizou os recursos naturais de forma inadequada tem
levado à inúmeras consequências, principalmente para o meio ambiente que,
cada vez mais, vem sendo degradado, uma vez que o homem visou apenas o
lucro financeiro sem se preocupar com a degradação ambiental.
Diante dessa situação, se faz necessário uma educação ambiental que conscientize as
pessoas em relação ao mundo em que vive para que possam ter acesso a uma melhor qualidade de vida, mas sem desrespeitar o meio ambiente, tentando estabelecer o equilíbrio entre o
ser humano e o meio.
A educação ambiental precisa ser um exercício para a cidadania, desta forma, este estudo apresenta como objetivo principal, proporcionar a conscientização e o conhecimento dos
alunos sobre os temas que envolvam meio ambiente e cidadania, desenvolvendo a construção
de atitudes para a preservação e com o desenvolvimento sustentável.
Haja vista que neste nível os educandos são bastante curiosos e abertos ao conhecimento, não possuindo “vícios da cultura das gerações anteriores”, além de adquirirem o conhecimento com facilidade, ainda o levam para aqueles que estão ao seu redor, já que é muito
comum uma criança ao chegar em casa refazer e comentar o que aprendeu na escola, o que
acaba levando e contribuindo para conscientização dos adultos.
Exatamente por ser a Educação Ambiental uma atividade formal e informal, é necessário
a escola se preocupar em promover, simultaneamente, o desenvolvimento de conhecimentos,
atitudes e habilidades necessárias à preservação e melhoria da qualidade de vida. O reflexo
desse trabalho educacional ultrapassa os muros escolares, atingindo circunvizinhanças e, sucessivamente, a cidade, a região, o país. Sabe-se que atualmente existe uma grande preocupação
em relação ao meio ambiente e por isso pensamos em algumas etapas que direcionam a aprendizagem à respeito do meio ambiente.
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É geralmente aceito que certas características são importantes para a implementação bem-sucedida da Educação Sustentável,
refletindo a importância igual do processo de
aprendizagem e dos resultados do processo
Uma educação de boa qualidade é educacional.
uma ferramenta essencial para alcançar um
mundo mais sustentável. De acordo com Freire
Para promover a Educação Sustentá(1987):
vel, a Década das Nações Unidas para a Educação para o Desenvolvimento Sustentável,
Ensinar não é transferir conhecimento, mas criar a pos- 2005-2014, (DESD) foi adotada pela Assemsibilidade para sua construção. O ato de educar se
bléia Geral da ONU com a Organização das
constitui no processo em que um aprende com o outro
Nações Unidas para a Educação, a Ciência e
na convivência, se transformando de forma espontânea,
de maneira que seu modo de viver se faz progressiva- a Cultura (UNESCO), designada como a prinmente mais congruente com o do outro no espaço de cipal agência de promoção em todo o mundo.
década.
convivência (FREIRE, 1987).

O CURRÍCULO DA CIDADE E SEUS
DESAFIOS PARA A EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL

A educação para o desenvolvimento
sustentável promove o desenvolvimento de conhecimentos, habilidades, compreensão, valores e ações necessários para criar um mundo
sustentável, que garanta proteção e conservação ambiental, promova a equidade social e
incentiva a sustentabilidade econômica.

A década busca uma visão global ‘de
um mundo em que todos tenham a oportunidade de se beneficiar de uma educação de qualidade e aprender os valores, comportamentos
e estilos de vida necessários para um futuro
sustentável e para uma transformação social
positiva.

O conceito de Educação Sustentável
se desenvolveu amplamente a partir da educação ambiental, que buscou desenvolver conhecimentos, habilidades, valores, atitudes e
comportamentos nas pessoas para cuidar de
seu ambiente.

Sabe-se que atualmente existe uma
grande preocupação em relação ao meio ambiente e por isso pensamos em algumas etapas que direcionam a aprendizagem à respeito
do meio ambiente. A partir de 10 mil a.C, a
agricultura trouxe impactos negativos para a
natureza com os desmatamentos.

O objetivo da Educação Sustentável é
permitir que as pessoas tomem decisões e realizem ações para melhorar nossa qualidade de
vida sem comprometer o planeta. Também visa
integrar os valores inerentes ao desenvolvimento sustentável em todos os aspectos e níveis
de aprendizagem.

Com este desmatamento, teve muita
extinção da fauna e flora, queimadas, contaminação do solo e água, abundância de material
orgânico e erosão (MOCELLIN, 2004). Na década de 60, as questões ambientais era um
despautério do modelo econômico continuado
pela geração da época, porém, não se tinha
entendimento sobre Educação Ambiental.

Existem vários temas-chave na Educação Sustentável e, embora o foco dominante
esteja nas preocupações ambientais, ele também aborda temas como alívio da pobreza,
cidadania, paz, ética, responsabilidade em
contextos locais e globais, democracia e governança, justiça, direitos humanos, igualdade de
gênero, responsabilidade corporativa, gestão
de recursos naturais e diversidade biológica.

Exclusivamente em 1965, na Conferência da Universidade de Keele, foi dito o termo
Educação Ambiental, com a sugestão de que
deveria fazer-se parte da educação de todos.
De acordo com Dias (1991), em 1972 foi o
ano em que aconteceu os fatos mais relevantes para o desenvolvimento do tema ambiental
no mundo.
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Por meio de atividades que gerem uma
preocupação ambiental pode se ensinar a
criança a construir brinquedos fazendo uso de
recicláveis, como os exemplos que demonstramos neste projeto.
Entende-se que atualmente há um
grande consumo de produtos recicláveis e ao
utilizarmos com o intuito de reciclá-los podemos colaborar para o meio ambiente de forma significativa. A ciência, o meio ambiente e
a educação são pilares fundamentais para a
construção de uma sociedade que busca preservar a vida, uma vez que o cuidado com o
meio ambiente se tornou uma questão de sobrevivência para a sociedade atual.

A educação para o desenvolvimento
sustentável exige mudanças de longo alcance
na forma como a educação é praticada hoje
em dia. O desenvolvimento econômico, social
e cultural da sociedade humana é altamente
dependente de boa educação. A educação em
diversas formas e contextos múltiplos fornece
os meios pelos quais cada geração passa sua
cultura, descobertas, sucessos e fracassos
para a próxima.

Sem educação intergeracional, muito
pouco no contexto humano pode ser sustentável. A educação também é importante para
formular, desafiar e disseminar ideias, conhecimentos, habilidades e valores nas comunidades, desde jovens a não tão jovens, e entre
Dessa forma, a escola não pode estar comunidades, nações e continentes.
alheia aos problemas e às questões ambientais. A escola precisa considerar a importância
A educação é identificada como um
da educação ambiental na formação do cida- elemento-chave das estratégias focadas na
dão e sensibilizar o aluno a buscar valores que sustentabilidade em muitos contextos e níveis
leve à preservação e o cuidado com o meio em que a educação é fundamental para alcanambiente.
çar consciência, valores e atitudes ambientais
e éticas. Desenvolveremos assim, as compeEducação para o desenvolvimento sus- tências e valores que conduzirão a avaliar e retentável significa incluir as principais questões pensar de outra forma as suas atitudes diárias
de desenvolvimento sustentável no ensino e e as suas consequências no meio ambiente
na aprendizagem; por exemplo, mudanças cli- em que vivem.
máticas, redução de riscos de desastres. biodiversidade, redução da pobreza e consumo
Possuindo a capacidade de tornar nossustentável.
sos alunos sensibilizados e conscientes a essa
nova visão sobre o ambiente, eles mesmos se
Ele também requer métodos participa- tornarão educadores ambientais em suas cativos de ensino e aprendizagem que motivem sas e em seus meios de convívio, tornando
e capacitem os alunos a mudar seu comporta- desta forma, esse processo em uma sequênmento e tomar medidas para o desenvolvimen- cia de ações benéficas, a vida, a natureza ao
to sustentável. A educação para o desenvolvi- futuro.
mento sustentável promove consequentemente
competências como pensamento crítico, imaginação de cenários futuros decisões de forma
colaborativa.
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Para que a educação ambiental tenha
uma prática significativa necessita-se partirmos
desde a educação da família até o ambiente
escolar. Sugere-se que sejam realizados trabalhos com reciclagem aos quais tenham a colaboração da família por meio de recolhimentos de itens recicláveis, como as garrafas pets,
muito bem usadas, como para fazer sofás, mesas, cadeiras, entre outros. As caixas de leite
podem ser utilizadas para realização da confecção de casas de brinquedo, por exemplo.
Os primeiros acontecimentos sobre
educação ambiental se falavam de ecodesenvolvimento, que optava em preservação dos
sistemas naturais, partindo da certeza que a
natureza pode acabar.

O Brasil é um país muito grande, dessa
forma, a educação ambiental nas escolas públicas e privadas dispõem de dedicação dos
governos: federal, estadual e municipal, para
disponibilizar o projeto para cada ambiente, e
também, dar treinamento aos educadores.
Para Grohe (2015), o projeto de políticas sustentáveis está se concretizando no Brasil com o objetivo de modificar as escolas em
lugares sustentáveis. Percebe-se que a reciclagem é um fator fundamental para ser trabalhada desde a Educação Infantil, se estendendo
até as séries iniciais, as quais as crianças vão
se preparando para respeitar o meio ambiente
de forma significativa.
As táticas para encarar as questões
ambientais, para causar o efeito necessário na
construção da sociedade sustentável, incluem
uma coordenação entre a manifestação ambiental direta, abrangendo o contexto em educação ambiental.

Com o passar dos anos, foi-se aprimorando a ideia de que o sistema natural pode
ser utilizado desde que com consciência. Assim nasceu o nome de sustentabilidade. Da
mesma maneira, a legislação brasileira passou
por transição sobre o tema educação ambiental até chegar ao termo de escola sustentável.
Perante da atestação da obrigação da
De acordo com Santos (1994, p. 27):
educação dos pilares das sociedades sustentáveis, o sistema social atualiza para introduzir
A história do homem sobre a Terra é a história de uma a dimensão ambiental em sua exclusiva modaruptura progressiva entre o homem e o entorno. Esse lidade, dando os caminhos certos para execuprocesso se acelera, quando praticamente ao mesmo tar a transição societária em direção a sustentempo, o homem se descobre como indivíduo e inicia a tabilidade.
mecanização do planeta, armando-se de instrumentos
para tentar dominá-lo. A natureza artificializada marca
grande mudança na história humana da natureza. Agora, com uma tecnociência, alcançamos o estágio supremo dessa evolução (SANTOS, 1994, p. 27).

Segundo Preceitua o Programa Nacional de Educação Ambiental, a Escola Sustentável, tem como ideia, deixar o programa de educação ambiental apontados para os valores
humanos, para que se possa contribuir com
a participação da população na concretização
da população sustentável.

O currículo da cidade aborda reflexões
a respeito da educação sustentável. Dessa forma, São Paulo foi a primeira cidade a incluir a
educação sustentável no currículo escolar. De
acordo com Jacob (1994):
a noção de sustentabilidade implica uma necessária inter-relação entre justiça social, qualidade de vida, equilíbrio ambiental e a necessidade de desenvolvimento
com capacidade de suporte. Desse modo, a sustentabilidade inclui o crescimento do nível de consciência
ambiental e a possibilidade da população participar do
processo socioambiental (JACOBI, 1994, p.31).
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O processo de industrialização foi sem
dúvida o responsável pelo desenvolvimento
econômico de muitos países. Todavia, o modelo de desenvolvimento baseado no crescente
processo de industrialização precisa ser revisto
em uma perspectiva da sustentabilidade que
garanta a sobrevivência das futuras gerações.

Embora possa não ser universalmente
aceita, a definição da ONU é bastante padrão
e foi expandida ao longo dos anos para incluir
perspectivas sobre as necessidades humanas
e bem-estar, incluindo variáveis não econômicas, como educação e saúde, ar e água limpos, e a proteção da beleza natural.

O currículo da cidade foi lançado em
dezembro de 2017, preocupando-se com o ensino de qualidade nas escolas públicas de São
Paulo, relacionando as atividades escolares
estudadas do primeiro ao nono ano do ensino
fundamental I, visando a formação integral dos
alunos enquanto cidadãos.

• Definição alternativa : Sustentabilidade ambiental é a capacidade de
melhorar a qualidade de vida humana dentro da capacidade de suporte dos ecossistemas de suporte da
Terra.

CONCEITO DE SUSTENTABILIDADE
AMBIENTAL
A sustentabilidade ambiental é interagir de forma responsável com o planeta para
manter os recursos naturais e evitar colocar em
risco a capacidade das gerações futuras de
atender às suas necessidades. Uma caminhada na praia ou uma caminhada na mata nos
lembra que nossas florestas, recifes de coral e
até mesmo nossos desertos são exemplos de
sistemas sustentáveis.

• Definição alternativa : a sustentabilidade ambiental trata de estabilizar
a relação atualmente perturbadora
entre os dois sistemas mais complexos da Terra: a cultura humana e
o mundo vivo.
A primeira definição alternativa vem da
União Internacional para a Conservação da
Natureza (IUCN), cujo trabalho é impulsionado
pelo fato de que os padrões globais de produção e consumo estão destruindo a natureza a
taxas persistentes e perigosamente altas.

A segunda definição alternativa foi forNa Agenda 21 da UNESCO (1999),
necida pelo ambientalista Paul Hawken, que
destaca-se:
escreveu sobre a compreensão (e a ciência
Definitivamente para caminharmos no sentido do de- por trás disso) de que estamos usando e dessenvolvimento sustentável será necessário que a edu- truindo os recursos da terra mais rápido do que
cação não apenas dure por toda a vida, mas que, além
eles podem ser regenerados e repostos:
disso, seja ampla como a própria vida, uma educação
a serviço de toda a população, que aproveite todas as
áreas do conhecimento e trate de inserir o saber em
todas as principais atividades da vida (UNESCO, 1999.
p. 46).

De acordo com a Comissão Mundial
sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento da
Organização das Nações Unidas (ONU), sustentabilidade ambiental consiste em atuar de
forma a garantir que as gerações futuras tenham os recursos naturais disponíveis para
viver de maneira igual, senão melhor, às gerações atuais.

Educação Ambiental é um processo de formação e informação permanente no qual os indivíduos são orientados para o desenvolvimento da consciência crítica
sobre as questões ambientais que leva a participação
das comunidades na preservação do equilíbrio ambiental construindo valores sociais, habilidades, atitudes,
competências, experiências e determinações voltadas
para a conservação do meio ambiente (FREIRE, 1996.
p. 26).
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As várias definições de sustentabilidade ambiental geralmente levam a mais questões sobre o papel que os humanos devem desempenhar. Por exemplo, como uma espécie
evolutiva, como devemos mudar a forma como
vivemos e conduzimos os negócios neste planeta para garantir que seja sustentável para as
gerações futuras? (FREIRE, 1996).

As violações da lei ambiental são consideradas crimes de colarinho branco, e os infratores enfrentam a possibilidade de multas,
prisão, liberdade condicional ou uma combinação. A maioria das empresas, no entanto, geralmente só incorre em multas por violações. A
sustentabilidade ambiental é interagir de forma
responsável com o planeta para manter os recursos naturais e não prejudicar a capacidade
Muitos também se perguntam se é pos- das gerações futuras de atender às suas nesível utilizar os negócios como a força catalisa- cessidades (FREIRE, 1996).
dora por trás dessa mudança, porque o sucesso financeiro pode estar vinculado ao sucesso
A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
ecológico e social e vice-versa. Os indivíduos
AMBIENTAL
têm um papel a desempenhar, mas também as
instituições que contribuem para a causa em
As táticas para encarar as questões
maior escala. As maneiras pelas quais todos ambientais, para causar o efeito necessário na
nós podemos viver de forma mais sustentável construção da sociedade sustentável, incluem
podem assumir várias formas, tais como:
uma coordenação entre a manifestação ambiental direta, abrangendo o contexto em edu• Reorganização das condições de cação ambiental. Falado isso, as dimensões
vida na forma de ecovilas, eco muni- políticas, jurídicas, institucionais e econômicas
cipalidades e cidades sustentáveis; as melhorias socioambientais, sugerem atividades no contexto educacional (PRONEA).
• Reavaliar
setores
econômicos
(construção verde, agricultura susDe acordo com Dias (1994):
tentável) ou práticas de trabalho,
como arquitetura sustentável;
A educação ambiental não se trata de um tipo especial
• Desenvolvimento de novas tecnologias (tecnologias verdes, energias
renováveis, etc.);
• Fazendo ajustes nos estilos de vida
individuais que preservam os recursos naturais (FREIRE, 1996).

Uma vez que as condições ecológicas
e os sistemas econômicos e sociais diferem de
país para país, não existe um plano único de
como as práticas de sustentabilidade devem
ser realizadas. Cada país deve trabalhar em
sua própria política concreta para garantir que
o desenvolvimento sustentável seja realizado
como um objetivo global (FREIRE, 1996).

de educação, mais, de um processo contínuo e longo
de aprendizagem, de uma filosofia de trabalho, de um
estado de espírito em que todos: família, escola e sociedade devem está envolvida. O objetivo da Educação
Ambiental não entra em conflito com os objetivos do
Sistema Escolar, pelo contrário ambos se direcionam
para a formação integral do indivíduo, enquanto cidadão inserido na sociedade e no meio ambiente. Em síntese o processo educativo, de uma maneira geral, não
é complexo se as pessoas estão conscientes, mas não
estão habituadas a internalizar em suas consciências.
A Educação Ambiental se caracteriza por incorporar as
dimensões sócio econômico, política, cultural e histórica, não podendo se basear em posturas de aplicação
universal, devendo considerar as condições e estágio
de cada lugar, sob de uma perspectiva histórica. Permitindo a compreensão da natureza complexa do meio interpretar a interdependência entre os diversos que compõe o ambiente, com vista a utilizar adequadamente os
elementos no presente e no futuro (DIAS, 1994, p. 58).
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Perante da atestação da obrigação da
educação dos pilares das sociedades sustentáveis, o sistema social atualiza para introduzir
a dimensão ambiental em sua exclusiva modalidade, dando os caminhos certos para executar a transição societária em direção a sustentabilidade.

Dessa forma, proporcionar ajuste das
ações educativas propensas as atividades de
proteção, recuperação e melhoria socioambiental, e potencializar o uso da educação para
as mudanças culturais e sociais, onde a Educação Ambiental faz-se um plano essencial para
o desenvolvimento sustentável.

Sendo assim, o conjunto jurídico, gerou
IMPLEMENTAÇÃO DO MEIO
um “direito ambiental”, a instituição desenvolve
AMBIENTE NO ESPAÇO ESCOLAR
uma ciência complexa, o grupo tecnológico gerou uma “tecnologia eficiente”, o grupo econômico melhora a economia ecológica, o grupo
Se existem inúmeros problemas que
político proporcionou uma “política verde” e o dizem respeito ao ambiente, isto se deve em
grupo educacional concedeu uma “educação parte ao fato de as pessoas não serem sensibiambiental”.
lizadas para a compreensão do frágil equilíbrio
da biosfera e dos problemas da gestão dos
Compete a cada grupo o desenrolar recursos naturais (PARO, 1997).
das obrigações de alinhar suas atribuições
específicas, chegando as várias campos da
Elas não estão e não foram preparasustentabilidade, e, neste quadro, onde os gru- das para entender e resolver de um modo efipos sociais atuaram na promoção da mudan- caz os problemas concretos do seu ambiente,
ça ambiental, a educação arcou uma atitude isto porque, a educação para o ambiente como
de destaque para levantar os fundamentos da abordagem didática ou pedagógica, apareceu
sociedade sustentável, mostrando a dupla fun- apenas nos anos 80. Somente a partir de enção a essa transformação societária: de mu- tão, os alunos tiveram a possibilidade de todanças sociais em direção ao empoderamento marem consciência das situações que geraram
dos indivíduos, grupos e sociedades que se problemas no seu ambiente próximo ou para
encontram em condições de vulnerabilidade a biosfera em geral, refletindo sobre as suas
face aos desafios da contemporaneidade e de causas e determinarem os meios ou as ações
propiciar os processos de mudanças culturais apropriadas na tentativa de resolvê-los (PARO,
em direção a instauração de uma ética ecoló- 1997).
gica (PRONEA).
A Educação Ambiental, como parte esPara Mellows (1972) “deveria ocorrer sencial no processo de formação e educação
um desenvolvimento progressivo de um senso permanente, com uma abordagem direcionada
de preocupação com o meio ambiente, com- para a resolução de problemas, contribuiu para
pleto e sensível entendimento das relações do o envolvimento ativo do público, torna o sistehomem com o ambiente a sua volta”: “A pre- ma educativo mais relevante e mais realista e
sença, em todas as práticas educativas, da re- estabelece uma maior interdependência entre
flexão sobre as relações dos seres entre si, do estes sistemas e o ambiente natural e social,
ser humano com ele mesmo e do ser humano com objetivo de um crescente bem-estar das
com seus semelhantes é condição imprescin- comunidades humanas (PARO, 1997).
dível para que a Educação Ambiental ocorra”
(VASCONCELLOS, 1997, p. 37).
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As finalidades desta educação para o
ambiente foram determinadas pela UNESCO,
logo após a Conferência de Belgrado (1975)
e são as seguintes: “Formar uma população
mundial consciente e preocupada com o ambiente e com os problemas com ele relacionados, uma população que tenha conhecimento,
competências, estado de espírito, motivações
e sentido de empenhamento que lhe permitam
trabalhar individualmente e coletivamente para
resolver os problemas atuais, e para impedir
que eles se repitam”. Paro (1997) enfatiza que:
Cabe aos profissionais da educação fazerem valer o
seu papel de educador, dando ênfase a um ensino mais
democrático, com diálogos abertos, com informações
que provoquem reflexões a respeito dos fatos sociais
existentes. É importante que se trabalhe sempre com
o concreto, assim o educando se sentirá estimulado a
criar situações como todo o processo democrático, que
é um caminho que se faz ao caminhar, o que não elimina a necessidade de refletir previamente a respeito dos
obstáculos e potencialidades que a realidade apresenta
para a ação” (PARO, 1997, p. 17).

Implementar a Educação Ambiental nas escolas tem se mostrado uma tarefa
exaustiva, pois existem grandes dificuldades
nas atividades de sensibilização e formação,
na implantação de atividades e projetos e, principalmente, na manutenção e continuidade dos
já existentes:

Ao implementar um projeto de educação para o ambiente, facilita-se aos alunos e à
população uma compreensão fundamental da
presença humana no ambiente, dos problemas
existentes, da sua responsabilidade e do seu
papel crítico como cidadãos de um país e de
um planeta:
Uma vez que a Educação Ambiental não se dá por atividades pontuais, mas por uma mudança de paradigmas
que exige uma contínua reflexão e aprimoramento dos
valores que remetem a ela, as dificuldades enfrentadas
assumem características ainda mais contundentes. A
Conferência de Tbilisi (1977) já demonstrava as preocupações com relação a esse assunto, mencionando, em
um dos pontos da recomendação nº. 21, que deveriam
ser efetuadas pesquisas sobre os obstáculos, inerentes
ao comportamento ambiental, que se opõem às modificações dos conceitos, valores e atitudes das pessoas
(DIAS, 1992, p. 53).

Possuindo a capacidade de tornar os
alunos sensibilizados e conscientes a essa
nova visão sobre o ambiente, eles mesmos
se tornarão educadores ambientais em suas
casas e em seus meios de convívio, tornando
desta forma, esse processo em uma sequência de ações benéficas, a vida, a natureza ao
futuro.

Fatores como o tamanho da escola, número de alunos
e de professores, predisposição destes professores em
passar por um processo de treinamento, vontade da diretoria de realmente implementar um projeto ambiental
que irá alterar a rotina na escola, além de fatores resultantes da integração dos acima citados e ainda outros,
podem servir como obstáculos à implementação da
Educação Ambiental (ANDRADE 2000, p. 24).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação ambiental nos conecta ao mundo ao nosso redor, nos ensinando sobre os
ambientes naturais e construídos, aumentando a conscientização sobre as questões que afetam
o meio ambiente do qual todos dependemos, bem como as ações que pode se tomar para melhorá-lo e sustentá-lo.
A educação ambiental é um aprendizado prático e interativo que desperta a imaginação
e desbloqueia a criatividade. Quando a educação ambiental é integrada ao currículo, os alunos
ficam mais entusiasmados e engajados na aprendizagem, o que aumenta o desempenho dos
alunos nas principais áreas acadêmicas.
Ao incorporar práticas de educação ambiental no currículo, os professores podem integrar ciências, matemática, artes da linguagem, história e muito mais em uma rica aula ou atividade, e ainda satisfazer diversos padrões acadêmicos estaduais e nacionais em todas as áreas
de estudo. Fazer aulas ao ar livre ou trazer a natureza para dentro oferece um excelente cenário
ou contexto para o aprendizado interdisciplinar.
Conclui-se que a educação ambiental ajuda os alunos a entender como suas decisões
e ações afetam o meio ambiente, constrói conhecimentos e habilidades necessárias para lidar
com questões ambientais complexas, bem como maneiras de agirmos para manter nosso meio
ambiente saudável e sustentável para o futuro.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO COM AS
TECNOLOGIAS PARA O DESENVOLVIMENTO
DO TRABALHO PEDAGÓGICO

RESUMO: A escrita deste artigo tem como objetivo elucidar considerações relevantes acerca da
importância de incentivar os educadores a observar os educandos com mais sensibilidade a
fim de identificar esse distúrbio mais facilmente, aumentando assim a qualidade de vida do
indivíduo. A dislexia é uma das causas principais dos problemas acadêmicos. Por isso, é muito
importante para as instituições educativas introduzir novas tecnologias para ajudar a avaliar
e encontrar soluções para os transtornos de aprendizagem que apresentam os alunos. Para o
embasamento deste artigo e alcance dos objetivos propostos nos utilizamos do Método de
Pesquisa Bibliográfico Qualitativo, fundamentado no estudo de diversos autores que trabalham sobre a temática proposta.

Palavras-chave: Tecnologias; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

dislexia não é culpa do aluno, é uma condição. É necessário que se entenda o
acontece com aluno para intervir o mais breve possível, e evitar que ele venha a
se evadir do sistema educacional.
A maior dificuldade nesses casos é a falta de conhecimento a respeito da dislexia por
parte do educador e da família. É preciso sensibilizar estes profissionais e familiares para começar a ajudá-los o mais cedo possível, para que eles compreendam que não existem um problema, desde que se conheça e saiba o que é a dislexia.
Descobrindo assim caminhos alternativos para que esse aluno não se sinta excluído do
sistema assim e incentivá-los para que prossigam com os estudos. É preciso a colaboração de
todos, nesses casos.
Ocorre em todas as culturas e idiomas do mundo, a dislexia é um problema que ocorre
com a leitura, escrita e a soletração e não tem ligação com o raciocínio.
Quando uma pessoa aprende a ler há uma parte do cérebro chamado Giro Angular, que
faz o trabalho de tradução dos símbolos e transforma os sons em aprendizado.
Mas essa área tem um maior desenvolvimento a partir dos 4 anos, quando
estimulado, mas nem todos tem essa mesma área desenvolvida, mas sim a área do Córtex Pré-Frontal.
Isso significa que outra áreas do cérebro estão sendo ativada para realizar a mesma função, como o Córtex Visual, e assim consumindo maior quantidade de energia, mas
não com a mesma eficiência, ou seja, consome-se mais para realizar menos.
O cérebro tenta utilizar o máximo de áreas possíveis para processar a mesma quantidade de informação, então se o indivíduo fica cansado durante este processo esta é a razão.
O disléxico se esforça mais para ter ganho menor que os indivíduos que tem a área do
Giro Angular ativada, mas isso não significa que o disléxico seja menos inteligente.
Isso quer dizer que ele processa a informação de forma diferente dos outros. Pesquisa
realizadas nessa área mostram que 21% dos disléxicos têm TDHA (Transtorno do déficit de atenção com hiperatividade) e disgrafia e 30% das pessoas que tem TDHA tem dislexia.
Esse tipo de distúrbio é pouco compreendido, inclusive para os alunos que seguem
adiante, sem saber o que ocorre com eles, esbarram na ineficiência do sistema que não tem
interesse em investigar e diagnosticá-los.
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A IMPORTÂNCIA DO TRABALHO
COM AS TECNOLOGIAS PARA O
DESENVOLVIMENTO DO TRABALHO
PEDAGÓGICO
A palavra dislexia é derivada do grego
“dis” (dificuldade) e “lexia” (linguagem), sendo
definida como uma falta de habilidade na linguagem que se reflete na leitura (Associação
Nacional de Dislexia).

Esse é um dos principais motivos que alguns profissionais da área de
tecnologia se dedicaram e criaram de
alguns softwares para que esses alunos também consigam decifrar os códigos da escrita:
Todo conhecimento é fruto de alguma experiência que
só se transforma num conhecimento pleno quando se
converte em “autêntico” para aquele que aprendeu, isto
é, quando adquire a dimensão de significado ou vivência significativa (COLL, 1997, p.125).

Segundo Larousse (2001) é a “dificulPor meio da interação no cotidiano esdade na aprendizagem da leitura caracterizada
colar, tanto os alunos quanto o professor vai
pela confusão e inversão de certas letras”.
construindo imagens um do outro, atribuindoConhecer o significado e os sintomas -lhes certas características, intenções e signida dislexia favorece educadores, pais e demais ficados.
profissionais da área educacional que lidam
com as crianças e precisam de informações
para compreender as dificuldades específicas
de aprendizagens daquelas que apresentam
distúrbios e muitas são rotuladas como preguiçosas, desinteressadas, imaturas, burras, entre
outros adjetivos que menosprezam o educando.
É importante identificar as origens das
dificuldades de aprendizagem de uma criança
dentro das suas especificidades, possibilitando
escolher os modos mais indicados para intervir.

Como afirma Moran, (2000, p. 137):
O primeiro espaço é o de uma nova sala de aula equipada e com atividades diferentes, que se integra com a
ida ao laboratório para desenvolver atividades de pesquisa e de domínio técnico-pedagógico. Estas atividades se ampliam e complementam a distância, nos ambientes virtuais de aprendizagem e se complementam
com espaços e tempos de experimentação, de conhecimento da realidade, de inserção em ambientes profissionais e informais. Sabendo-se que que nem todos
aprendem da mesma maneira e a tecnologia é um dos
meios diversificados que pode auxiliar esses alunos a
desenvolver suas competências e habilidade na área
da escrita (Moran, 2000, p. 137).

Não se trata de uma doença, mas é
importante procurar apoio de especialistas nas
Do ponto de vista do aprendizado, esáreas da Psicologia, Fonoaudiologia, Oftalmosas ferramentas devem colaborar para trabalogia e, sobretudo da Psicopedagogia.
lhar conteúdos que muitas vezes nem podeE, no âmbito do trabalho pedagógico a riam ser ensinados sem elas. Da soma entre
tecnologia está avançando e auxiliando esses tecnologia e conteúdos, nascem oportunidaalunos para que os mesmos tenham condi- des de ensino.
ções e oportunidades que possam garantir e facilitar que aluno disléxico também
aprendam.
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Nesta visão oportuna, vale uma citação
O aluno interagindo com os meios de
de Moran (2000, p.4) afirmando que:
tecnologia adaptado a sua necessidade pode
favorecer e facilitar o seu aprendizado.
Atualmente estamos vivendo outro estágio, com uma
política federal de se colocar 100 mil computadores em
escolas públicas e treinar 25 mil professores em dois
anos, através do projeto PROINFO cujo ponto divergente de políticas passadas é a intenção de se alocar
quase metade do dinheiro para formação de recursos
humanos, procurando evitar os erros cometidos em programas deste mesmo governo como o vídeo escola,
onde a ênfase maior foi na colocação de equipamentos
nas escolas (MORAN, 2000, p.4).

Segundo Falkembach (2005) o computador é um agente transformador e muito importante possibilitando o desenvolvimento
de práticas pedagógicas inovadoras.

Com a inserção dessa nova tecnologia
na sociedade, as transformações por elas sofridas no campo da política, da economia, da
saúde e inclusive da educação, foram aprimoradas com o passar do tempo e hoje a tecnologia está bastante difundida na 16 sociedade,
facilitando a velocidade com que a informação
corre a rede e também a qualidade de vida e
de ensino da população:
Ela originou-se e difundiu-se, não por acaso, em um
período histórico da reestruturação global do capitalismo, para o qual foi uma ferramenta básica. Portanto, a
nova sociedade emergente desse processo de transformação é capitalista e também informacional, embora
apresente variação histórica considerável nos diferentes
países, conforme sua história, cultura, instituições e relação específica com o capitalismo global e a tecnologia informacional (CASTELLS, 1999, p.50).

Nesse sentido, ao professor compete
criar um ambiente desafiador ao educando,
oferecendo-lhe metodologias diversificadas no
processo ensino-aprendizagem, proporcionando o acesso ao conhecimento científico inerenDe acordo com Prensky (2001), hoje
te a sua formação e aquilo que se almeja para
em dia, a maioria dos estudantes não “sobreos alunos.
vive” sem utilizar cotidianamente câmeras fotoPor sua vez, a escola precisa apropriar- gráficas, tocadores de músicas digitais, celula-se dos recursos de comunicação de forma res e computadores, os quais estão presentes
em suas vidas desde o nascimento.
consciente, como nos alerta Soares (1999):
Reconhecemos, assim, que já existe um ponto de mutação na confluência entre educação e comunicação, que
inclui um senso agudo de responsabilidade social, de
justiça e de altruísmo. Trata-se de um lugar que precisa
ser ocupado. E a ocupação se dá no momento em que
a educação se entende, ela mesma, como processo comunicativo (Freire) e no instante em que a comunicação
se descobre como processo de mediação social, no
espaço da transformação da cultura (SOARES, 1999,
p.45).

Atualmente, os estudantes, chamados
de Nativos Digitais, já nascem no mundo da
Era Digital, pensam e processam informações,
fundamentalmente, diferente dos seus antecessores.
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A esses, os Imigrantes Digitais, são
apresentados as novas tecnologias já na fase
adulta e eles precisam lidar com elas como
uma necessidade, muitas vezes, de fazerem
parte da “sociedade em rede”, ao buscar se
adaptar a algumas ou a todas elas, através do
aprendizado de uma nova linguagem, mas permanecem com o “sotaque” original.

As tecnologias de informação e comunicação (TIC) são
o ponto de partida para a construção de uma sociedade da informação. O avanço do acesso a essas tecnologias – sobretudo à Internet, aos dispositivos móveis e
a um imenso número de aplicações baseadas nesses
dispositivos – traz, ao mesmo tempo, grandes oportunidades e desafios para pais, educadores e gestores públicos (ALMEIDA, V., 2014, p.25) ou (TIC 2013, 2014,
p.25).

Com isso, há um conflito entre tradição
Um grupo de estudantes do ITA Instie inovação. De um lado, o professor que mantém o ensino de forma pragmática, descrente tuto Tecnológico de Aeronáutica criaram um
que o uso das tecnologias da comunicação aplicativo que se chama ARARUMO, esse jogo
funciona como uma espécie de palavras crupossa facilitar o aprendizado do aluno.
zadas.
Do outro, o estudante que é capaz de
Ao invés de completar as lacunas com
receber diversas informações ao mesmo temletras, as crianças devem preenchê-las com sípo e saber administrá-las.
labas até formar a palavra.
Para Prensky (2001):
A sílaba que vai formar a palavra fica
Isso seria o “erro” desses professores. Então se os edu- flutuando em bolhas espalhadas pela tela. E,
cadores Imigrantes Digitais realmente querem alcançar esse aplicativo ajuda também no desenvolvios Nativos Digitais – quer dizer, todos seus estudantes mento e treinamento de ao menos quatro habi– eles terão que 17 mudar. Já é hora de pararem de lidades, como: separação silábica, ortografia,
lamentar, e assim como o lema da Nike da geração reconhecimento de sons e na coordenação
dos Nativos Digitais diz “Apenas faça isso!”. Eles te- motora:
rão sucesso a longo prazo – e seus sucessos virão
mais rapidamente se seus administradores os apoiarem
(PRENSKY, 2001, p.6).

É necessário que seu conteúdo seja
adequado a sua faixa etária para que este seja
um auxílio eficiente na vida escolar do aluno
podendo ser um forte aliado nesse processo
de desenvolvimento:

As redes mundiais de comunicação encontram nas TIC
um campo fértil de amplificação de seu poderio e de
seus negócios, além de alargarem as fronteiras entre
nações, povos de diferentes línguas e etnias, e também
de disponibilizar ampla base de informações que permite em poucos toques – se estivermos ligados à rede
mundial web – ter acesso a quase todas as bibliotecas,
bancos de informações e importantes repositórios científicos (ALMEIDA. F. FRANCO, 2014, p.43).
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As TDCI (Tecnologias Digitais de Comunicação e Informação), assim como as TICs
(Tecnologias de Informação e Comunicação),
dizem respeito a um conjunto de diferentes mídias, diferenciando-se pela presença das tecnologias digitais.
Carvalho (2009) ressalta que:
O computador, conectado à Internet, é um dos mais
importantes elementos dessas novas tecnologias. Suas
principais características são: como tecnologia da informação, rompe com os princípios de outras tecnologias,
modificando a relação do homem com a máquina, e
ao buscar se aproximar do funcionamento do cérebro
humano adquire novas significações; Como veículo tecnológico ganha novas dimensões, uma vez que pode
fornecer acesso a ambientes adequados para o desenvolvimento de novos conhecimentos, de interação,
criação e cooperação entre as pessoas (CARVALHO,
2009, p. 48).

O conceito de letramento não é algo de difícil compreensão, entretanto na prática é algo muito difícil de implantar: o professor precisa aprender letramentos que
o aluno domina tanto quanto o aluno precisa aprender
letramentos que o professor domina, e ambos precisam
fazer isso enquanto dão conta do que seus pais, formuladores de parâmetros e futuros empregadores esperam da escola (BUZATO, 2006, p. 9).

O ser humano é um ser sociável e ainda segundo Zorzi (2006), nascemos para falar e não especificamente para ler e escrever,
essas são habilidades que existem porque o
cérebro tem a capacidade de trabalhar com
símbolos de uma determinada natureza.

Segundo Topczewski (2000), as crianças com dislexia apresentam dificuldade na
fala, no esquema corporal, na noção de tempo
e na percepção de ritmo. E, que não há nada
ainda que comprove que algo dessa natureza
possa ser confirmada, o que há são pesquisadores que creem que algum dia provarão essa
O jogo trabalha a escrita e ao mesmo
tese, mas ele não acredita isso ocorra.
tempo em que a pronúncia acontece, estimulando a criança a associar os sons às palavras.
Na sociedade moderna ler e escrever
Existem também mais alguns outros aplicativos
são elementos agregados de muito de muito
dentre eles são: Arqueiro defensor, mimosa e
valor, uma vez que todo conhecimento e transo reino das cores e Peron.
mitido dessa forma. Mas nem todos conseguem se adaptar a esses padrões.
Esses aplicativos estão disponíveis
para app no google play, para sistema Android
Mas, não quer dizer que não conde celular e os downloads e são gratuitos:
seguem aprender, apenas precisam de uma
Letramentos digitais (LDs) são conjuntos de letramentos
(práticas sociais) que se apóiam, entrelaçam, e apropriam mútua e continuamente por meio de dispositivos
digitais para finalidades específicas, tanto em contextos
socioculturais geograficamente e temporalmente limitados, quanto naqueles construídos pela interação mediada eletronicamente (BUZATO, 2006, p. 16).

forma diferente de ter acesso a toda essa informação.

E, para isso é importante que profissionais da área da educação e familiares estejam
atentos e reconheçam os sinais deste distúrbio, para que assim possam junto encaminhar essa criança a profissionais capacitados
garantindo que esse aluno tenha acesso ao
O autor supracitado ainda acredita “que aprendizado.
podemos e devemos trabalhar na construção
de visões de mudança, desenvolvimento e inA tecnologia visa ajudar alunos e proclusão relacionadas às novas tecnologias”, que fessores tanto em sala de aula quanto fora
sejam mais realistas e mais transformadoras dela; despertando o interesse dos alunos para
desenvolver suas habilidades e favorecer as in(BUZATO, 2006, p. 1-2):
terações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Para o disléxico a palavra sempre tem formas diferentes, todas as vezes que são apresentadas a eles.
Isso requer dos alunos muito mais esforço e com ganho relativamente menor que os
alunos que não possuem a dislexia.
Vivemos em uma sociedade onde existem diferenças, nem todos somos iguais e todos
precisam ser acolhidos e incluídos com suas diferenças.
Para conhecer é essencial e de fundamental importância para que alunos que possuem
esse distúrbio tenham recursos e técnicas necessárias para que todos consigam desenvolver
suas habilidades.
Para a dislexia não existe medicação, mas sim tratamento contínuo. A cura não existe é
preciso esforço e dedicação de todas as partes envolvidas.
O indivíduo nasce com esse distúrbio que segundo estudos e pesquisas é hereditário,
não fácil descobrir, pois quando o aluno inicia sua vida escolar é que se percebe que algo
não vai bem e só no início da alfabetização é possível verificar e identificar tal distúrbio.
Existem casos em que só se descobrem quando já estão na idade adulta iniciando o
ensino universitário.
Por incrível que pareça. E mesmo sendo na idade adulta esse estudante também precisa
de ajuda especializada para dar continuidade aos estudos e não desistir de seus sonhos.
Alguns se dedicam extremamente aos esportes, artes e outras áreas onde se destacam
e conseguem ser destaques nas atividades que realizam, a dificuldade que eles têm é com
a leitura e escrita, mas em muitos casos tem QI elevado e que se destacam por serem altamente
capacitados e evoluídos.
Hoje em dia existem diversos caminhos que podem ser percorridos. Como a tecnologia
que pode ser uma aliada que facilita e abre um leque de oportunidades para alunos com dislexia.
A maioria dos softwares desenvolvidos dá ênfase a assimilação dos fonemas para desenvolver melhor os vocabulários e uma melhoria na compreensão e desenvolvimento da leitura
e da escrita; esses caminhos auxiliam os alunos a reconhecer sons, sílabas, palavras e por fim
as frases.
Esse é um trabalho de formiguinha, mas que dá resultados, exige
muita dedicação, esforço e persistência para que sonhos não se percam
nos caminhos.
Por fim, é necessário não desistir, persistência e paciência
em altas doses, para que se consiga desenvolver um trabalho eficaz
e eficiente quando se fala em dislexia. É um tema que todos os
educadores deveriam conhecer.
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OS TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM
NO DESENVOLVIMENTO DOS
EDUCANDOS

RESUMO: Este artigo tem como objetivo determinar quais as reais condições que os alunos com
transtornos e necessidades educacionais, estão incluídos no ambiente escolar denotando seu
processo de ensino aprendizagem e desenvolvimento nas salas de aula comum, visto ser necessário dispor uma atenção especial para que os mesmos sejam considerados plenamente
incluídos.

Palavras-chave: Inclusão; TDAH; Autismo; Discalculia; Dislexia; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

educação inclusiva hoje é um grande desafio para os gestores e escolas em
geral, pois coloca a necessidade frente a uma realidade que nunca visa uma integração entre os indivíduos com necessidades especiais, seu espaço no ensino
regular e o contexto que muitas vezes fica longe de toda uma prática educativa.
Desta forma conhecer como as crianças estão se desenvolvendo e sua inclusão dentro
da unidade escolar se faz necessário pois podemos apontar soluções de médio e longo prazo
através de práticas educativas que incluam este aluno na escola regular.
Dentro deste contexto, observando, os alunos que apresentam um ou outro transtorno,
podemos identificar algumas carências, principalmente na forma como ele é tratado pedagogicamente e, também a falta de adaptações curriculares específicas para que esse aluno consiga
superar as barreiras e tornar verdadeiramente parte do processo de ensino aprendizagem.
Embora em uma classe de fundamental, o ensino esteja direcionado a figura de um
único professor, neste caso para o atendimento de uma sala de aula comum podemos notar
que a prática inclusiva está direcionada ao professor da classe, não sendo ampliado de forma
unificada por toda a escola, em algumas podemos constatar salas de apoio à inclusão mas que
só trabalham em horários de contraturno com um acompanhamento mínimo sem tempo maior.
Por fim, podemos aqui levantar hipóteses e formas de trabalho, através de um estudo
de caso, com intuito de aproximar o aluno com deficiência, do processo de ensino aprendizado
determinando uma verdadeira classe inclusiva que vá de encontro aos anseios da família e da
sua educação.
Dessa forma objetivamos de maneira geral, no presente trabalho observar quais as
condições se processa a inclusão escolar na unidade escolar, tendo como objetivos específicos: o conhecimento dos transtornos educacionais que mais acometem os alunos na escola;
a inclusão nos dias de hoje; a formação dos professores no auxílio dos alunos com inclusão; o
auxílio dos serviços de apoio nos casos de acompanhamento, encaminhamentos, etc.
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Podem ser detectadas nos primeiros
anos de vida, utilizando-se de instrumentos
de avaliação do desenvolvimento neurológico, como o exame neurológico evolutivo dos
três aos sete anos de idade e o exame das
funções cerebrais superiores a partir dos oito
anos. Esse conjunto de testes permite detectar
Transtornos de aprendizagem compredistúrbios da atenção, da memória, das práxis,
ende uma inabilidade específica, como de leida linguagem oral e escrita (OLIVIER, 2005).
tura, escrita ou matemática, em indivíduos que
apresentam resultados significativamente abaiOs transtornos das áreas específicas
xo do esperado para seu nível de desenvolvide SNC que se relacionam ao esquema corpomento, escolaridade e capacidade intelectual.
ral, de espaço e de tempo, são as bases anatomopatológicas das alterações motoras:
O transtorno de aprendizagem pode
ser suspeitado na criança que apresenta alguNo processo neuropsicológico do ato de aprender, asmas características, tais como, inteligência norsumem papel de mais alta importância a atenção, a
mal, ausência de alterações motoras ou sensomemória e as funções executivas, bem como os distúrriais, bom ajuste emocional, porém camuflado,
bios atencionais e das funções corticais de percepção,
nível sócio econômico e cultural aceitável.

OS TRANSTORNOS DE
APRENDIZAGEM E AS DEFICIÊNCIAS
NO UNIVERSO ESCOLAR: AS
CRIANÇAS E OS TRANSTORNOS DE
APRENDIZAGEM

planejamento, organização e inibição comportamental
(ALJIBE, 1998, p.137).

A descrição dos transtornos de aprendizagem é encontrada em manuais internacioPor outro lado, a memória é essencial
nais de diagnóstico de doenças: CID -10 e DSem todos os processos de aprendizagem, e
M-IV. Ambos os manuais reconhecem a falta de
seus distúrbios não permitem reter as informaexatidão do termo transtorno, justificando seu
ções.
emprego para evitar problemas ainda maiores,
inerentes ao uso das expressões doenças ou
O TRANSTORNO DO ESPECTRO
enfermidades (RAPIN, 2003).

AUTISTA

A classificação estatística internacional
de doenças e problemas relacionados à Saúde foi elaborada por pesquisadores e clínicos
da organização mundial da saúde. Esta classificação não leva em consideração a base anatomopatológica da área cerebral envolvida no
processo.

A criança portadora de autismo adquire uma determinada deficiência que dificulta
sua comunicação verbal e social, despertando
outras demandas sócio cognitivas que influenciam sua ludicidade, o modo como se relaciona com as pessoas sendo que aparece com
diversos graus e com diferentes formas de maO aprendizado é um processo comple- nifestação.
xo e dinâmico que resulta em modificações e
Como os níveis de autismo foram clasocorrem a partir de um ato motor perceptivo
que, elaborado no córtex cerebral, dá origem sificados tendo por si uma grande diversidade
a cognição. A dificuldade de aprendizagem de sintomas clínicos com diferentes níveis de
pode ser classificada, levando-se em conta as desenvolvimento, foi implantado um termo mais
funções afetadas que são as psicológicas su- condizente com o termo que poderia ser mais
periores. Estas são aprendidas desde o nasci- apropriado, com isso foi enunciado o termo
mento e são fundamentais para o aprendizado Transtorno do Espectro Autista (GADIA, 2005).
formal.
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Esse termo TEA, foi aceito muito tempo
depois, até o descrito em décadas anteriores o
autismo era apenas uma esquizofrenia, englobada dentro das características de problemas
infantis, até mais em décadas mais atuais ser
caracterizado como um transtorno mental no
desenvolvimento (GADIA, 2005).

Na síndrome de Asperger, não há atraso clinicamente significativo no desenvolvimento da linguagem, embora seus aspectos mais
sutis estejam comprometidos. O transtorno
deve manifestar-se antes dos três anos de vida.
Até o momento, não existe marcador biológico
específico e não existe qualquer exame que dê
o diagnóstico de autismo. Alguns exames são
O TEA abrange então características importantes para a exclusão de doenças assoque de certa forma estão separados entre sín- ciadas a um comportamento autista (KANNER,
dromes e transtornos, com determinados graus 1993).
de sintomatologia, mas que podem ser classificados conforme suas características e tiA DISCALCULIA
pos comportamentais que aparecem, desta forDiscalculia refere-se a uma ampla
ma podemos subdividi-los da seguinte forma:
gama
de
dificuldades de aprendizagem ao lontranstorno autista, síndrome de Asperger, Síndrome de Rett, e TGD –SOE ( transtorno global go da vida que envolvem matemática. Não há
do desenvolvimento sem outra especificação), um único tipo de deficiência matemática. Disou seja, quando não preenche adequadamen- calculia pode variar de pessoa para pessoa. E,
te os critérios diagnósticos para os transtornos pode afetar as pessoas de forma diferente em
diferentes fases da vida.
anteriores (SMITH & STRICK, 2001).
Podemos destacar duas grandes áreas
de fraqueza que podem contribuir para dificuldades de aprendizagem de matemática: Dificuldades visuais - espaciais, que resultam em
uma pessoa que tem dificuldade em processar
o que o olho vê, e Dificuldades de processamento de linguagem, que resultam em uma
pessoa que tem problemas de processamento
Ainda não se sabe se o aumento da e fazer sentido do que o ouvido ouve (ROTTA,
prevalência nos últimos anos se deve a dife- 2001).
renças de metodologia empregadas ou em auUsando métodos de aprendizagem almento real na frequência do transtorno. Para
se ter um diagnóstico mais preciso sobre o au- ternativos, as pessoas com discalculia podem
tismo, baseamos apenas no desenvolvimento alcançar o sucesso. As deficiências que envolcomportamental, sua capacidade de se inte- vem problemas matemáticos variam muito. Assim, os efeitos que têm sobre o desenvolvimenragir com o meio, problemas que existem, a
to de uma pessoa, pode variar muito.
forma como age o deficiente, o que envolve
também uma avaliação clínica do estado do
Por exemplo, uma pessoa que tem linpaciente (SMITH & STRICK, 2001).
guagem de processamento de problemas vai
A estatística dos casos de TEA estão
em uma proporção de aproximadamente um
caso para cada 167 crianças. O autismo clássico afeta mais meninos que meninas em uma
proporção de três a quatro meninos para cada
menina.

Tais características distinguem o TEA
de outras condições onde a linguagem pode
estar comprometida, mas não a habilidade comunicativa e interação social, como é o caso
da deficiência intelectual,os transtornos da fala
e da linguagem (GADIA, 2005).

enfrentar diferentes desafios em matemática do
que uma pessoa que tem dificuldade com as
relações visuais-espaciais. Outra pessoa pode
ter dificuldade em lembrar fatos e manter uma
sequência de passos em ordem. Esta pessoa
ainda terá um conjunto diferente de desafios
relacionados com a matemática para superar
(ALJIBE, 1998).
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Para os indivíduos com problemas visuais-espaciais, pode ser difícil de visualizar
padrões ou diferentes partes de um problema
de matemática. Problemas de processamento
de linguagem podem tornar-se confusos para
uma pessoa a obter uma compreensão do vocabulário de matemática. Sem o vocabulário
adequado e uma compreensão clara do que
as palavras representam, é difícil construir o
conhecimento de matemática.

Habilidade com habilidades matemáticas básicas, como contagem, adição, subtração, multiplicação e divisão, capacidade de
prever procedimentos adequados com base
na compreensão de padrões de saber quando
adicionar, subtrair, multiplicar, dividir ou fazer
cálculos mais avançados, habilidade para organizar objetos de forma lógica, capacidade
de medir de contar o tempo, usando o dinheiro, capacidade de estimar quantidades numéricas, capacidade de trabalho autoavaliação e
encontrar formas alternativas para resolver os
problemas. Ajudar o aluno a identificar suas /
seus pontos fortes e fracos é o primeiro passo
para obter ajuda (ROTTA, 2001).

Quando fatos básicos de matemática
não são dominados anteriormente, adolescentes e adultos com discalculia podem ter problemas para aplicar expressões matemáticas mais
avançadas. Estes exigem que uma pessoa seja
capaz de seguir os procedimentos de várias
etapas e ser capaz de identificar informações
Após a identificação, os pais, professocríticas necessárias para resolver equações e res e outros educadores podem trabalhar junproblemas mais complexos (GARCIA, 2005).
tos para estabelecer estratégias que ajudarão
o aluno a aprender matemática de forma mais
Tendo dificuldade em aprender habili- eficaz. Atividades repetidas e prática específidades matemáticas não significa, necessaria- ca de ideias simples podem facilitar o entendimente, que uma pessoa tenha uma dificuldade
mento. Outras estratégias para dentro e fora da
de aprendizagem. Todos os alunos aprendem
sala de aula incluem:
em ritmos diferentes. Isso pode levar os jovens
o tempo e a prática de procedimentos formais
Use papel gráfico para os alunos que
de matemática para dar sentido prático. Então,
como você pode saber se alguém tem discal- têm dificuldade para organizar as ideias no paculia? Se uma pessoa continua a apresentar pel. Trabalhar em encontrar maneiras diferenproblemas com as áreas listadas abaixo, consi- tes de abordar fatos de matemática, ou seja,
em vez de apenas memorizar a tabuada, explidere realizar um teste sobre discalculia:
cam que 8 x 2 = 16, então se 16 é o dobro, 8
Quando um professor ou profissional treinado avalia x 4 = 32
um aluno por dificuldades de aprendizagem em matemática, o aluno é entrevistado sobre uma ampla gama
de habilidades e comportamentos relacionados com a
matemática. Testes de matemática lápis e papel são
usados frequentemente, mas uma avaliação precisa realizar mais (SMITH & STRICK, 2001, p.67).

Pratique modificar uma forma de começar a resolver problemas de matemática de
maneiras diferentes. Introduzir novas habilidades, que comecem com exemplos concretos e
mais tarde vão se modificando para aplicações
Destina-se a revelar como uma pessoa mais abstratas.
compreende e usa números e conceitos de
Por dificuldades de linguagem, explimatemática para resolver de nível avançado,
bem como todos os dias, problemas. A ava- car ideias e problemas de forma clara e incenliação compara os níveis esperados e reais tivar os alunos a fazerem perguntas como eles
de uma pessoa de habilidade e compreensão funcionam. Providenciar um lugar para trabaenquanto é observado pontos fortes e fracos lhar com poucas distrações e ter lápis, borraespecíficos da pessoa. Abaixo estão algumas chas e outras ferramentas na mão, se necessário.
das áreas que podem ser tratadas:
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E por fim ajudar os alunos a tomarem
consciência dos seus pontos fortes e fracos.
Entender como uma pessoa aprende melhor
é um grande passo para alcançar o sucesso e
confiança acadêmica.

É um problema que quanto mais cedo
for detectado, melhor. Assim há a possibilidade
de uma intervenção terapêutica e você pode
ajudar a criança a se desenvolver melhor, sendo capaz de driblar as dificuldades e desenvolver novas habilidades que possam fazer com
que ela não sofra tanto na escola ou em outras
DESMISTIFICANDO A DISLEXIA
situações nas quais depende da leitura e escriDislexia é uma palavra grega que quer ta (ALJIBE,1998).
dizer distúrbio de linguagem e tem como prinComo é uma dificuldade de aprendizacipais características dificuldades na leitura,
escrita, letramento de palavras e compreensão gem perceptual, pode ser de natureza mais visual, auditiva ou mista. E, além disso, é dividida
do que se lê.
em três graus: leve, moderado e severo. Esses
são rótulos que são atribuídos apenas pela neApesar de não haver um consenso dos
cessidade de se dar um nome para aquilo que
cientistas sobre as causas da dislexia, pesquia pessoa tem. Mas quando se analisa cada
sas recentes apontam fortes evidências neurocaso, se vê que, além dessas características,
lógicas para a dislexia. Vários pesquisadores
também é necessário considerar a pessoa em
sugerem uma origem genética para a dislexia.
si: história de vida, meio em que vive, ambiente
do qual vem, oportunidades que teve, estímulo
Outro fator que vem sendo estudado é
que recebe (ALJIBE,1998).
a exposição do feto a doses exageradas de
testosterona, hormônio masculino, durante a
Identificação ajuda na intervenção para
sua formação in útero no ramo de estudos da sanar e ou amenizar as dificuldades de aprenteratologia; nesse caso a maior incidência da dizagem. Faz-se necessário que os professores
dislexia em pessoas do sexo masculino seria saibam identificar e conviver satisfatoriamente
explicada por abortos naturais de fetos do sexo com as dificuldades de aprendizagem, só asfeminino durante a gestação (ALJIBE,1998).
sim o impacto negativo sobre a educação será
menor (ALJIBE,1998).
Segundo essas teorias, a dislexia pode
ser explicada por causas físico-químicas (genéOs professores tentam desenvolver
ticas ou hormonais) durante a concepção e a estratégias metodológicas para mudarem sua
gestação, dando uma explicação sobre os mo- prática pedagógica e assim auxiliarem seus
tivos de haver, aproximadamente, 4 pessoas alunos com dificuldades de aprendizagem obdisléxicas do sexo masculino para 1 do sexo ter êxito nos estudos formais, mas o maior profeminino (ALJIBE,1998).
blema que tem ocorrido na área de educação
refere-se ao não reconhecimento precoce da
Segundo essa abordagem da dislexia, criança com dificuldade de aprendizagem (ALela é uma condição que se manifesta por toda JIBE,1998).
a vida não havendo cura. Em alguns casos
Os professores e profissionais que
remédios e estratégias de compensação auxiatuam
no
sistema educacional não possuem
liam os disléxicos a conviver e superar suas
dificuldades com a linguagem escrita (ALJI- parâmetros concretos que permitam fazer a
identificação da criança com dificuldades de
BE,1998).
aprendizagem. Esse desconhecimento acaba
acarretando o reconhecimento e o diagnóstico tardio que consequentemente agrava ainda
mais o problema (ALJIBE,1998).
1005

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

A criança com dificuldade de aprendizagem é encaminhada primeiramente ao médico, cujo diagnóstico isolado, não é suficiente
para detectar as dificuldades de aprendizagem.
A escola e a família esperam ansiosamente o
diagnóstico para confirmar ou não suas dificuldades (ALJIBE,1998).

O TDAH é atualmente uma das condições crônicas mais frequentemente diagnosticadas e estudadas em Neurologia e Psiquiatria
infantil. O TDAH é um transtorno neurocomportamental de origem genética (em 80% dos
casos) que afeta de 3% a 5% de crianças em
idade escolar. É uma das principais causas
da queixa atentiva na escola, mas não a única
Num passado ainda próximo, as crian- (ROTTA, 2001).
ças eram encaminhadas para as classes ou
escolas especiais que ofereciam um ensino
Até recentemente, acreditava-se que o
diferenciado, tornando o indivíduo socialmente TDAH desaparecia até a adolescência. Sabemarginalizado, onde as oportunidades de am- -se hoje que muitos sintomas permanecem na
pliação de suas potencialidades eram reduzi- vida adulta (em até 70% dos casos), e a grandíssimas (ALJIBE,1998).
de maioria dos portadores pode vir a ter dificuldades emocionais, profissionais e em seus reHoje com a inclusão das crianças em lacionamentos sociais e afetivos. Logo, o TDAH
salas regulares, não só as com necessidades é um transtorno crônico:
especiais, mas com dificuldades de aprendizagem, as escolas estão com muita dificuldade De acordo com as evidências atuais, o TDAH seria deem trabalharem de forma diversificada e assim corrente da interação de fatores neurobiológicos geneticamente determinados e o meio ambiente. Do ponto de
sanarem ou diminuírem os problemas escola- vista neurobiológico, há disfunção em sistemas de neures (ALJIBE,1998).
rotransmissão (principalmente dopamina e noradrenalina) principalmente nas regiões pré-frontais, mas com
diversos (ROTTA, 2001).

Dificuldades de aprendizagem são
problemas neurológicos que afetam a capaciO TDAH pode se apresentar em três
dade cerebral para entender, recordar ou comunicar a informações. Muitos especialistas formas clínicas:
afirmam que crianças vão mal à escola quando
• combinada: há sintomas de desatenção,
possuem dificuldades de aprendizagem, não
hiperatividade e impulsividade. Corresponde
identificadas e que diariamente são rotuladas
a 80% dos casos;
pelos adultos como tendo baixa inteligência, in• predominantemente desatenta; há sintodolência ou preguiça, preocupados com esse
mas quase exclusivamente de desatenção.
rendimento escolar, mas que não conseguem
Corresponde a 15% dos casos predominanidentificar a dificuldade (ALJIBE,1998).
temente hiperativa; há sintomas quase que
exclusivamente de hiperatividade e impulsiTDAH (Transtorno de Déficit de Atenvidade. Corresponde a 5% dos casos.
ção de Hiperatividade)
O Transtorno de Déficit de Atenção e
Hiperatividade (TDAH) é uma síndrome que se
apresenta com três características básicas: a
desatenção, a hiperatividade e a impulsividade,
não justificadas pelo nível de desenvolvimento
do indivíduo ou outros transtornos do desenvolvimento ou neuropsiquiátricos, levando o comprometimento da vida de seu portador (ROTTA,
2001).

A forma combinada e a predominantemente hiperativa são comuns nos meninos.
As principais características clínicas do TDAH
são: a desatenção a detalhes; a dificuldade em
manter atenção em tarefas e brincadeiras; não
conseguir seguir instruções, não se organizar;
não conseguir realizar os deveres escolares;
perde objetos com facilidade; distrai-se facilmente com estímulos externos; é esquecido
nas atividades diárias (ROTTA, 2001).
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Mais de 60% dos portadores de TDAH
apresentam outras disfunções cognitivas ou
distúrbios neuropsiquiátricos associados. Chamamos a isso comorbidade. São as mais frequentes:
Transtornos do aprendizado, os diversos transtornos do aprendizado são comuns
em associação com o TDAH. A criança com
dislexia irá apresentar as dificuldades de natureza fonológica típicas agravadas pelo déficit atentivo. A criança desatenta sem dislexia
terá leitura fluente, mas pode pular linhas e ler
palavras que não existem por descuido, tendo
péssima compreensão por não memorizar o
texto.
A criança com disgrafia, além das dificuldades visório perceptivas que atrapalham
a organização da memória grafomotora, tem
dificuldades de coordenação motora. A criança com discalculia terá dificuldades significativas nas habilidades básicas de cálculo. Uma
criança desatenta sem discalculia acaba cometendo erros por descuido, por inadequada
compreensão dos enunciados matemáticos ou
trocas de sinais (ROTTA, 2001).

Transtorno de conduta: padrão mais
grave de distúrbio se desenvolver em evolução
ao TOD na adolescência com ações de regras
sociais e padrões de moralidade, sexualidade
inadequada, violência contra terceiros e falta
de empatia.
Transtorno
obsessivo-compulsivo:
transtorno caracterizado por pensamentos repetitivos que invadem a mente do indivíduo,
geralmente de conteúdo desagradável e que
levam a sofrimento, associando-se ou não a
comportamentos compulsivos que podem aliviar a sensação causada pelos pensamentos
que podem passar despercebidos na infância
pela pouca verbalização da criança.
Abuso de drogas: o portador de TDAH
tem uma constituição biológica frágil e fatores
de estresse psicossocial (baixo desempenho,
e objetivos de vida pouco claros, afastamento
dos amigos, com ambiente familiar conturbado).

Tiques: movimentos estereotipados e
repetitivos de olhos, boca, língua, cabeça, ombros, membros, bem como vocálicos.
Transtorno de ansiedade: vários tipos
Transtorno da coordenação motora: de ansiedade podem correr junto com o TDAH:
dificuldades da coordenação motora ampla e ansiedade generalizada, transtorno, pânico, fofina que atrapalhem o desempenho de ativida- bia social e outras fobias específicas.
des esportivas e a grafomotricidade, acompanhadas de problemas visório-perceptuais, poTranstorno de humor: quadros de dedem ocorrer em concomitante.
pressão (humor e motivação diminuídos, baixa
estima, queda de energia, sensação de desvaO TDAH também pode ser caracteriza- lia e ideação mórbida) ou mania (euforia, sendo como:
sação de grandeza e delírios) podem ocorrer
em forma isolada (depressão maior, distimia)
Transtorno opositivo desafiador — TOD: ou combinada (transtorno bipolar).
distúrbio caracterizado por comportamento de
desafio às autoridades e ordens, com consO TDAH é mais comum em algumas
tante desenvolvimento de animosidades e a condições neurológicas, como a epilepsia
agressividade.
(ROTTA, 2001). O tratamento do TDAH deve
ser multimodal, agindo nos sintomas próprios
do transtorno, nas morbidades e nos ambientes familiar e escolar.
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SÃO ABORDAGENS IMPORTANTES:

A família tem papel muito importante
para a melhoria do quadro do TDAH, visto ser
o grupo social em que passa a maior parte do
seu tempo. Os motivos dos sintomas que desajusta o convívio com os portadores de TDAH
fará com que esta tenha mais paciência e utilize modalidades mais efetivas de disciplina.

Farmacológico: o tratamento medicamentoso é o que propicia maior sucesso, segundo estudos recentes. A medicação reduz
os sintomas alvo (desatenção, hiperatividade e
impulsividade), garantido um maior ajustamento da criança. Ao contrário do que se possa
Já o papel da escola é também muiimaginar, devem ser utilizadas medicações estimulantes que reajustam os sistemas neuroquí- to importante. As adaptações escolares para a
criança com TDAH sem distúrbio de aprendizamicos comprometidos.
gem são bem mais simples do que as necessiAs mais utilizadas são os psicoesti- dades para aquelas com distúrbios da aprendimulantes (metilfenidato) e os antidepressivos zagem ou deficiências graves.
(bupropiona, tricíclicos), havendo outras subsPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
tâncias possíveis. Medicamentos com efeito
sedativo não são indicados, podendo causar
A pesquisa de estudo de caso cresceu
efeito reverso ou sedação da criança.
em reputação como uma metodologia eficaz
A dose dos medicamentos é ajustada para investigar e compreender questões comde acordo com a resposta, sendo importante plexas em cenários do mundo real. Os princia troca de informações entre a acordo com a pais contribuintes para o desenvolvimento do
evolução dos sintomas. As medicações para o estudo de caso concordam que o foco de um
TDAH podem ter alguns efeitos indesejáveis, estudo de caso é uma investigação detalhada
como alteração do sono, apetite, sedação etc. de uma unidade de análise como um sistema
O risco de abuso de drogas já foi descartado, limitado (o caso), ao longo do tempo, dentro
de seu contexto (BENNETT, 2007).
conforme citado anteriormente.
A Psicoterapia: pode ter diversas modalidades psicoterápicas que podem ser úteis
no ajustamento de problemas secundários ao
TDAH (baixa estima, ansiedade, desajustamento social e familiar etc.), apenas a psicoterapia
cognitivo-comportamental se mostra efetiva na
melhora dos sintomas. Mesmo assim, a percentagem de resolução dos sintomas do TDAH
é menor do que na medicação da associação
da psicoterapia com outros tipos de medicamentos.

A versatilidade da pesquisa de estudo
de caso para acomodar a posição filosófica do
pesquisador apresenta uma plataforma única
para uma variedade de estudos que podem gerar maiores insights em áreas de investigação.
Como a capacidade de adaptar abordagens,
os designs de estudo de caso podem abordar
uma ampla gama de questões que perguntam
por quê, o quê e como de um problema e ajudando-nos dessa forma a explorar, explicar,
descrever, avaliar e teorizar sobre questões
complexas no contexto. Como embasamento
teórico, nos baseamos aqui nos estudos de
Mantoan (1999), Aljibe (1998) e Gadia (2005).
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Dessa forma, procuramos aqui observar, em uma sala comum com cerca de 31 alunos, do 4º ano do ensino fundamental de uma
escola do município de São Paulo, com dois
alunos que apresentam às seguintes deficiências; um cadeirante, e outro com transtorno
de espectro autista, sendo que este estudo de
caso, realizado em uma observação de aproximadamente quatro aulas, e para não haver
problemas de exposição manteremos aqui, em
sigilo, o nome da escola, e para fins de estudo
utilizaremos um nome fictício para o aluno; que
chamaremos aqui de Carlos.

Mas o observando em uma atividade
lúdica como o laboratório de informática este
aluno consegue raciocinar, fazer atividades
que envolva a construção, associação de blocos quebra cabeças simples, ou seja, ele conseguia raciocinar e assim que procedia. Sua
reflexão, apesar de pouco usual, era coerente,
dentro do seu conceito de organização. É claro que ele aprendeu posteriormente a encaixar
as peças da forma usual, mas o fato revelou
que pessoas com autismo podem apresentar
padrões de raciocínios lógicos e inteligências
incomuns.

Quando observamos o aluno Carlos (9
anos), podemos constatar a dificuldade que é
ter um menino com TEA em sala de aula, ou
seja, observando o caso de Carlos podemos
supor que a escola em si, não apresenta tal
infraestrutura para que haja uma verdadeira integração na sua forma de inclusão.

Com isto no caso de Carlos podemos
supor que sua vivência e suas experiências
ainda que pareçam parcas em outro campo de
ação pedagógica podem se tornar de grande
valia para que haja um verdadeiro crescimento
no seu processo de ensino aprendizagem.
Este caso que observamos, mostra que
estratégias corretas e um acompanhamento
mais de perto por exemplo de um psicopedagogo poderá criar condições de aprendizados
significativos para alunos com TEA.

Pois muitas vezes, existe uma boa vontade da professora ou do corpo docente, não
há um diálogo com a família, que muitas vezes
se furta da sua responsabilidade no tratamento
com um acompanhamento mais específico de
um profissional que envolva a saúde desse
Durante o estudo, a professora passou
educando e seu posterior desenvolvimento.
também a diversificar suas estratégias em salas de aula, visando uma maior inclusão para
Carlos era um menino que não fala- Carlos, como percebido, Carlos era um aluno
va e tampouco se comunicava. Toda vez que novo em uma turma que já tinha um percurexecutava uma atividade, ficava patente a sua so pedagógico, seus colegas de sala com o
opção de não realizar ou tentar fazer da sua tempo começaram a aceitá-lo em sala de aula
maneira, muitas vezes sendo agressivo, quan- melhorando até mesmo seu comportamento e
do a “atividade” não lhe agradava o mesmo desenvolvimento pessoal.
gritava e chegava até mesmo espernear.
No caso de Carlos, temos um exemplo
muito claro que uma pedagogia diferenciada
pode fazer na vida dos alunos com TEA, embora cada caso seja um caso específico, muitas
vezes esse desenvolvimento passa pela maneira de como os alunos são estimulados no meio
ambiente.
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A construção do conhecimento deve
ser trabalhada de maneira individualizada com
esses alunos, pois a forma de adquirir o conhecimento não é a mesma de outrem e assim
por diante, suponhamos que metodologias que
envolvam a ludicidade, a aprendizagem com o
outro é mais eficaz que apenas um direcionamento único que pouco leve em consideração
toda a diversidade.

No caso de Carlos foi sugerido também à adaptação curricular, um tempo maior
para que as tarefas possam ser realizadas no
tempo do aluno e materiais sensoriais, bem
como trabalhar habilidades sociais, visto que o
aluno se apresenta muito introspectivo e pouco
acessível à comunicação geral.

Foi apontado também, a necessidade
de realizar um acompanhamento mais detaPara isso apontamos algumas estra- lhado e próximo, buscando formas de contato
tégias que com orientação tanto da coordena- com a família para uma parceria efetiva.
dora, quanto de uma psicopedagoga que esteve em visita a escola e tivemos a oportunidade
Essas estratégias foram de grande vade conhecer e observar o diálogo da mesma lia para a professora pois a mesma, comecom a professora da sala pode, sugerir algu- çou a considerar durante toda a sua prática
mas ações para o Carlos e que foi de grande o comportamento de Carlos; como entrar em
valia para o aprimoramento do trabalho peda- seu “mundo”, concentrar no contato visual, tragógico com esses alunos:
zer sempre o olhar dele para as atividades
que está fazendo, entreter-se com as brinca• Compreensão da linguagem para a deiras dele, procurar sempre enriquecer a cosua utilização; a fala é uma forma de lingua- municação, mostrar a cada palavra uma ação
gem, mas se houver dificuldades nessa área, e a cada ação uma palavra, tornar hábitos cotipoderão ser utilizados outros recursos de co- dianos agradáveis e por último fazer tudo com
municação que devem ser estimulados junta- serenidade, mas com voz clara e firme.
mente com a fala;
Enfim, o mais importante é criar um
• Habilidades de letramento; mesmo ambiente inclusivo que traga esse aluno para a
diante das limitações do autismo, a professora interação e que o coloque em um patamar sodeve propiciar as possibilidades de acesso a cial que vá de fato fazer diferença em sua vida.
todos os saberes possível;
• Capacidade para superar a frustração e a irritabilidade que podem advir das dificuldades de comunicação; é normal o autista
ficar irritado por não conseguir expressar o que
sente e o que pensa. É crucial para ele, como
educando, que a professora o compreenda e
o ajude nessas horas. A primeira maneira de
ajudá-lo é procurar entender o modo como ele
se expressa.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Realizando este estudo de caso, podemos perceber o quanto é difícil incluir crianças
com autismo ou outras deficiências em escolas de educação regular, quer seja pelo impedimento pedagógico, passando por barreiras físicas e até mesmo das políticas públicas que nos
apresentam diversos sistemas de ensino.
Podemos também observar que existe em uma sala de aula e na escola e que os alunos que chegam com determinadas deficiências ficam relegados a segundo plano, ou seja, é
necessário ter um ensino que vá de encontro com a necessidade de uma verdadeira inclusão.
As crianças que têm autismo, muitas vezes precisam de um acompanhamento crítico,
pois podem muitas vezes passar despercebidas devido ao seu grau de comprometimento do
transtorno ou por outras vezes é percebida demais causando outros problemas na sala de aula,
cabendo ao professor ter estratégias para a inclusão deste aluno.
Portanto é imperativo que se crie políticas que assegurem a inclusão dos alunos com
deficiências nas escolas regulares, bem como haja um movimento dentro da própria escola
que propicie uma prática inclusiva através de ações positivas, atividades diversificadas, e outras
práticas que levem o aluno a desenvolver em toda a totalidade seu processo de ensino aprendizagem.
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A EXPERIÊNCIA DA CULTURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo possui o escopo de estudar a cultura e sua relação com a identidade de
um povo e de uma nação, verificando como esta cultura é transformada com o decorrer do
tempo ao ser passado a cada geração, sem deixar de relacionar o cotidiano das crianças em
seus vários aspectos como componente essencial desta cultura. Além disso, trata da importância de incluir atividades que promovam a cultura na Educação Infantil de forma produtiva e
eficiente, para que as crianças possam conhecer sua própria identidade multicultural, peculiar
do Brasil e dos brasileiros, livre de qualquer preconceito que possa prejudicar a assimilação
desta diversidade.

Palavras-chave: Cultura; Educação Infantil; Cidadania; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

cultura define a identidade, os valores e as características de um povo. Por isso
mesmo, cada povo deve cuidar para preservá-la, promovê-la, e de forma democrática e múltipla, fomentar a sua transformação durante o transcorrer da história
e do tempo, até para acompanhar a transformação deste mesmo povo.
E de conteúdo cultural estamos falando desde a língua, linguagem e gírias utilizadas em
determinada região para se comunicar, até esculturas, escritos, tradições orais, além dos mitos
de uma determinada etnia, também como comidas, costumes, e por que não, a literatura, cinema
e outras artes com a maior identificação com a cultura.
Nesta gama entre as várias manifestações também inclui as brincadeiras, histórias infantis, parlendas e outros objetos culturais, sejam eles materiais ou imateriais, dos quais as crianças
tomam contato desde a primeira infância, tanto no berço de sua família, ou na comunidade em
que convive, inclusive com outras crianças, ao brincar com de jogos com regras que vem de
geração, ouvir histórias, ou mesmo brinquedos típicos de uma determinada região.
Por isso, o primeiro e talvez o principal instrumento para promoção e preservação da
cultura de uma nação é começar por ensinar as crianças a aprender, promovê-la e preservá-la,
para que assim possa transformá-la, como já dissemos, acompanhando as transformações da
própria sociedade que está inserida.
Tudo isso deve acontecer de forma tão planejada a ponto de ser plenamente espontâneo
o contato e a reação da criança com este conteúdo, para que isso ocorra evitando-se os clichês
e sem fomentar preconceitos, comuns em um povo que não valoriza sua própria cultura, assim
como o Brasil, que possui um vastíssimo conteúdo cultural, mas seu próprio povo não tenha
consciência disso.
Este artigo tem o objetivo geral de compreender a importância de promover a cultura
brasileira no currículo da Educação Infantil, de forma a dar condições da criança a entender a
contribuição de todos os povos e etnias que ajudaram a contribuir com a construção da identidade brasileira, tendo como resultado o multiculturalismo e à diversidade tão presente e tão
característica à construção da nação brasileira.
O objetivo específico é entender como o professor de Educação Infantil pode incluir o
tema do multiculturalismo brasileiro no programa e na prática docente, refletindo sobre algumas
estratégias simples e práticas para conduzir a criança a esta viagem que é conhecer a diversidade da cultura brasileira.
O estudo deste tema se justifica, pois vivemos em um momento em que a cultura em
geral, em particular a cultura brasileira, não está sendo devidamente valorizada, e os professores
de Educação Infantil, mesmo quando fazem a promoção desta cultura com a maior das boas
intenções, não possui o conhecimento para isso e o faz permeado de preconceito, clichês o que
acaba mais atrapalhando do que valorizando a cultura e a identidade de nossa nação brasileira.
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CULTURA E IDENTIDADE DE UM POVO para formação do indivíduo, não existe cultura
para o ser humano isolado ou que queira se
isolar do restante da humanidade. Na verdade,
a cultura, em conjunto com a moral, ética, e
outros instrumentos, é um regulador da convivência humana.

Segundo estudos de Morin (2002), a
cultura é um dos elementos da constituição de
um indivíduo e também de uma coletividade e
esteve presente em toda a história da humanidade, seja por meio das artes, das manifesDeste modo, não é exagero afirmar
tações artísticas e filosóficas, entre outros, e
ainda assim acontece em todas as sociedades que não existe sociedade e ser humano sem
cultura. Isso porque, é inerente à existência do
do planeta.
indivíduo que faz parte e convive com outros inEsta manifestação tem sido externada divíduos que partilham dos mesmos valores e
por meio da expressão de um povo ou uma et- costumes, mesmo que não se de conta disso.
nia, ou ainda a representação de parte e o todo
Além disso, outra consequência interesde uma nação, até mesmo o rolo compressor
da Indústria Cultural que atropela valores, con- sante é que não se pode falar em pessoa sem
ceitos e impõe definições. Mesmo nestes ca- cultura, pois se duas pessoas se relacionam, aí
sos, é fácil perceber que a cultura presente e existe um movimento e um conteúdo cultural,
mesmo que seja restrito e não dominante, ou
inerente às nossas vidas (MORIN, 2002).
até não consciente ou perceptível.
Por isso, iniciamos este artigo com a
E essas características não são apetentativa, mesmo que singela e simples, de
conceituar cultura. Diante do que presencia- nas representativas ou simbólicas, não vive
mos em nosso cotidiano e na história da hu- apenas no mundo das ideias sem algum utilimanidade, a cultura pode ser entendida como dade prática, do contrário é a cultura que facilita e desenvolve a convivência entre pessoas
o conjunto de:
de características semelhantes, pois “é esta
fazeres, regras, saberes, normas, proibições, estra- representação peculiar da realidade, este contégias, crenças, ideias, além de valores e mitos, que junto de ideias, de conhecimentos, de valores
se transmite de geração em geração, se reproduz em e crenças, que torna possível que o indivíduo
cada indivíduo, controlando a existência da sociedade desempenhe seu papel na sociedade” (GUTIe mantendo a complexidade psicológica e social. Não ÉRREZ, 1988, p.17).
há sociedade humana, arcaica ou moderna, desprovida
de cultura, mas cada cultura é singular (MORIN, 2002,
p. 56).

Estes indivíduos, que em conjunto recebem e transformam a cultura desta sociedade,
delimitando assim a identidade desta coletividade por meio da cultura, transmitem este conteúdo a outras pessoas por meio do convívio
social. Podemos afirmar que o modo de vida
de um povo é fruto e produto de sua cultura, ou
em outras palavras,

Observando a definição conceitual acima, podemos destacar algumas observações.
A primeira delas é que cultura não se restringe
a manifestações artísticas, mas referem-se a
todos os usos, costumes de um determinado
grupo que se identifica com práticas e crenças
o modo de ver o mundo, as apreciações de ordem moem comum.
Outro aspecto, e como consequência do aspecto coletivo, a cultura é fruto do
comportamento social do ser humano. Deste
modo, em que pese a importância da cultura

ral e valorativa, os diferentes comportamentos sociais e
mesmo posturas corporais são assim produtos de uma
herança cultural, ou seja, o resultado de uma operação
de uma determinada cultura (LARAIA, 2009, p. 68).
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Podemos então entender a importância
do estudo e do conhecimento da cultura de
seu próprio povo, pois é deste modo que uma
pessoa terá condições a priori de se socializar
e entender a sociedade em que vive.
A sociedade brasileira, por exemplo,
foi construída inicialmente pela soma de majoritária de três raças: a indígena, a negra e
a branca europeia, e a construção da cultura
brasileira foi soma e o entrelaçamento de todas
estas culturas.

cultura, por outro lado, sendo coerente com os
argumentos acima, mais do que ensinar , ela
faz parte da própria cultura de um povo, ou
mesmo uma comunidade (CRAWFORD, 2008).
O modo como se ensina e se aprende,
bem como o conteúdo oficial e oficioso presente em sala de aula, faz parte de todo arcabouço cultural da sociedade em que está inserida,
por isso não é exagero afirmar que, “o mundo
social onde as crianças aprendem e criam cultura é intrinsecamente político” (CRAWFORD,
2008, p. 15) e escola faz parte deste mundo
em que a criança convive e cresce aprendendo
sua cultura.

E esta relação entre estas culturas dava-se por como reação entre uma e outra e
mesmo como embate ou conflito entre culturas, o que restou foi a síntese entre a tese e
Lembrando sempre que aqui não estaantítese das culturas.
mos falando de objetivos políticos de caráter
partidário, ou estritamente ideológico, embora
Como exemplo deste fato, encontramos a ideologia faça parte do planejamento escoa capoeira que se trata do maior exemplo de lar, mesmo que não queiramos (CRAWFORD,
cultura brasileira, que foi fruto da relação confli- 2008).
tuosa entre negros e o colonizador português,
em que aqueles manifestavam a resistências
Mas o objetivo político que tratamos
destes. Por isso não é excesso afirmar que:
aqui é sobre o modo e as decisões didáticas
pedagógicas que fará com que a Escola cumque a capoeira tenha nascido nesse contexto histórico; pra aquilo que a sociedade dela se espera, e,
das senzalas, das fugas dos escravos e dos quilombos para fechar o argumento, esse desejo da soe outros ajuntamentos de negros brasileiros. Não há ciedade passa também pela sua cultura.
indicações de que ela, tal qual como a conhecemos no
Brasil ainda hoje, tenha se desenvolvido em qualquer
outra lugar do mundo (REIS, 1997, p. 34).

Importante ressaltar que “a escola é a
instituição social que, por sua natureza, suas
funções e estrutura, cumprem como nenhuma
outra, objetivos políticos” (GUTIÉRREZ, 1988,
p.17) e a sociedade como um todo tem essa
expectativa diante da escola para transmitir conhecimento da mais variada amplitude.

Assim como a capoeira, que é um clássico exemplo de cultura expressa de forma imaterial, assim também acontece com as brincadeiras, também são exemplos de cultura, pois
de forma simbólica os jogos e as brincadeiras
representam a sociedade em que a criança
Mas não podemos ser ingênuos em
vive, com suas regras, direitos e deveres.
afirmar que toda estrutura é neutra de interferências ideológicas dominantes, opressoras,
Por isso é tão importante tratar e estu- ou qualquer outra influencia que tenta tolher
dar a importância e a relação entre criança e o direito da criança de aprender e valorizar a
cultura, e como acontece essa relação tanto cultura da comunidade a qual pertence (GUTIdentro como fora da sala de aula. A Instituição ÉRREZ, 1988).
denominada Escola não é um lugar inicialmente planejado para difundir a cultura dominante
ou dominada, nem qualquer outro tipo de valor
1017

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Por isso, tão importante quanto transmitir, ensinar ou valorizar qualquer cultura, ou
qualquer outro conteúdo ao aluno, é importante ensiná-lo a ser um crítico de sua condição
e dos fatores que levaram sua comunidade a
possuir aquele arcabouço cultura, apresentando sua realidade e seu contexto, isso porque
“as crianças aprendem a criam cultura mais
significativamente quando o conhecimento é
apresentado em um contexto autêntico, como
o de sua comunidade e os problema que ela
enfrenta” (CRAWFORD, 2008, p. 15).

A RELAÇÃO DA CRIANÇA ENTRE
CULTURA E ESCOLA

çar a ter contato com uma cultura diversa da
sua, ou pelo menos não tão próxima, mas que
ao mesmo tempo faz parte de sua identidade,
mesmo que a em princípio ela não saiba. Por
isso que é importante afirmar que:
desde o momento do nascimento, a criança entra em
um mundo que é rico de interpretações e significados
todos introduzidos pela cultura na qual alguém acaba
de nascer [...] Muito da história do desenvolvimento
humano deve ser escrita à luz de influências culturais
em geral, como também de pessoas, de práticas e de
parafernálias particulares de cultura de alguém. E, em
qualquer complexo cultural, entre estas serão dominantes aquelas instituições educacionais como a aprendizagem ou as escolas formais (GARDNER, 2001, p. 38).

Podemos então perceber que a crianComo já afirmamos, a cultura de uma
nação é repassada de geração em geração e ça, ao iniciar seu contato com o mundo, ela
se isso é fato, ocorre em primeira análise com começa seu processo de aquisição de conhecimento sobre tudo ao seu redor, tanto localo contato da sociedade com a criança.
mente, com familiares e pessoas do seu circulo
Este contato ocorre, inicialmente, com de convivência, inclusive outras crianças, em
a família, pais, avós, irmão e pessoas mais um segundo momento na escola, onde aprenchegadas, momento em que esta convivência derá sobre a história, construções simbólicas
transmite valores, crenças e todo conteúdo e estéticas, heróis, valores e outros aspectos
relativos à sua nação (GARDNER, 2001).
pertinente àquela família.
É importante ressaltar que é importante para a criança essa construção simbólica,
pois é isso que irá auxiliar a criança na criação de valores e crenças que a perseguiram
por toda sua vida, ou seja, a sua cultura. Por
isso Gardner afirma que a “capacidades simbólicas particulares refletirão as práticas peculiares da cultura, mas a capacidade simbólica
Até aqui, a criança já toma um contato é uma aquisição universal da primeira infância”
importante com a cultura familiar e local, o que (GARDNER, 2001, p. 54).
vai construir sua bagagem cultural, preparanMas a criança, como um ser humano
do-a para o outro estágio que é o contato com
único e especial, o tomar contato com este
a escola (GARDNER, 2001).
conteúdo, começa internalizar esse conteúdo
Neste momento, a criança começa a e dar novo significado em seu interior sobre
expandir seus horizontes e perceber que o tudo o que aprendeu. E assim que se constrói
mundo é muito mais do que sua família e as a cultura no interior do indivíduo, ao aprender,
pessoas com quem convive e tem consciência apreender e dar o seu valor tudo que ao seu
de sociedade, nação e mundo. Uma das con- conhecimento existente. Importante notar que:
sequências desta expansão da mente é comeEsta influência irá expandir-se quando
a criança tomar contato com as pessoas do
bairro, tanto com outros adultos como também
com outras crianças, onde aprenderá e passará novos valores e crenças, além de aprendizados que são fruto da convivência daquela
comunidade (GARDNER, 2001).
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o conhecimento da criança, isto é, a sua interpretação
dos fenômenos da realidade, ocorre em conexão com a
sua atividade. Em cada estágio do seu desenvolvimento, a criança é limitada pelo círculo de suas atividades,
o qual, por sua vez, depende da relação principal e da
atividade principal, que é precisamente porque esta atividade também caracteriza esse estágio como um todo
(VYGOTSKI, 2001, p. 73).

sitada, promovendo um diálogo interno entre
todo conhecimento internalizado na mente da
criança (GUTIÉRREZ, 1988, p.75).
Se a Escola é o local estruturado e organizado para transmitir conhecimento, é importante que as práticas pedagógicas sejam
planejadas para que o ensino e aprendizagem
sejam voltados para a criação de um senso
de pertencimento cultural e “a aprendizagem
é um processo que requer interação social e
cooperação na intersecção de comunidade,
prática compartilhada, identidade e significado,
ou seja, é um processo cultural”. (CRAWFORD,
2008).

Deste modo, é importante que a Escola, e aqui estamos falando de Gestores, Coordenadores Pedagógicos, Professores e outros
atores do processo de ensino e aprendizagem,
todos estejam antenados com os valores culturais que circundam o aluno, tanto no âmbito
micro, como aquela proveniente da comunidade em que está inserida, tanto no macro, como
Deste modo, o professor e todos os
por exemplo à cultura local, nacional, e por que participantes do processo de aprendizagem no
não, internacional (VYGOTSKI, 2001).
ambiente escolar devem estar familiarizados
com a integração da escola com a comunidaEste último está tornando-se uma reali- de, e assim colocar em prática pedagógica
dade cada vez presente, inclusive nas escolas em que a cultura é um elemento transformador
de educação infantil, visto que hoje em dia o da criança e para que esta possa transformar
conceito de tribos, ou seja, pessoas que, mes- sua cultura e o mundo ao seu redor (GUTIÉRmo separados por grandes distâncias, pos- REZ, 1988).
suem os mesmos valores, têm se desenvolvido
e expandido em virtude das tecnologias e das
COMO ENSINAR CULTURA PARA A
redes sociais (VYGOTSKI, 2001).
EDUCAÇÃO INFANTIL
Além disso, a Escola deve promover o
diálogo do aluno com a sua cultura, ou seja,
o aluno não deve apenas conhecer e consumir a cultura ao seu redor, mas também deve
produzir cultura, e isso de forma intencional e
planejada no projeto político pedagógico da
escola, pois “a ação educacional é, portanto,
uma comunicação dialógica com a realidade,
com os outros e com a própria consciência”
(GUTIÉRREZ, 1988, p.75).
Este planejamento pedagógico se materializa no cotidiano da sala de aula, quando a
criança realiza atividades em que o material didático é conteúdos culturais, tanto aqueles selecionados pela Professora e demais agentes
do processo educacional, como também aqueles que são trazidos e externados pela própria
criança, mesmo de forma indireta e despropo-

Seguindo a coerência do que explanamos até aqui, é importante salientar que o
papel da Escola não ensinar ou transmitir o conhecimento e valores de determinada cultura,
que pode ser erroneamente julgada como certa ou errada por algum profissional desavisado
(GUTIÉRREZ, 1988).
Assim como qualquer outra informação, dado ou conhecimento, aluno vai tomar
contato, viver a experiência cultural apresentada, e em seguida, produzirá aquilo que internalizou e interpretou daquilo que experimentou,
pois “ao mesmo tempo em que o homem se
constrói a si mesmo na auto-expressão criadora, transforma e constrói o mundo que o rodeia,
aumentando a incrementando com ele seu próprio” (GUTIÉRREZ, 1988, p.100).
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E apesar de agir localmente, ou seja,
na sala de aula, essa atuação da criança na
transformação cultural ocorre em todos os níveis, pois, “viver profundamente as tramas que
a experiência social nos coloca e assumir a
dramaticidade da reinvenção do mundo” (FREIRE, 2001, p.57).

A expressão cultural é muito mais do
que a arte, ou o entretenimento, passando pela
diversidade gastronômica de uma determinada
comunidade, passando modo como se veste
ou costuma organizar e arrumar o interior de
suas casas, alcançando a arquitetura e o urbanismo, mesmo que não tenha consciência destes conceitos. Por outro lado, o aspecto mais
conhecido da cultura é a ludicidade e é por
Além disso, a criança ao receber a ineste ponto que o aluno iniciará o seu contato
fluência da cultura que a cerca, e ao mesmo
com o conteúdo cultura e é por isso que:
tempo transformá-la conforme a sua individualidade, promove o desenvolvimento de sua men- As manifestações artísticas criam sempre oportunidate e de sua personalidade, pois como afirma des para inúmeras brincadeiras. A diversidade de experiências culturais favorece brincadeiras coletivas e dão
Vygotsky:
A relação entre os indivíduos que traz outro significado forma um entrelaçamento que condições históricas
concretas exercem influencia tanto sobre o conteúdo
concreto de um estágio individual do desenvolvimento
como sobre o curso total do processo de desenvolvimento psíquico como um todo (2001, p. 64).

oportunidade para as crianças de se relacionarem. Tais
experiências no campo das artes devem fazer parte
da vida diária das crianças na programação curricular
(BRASIL, 2012, p. 49).

As atividades que podem ser realizadas
para promover o contato do aluno com a cultura
local, regional e nacional podem variar em estilo, características e complexidade. Muitas são
as atividades que podem ser realizada com as
crianças, umas mais simples que o investimento
e a estrutura necessária são simples, outras já
exigem um planejamento um pouco maior, mas
todas com a sua importância (BRASIL, 2012).

Em que pese parecer muito lógico para
o contexto da Educação Infantil, é importante
ressaltar que o contato que a criança deve
manter com a cultura deve passar pelo lúdico e
pela brincadeira. Primeiro, porque a brincadeira por si só já faz parte do patrimônio cultural
de uma civilização, externando seus valores e
Para De Vries, “o conteúdo das atividasignificados que uma sociedade deseja interdes inclui música, literatura, celebrações, temas
nalizar em suas crianças (VYGOTSKY, 2001, p.
especiais, rotinas, planejamento de passeios e
64).
introdução de atividades especiais disponíveis
durante a hora atividade” (1998, p.135).
Além disso, a brincadeira não deve
acontecer de qualquer maneira, mas de modo
Uma das atividades sugerida, e por que
organizado, não com a finalidade de contro- não dizer, obrigatória, e levar os alunos visitarem
le, mas de intencionalidade, para que o aluno equipamentos públicos que promovem a cultuda educação tenha a maior interação possível ra, tais como museus, teatros dos mais variados
com outras crianças, o que é base da circula- temas de peças e montagens, exposições de
artes plásticas, arte moderna, e outras mostras
ção de conteúdo cultural. Por isso que:
que podem estimular o interesse do aluno, além
A cultura lúdica ou a cultura infantil só acontece quan- de levar o aluno a assistir filmes no cinema, dos
do as crianças brincam entre si, com idades iguais ou mais variados títulos (BRASIL, 2012).
diferentes, maiores com bebês, crianças pequenas com
maiores. Valorizar a cultura das crianças, deixá-las contarem o que gostam de fazer em suas casas, valorizar
experiências vividas [...] e após esta escuta o professor poderá mostrar outros conteúdos de cultura oral,
introduzindo novos contos e outros conteúdos culturais,
ampliando desse modo ainda mais a experiência das
crianças (BRASIL, 2012, p.27).

É triste verificar importantes museus e
outros equipamentos artísticos na região em que
a escola está inserida, sem qualquer interesse
da população, isso por que este público não foi
ensinado a admirar e valorizar estes lugares. Por
isso as escolas devem levar os alunos a, primei1020
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ro, conhecer a existência destes equipamentos,
Outra atividade é estimular os alunos a
sua importância e objetivo no contexto histórico- produzirem suas próprias atividades culturais, tais
-cultural a que pertence, o que levará criança a como tirar fotografia, escrever textos ou inventavalorizá-los por toda a vida (BRASIL, 2012).
rem histórias que serão registradas de outros modos do que a escrita, caso a criança não seja
É fato que essas atividades são mais com- alfabetizada, promovendo uma exposição interna
plexas, pois envolvem a saída do aluno da Unida- na escola, caso exista condições e interesse das
de Escolar e isso pode ensejar um maior cuidado crianças (DE VRIES, 1998).
e a preparação de uma maior estrutura para que
a atividade transcorra da melhor forma possível
É importante salientar que as atividades
(BRASIL, 2012).
culturais realizadas com o aluno, desempenham
e fomentam outros desenvolvimentos, como enOcorre que, atualmente, é mais fácil mon- sina De Vries, “as atividades artísticas, tais como
tar esta estrutura, visto que existem meios de trans- pintura, recortes, colagem e criação com e criaporte específicos para esta atividade e os locais in- ções com uma ampla variedade de materiais
dicados geralmente são preparados para receber também proporciona várias possibilidades de dea visita de alunos, mesmo que pequenos, além do senvolvimentais”:
que, as famílias podem e devem ser convidadas a
ajudarem e a participarem na atividade (BRASIL,
• Conhecimento físico. Ação sobre uma va2012).
riedade de materiais, com o objetivo de observar a gama de efeitos e reações; descobrir
Além disso, para estimular que os alunos
como diferentes materiais se combinam.
tenham contato com conteúdos culturais, e con• Representação. Emergência e elaboração
versem sobre este conteúdo, é muito útil a utilizade pensamento representativo ou simbólico
ção da ‘Roda’, que é a reunião em círculo com
em diferentes níveis. As primeiras representatoda a classe, onde, de forma estruturada, planeções geralmente não se assemelham à coisa
jada e conduzida sob a liderança do professor, o
representada. O que conta é a representação
aluno ouve e expressar suas ideias e sentimentos
na mente da criança. A medida que crescem,
(BRASIL, 2012).
as crianças sentem necessidade de alcançar
alguma semelhança.
Com esta atividade, o professor dá à
• Relações lógico matemática. Percepção
criança a oportunidade de sentir:
de similaridade e diferenças entre texturas, cores, ferramentas, telas e materiais (DE VRIES,
uma sensação de pertencer àquele grupo. Canções favo1998, p. 314).
ritas, e mímicas engajam a criança em um repertório de
rituais compartilhados e contribuem para uma sensação de
identidade do grupo. Deste modo, a coesão também pode
surgir a partir da identidade, simbolizada pelos nomes dado
às classes (DE VRIES, 1998, p.117).

E como já dissemos, essa é uma das
principais funções da cultura, que é promover e
valorizar a identidade de uma comunidade ou de
um povo, proporcionando o sentimento de pertencimento e assim, aumentando e fortalecendo os
vínculos. Por isso a escola, nesse sentido, inicia
a criança no processo de inserção na sociedade
por meio não só do conhecimento, mas também
da intervenção cultural (DE VRIES, 1998).

Importante, também, utilizar o momento
de brincadeiras e atividades lúdicas, como ouvir
histórias, para promover a cultura junto à criança,
incluído brincadeiras antigas ou próprias da cultura regional.
Porém, em todas as atividades realizadas, é importante ressaltar que “há necessidade
de previsão e planejamento desses programas
culturais que devem fazer parte do currículo e necessitam sempre da mediação da professora, do
apoio da equipe, da família e da comunidade”
(BRASIL, 2012, p. 49).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve o objetivo de entender o papel e a importância da cultura na vida e
no desenvolvimento da criança e do aluno de educação infantil, e deste modo entender como
ocorre esta interação entre criança e cultura na sala de aula, como ponte para uma cultura mais
ampla, da comunidade e da sociedade, e assim, incentivar que o aluno aprenda e construa a
cultura do lugar onde convive.
Importante entender que a criança e o aluno não é um mero receptor de conhecimento,
ainda mais quando se fala em valores e conteúdos culturais, pois, apesar da tenra idade, já deve
ser encarada como um protagonista no conhecimento e na produção cultural em todos os níveis
e características.
Tanto a leitura de obras literárias infantil, seja conto de fadas, ou livros nacionais, ou
também brincadeiras que passam de geração em geração e fazem parte do patrimônio cultural
infanto-juvenil e proporciona à criança momentos lúdicos e de aprendizado, além de conhecer
de forma de experiência, características do passado de sua comunidade e país.
Tudo isso deve ser tratado de forma a proporcionar à criança o contato mais prazeroso
possível com o conteúdo cultural a ela disponibilizado, de forma lúdica, sem controle ou limitações de criatividade.
Mas para isso ocorrer, a Escola, e mais precisamente, a pessoas que nela atuam, como
Gestores, Coordenadores Pedagógicos, Professores, entre outros, deve ter tudo isso em mente
para planejar e executar as ações didático-pedagógicas em sala de aula e fora dela, e assim não
só promover o conhecimento da cultura junto aos alunos, mas propiciar condições para que eles
transformem e criem a sua própria cultura.
Verificamos que a cultura é importante em uma sociedade, pois ela imprime uma identidade e um sentimento de coesão social, sendo responsável, entre outras coisas, pela forma
como a sociedade se mantém e se relaciona com seus valores.
Além disso, ficou claro que a Escola é o local propício para a criança conhecer, aprender e a construir e influenciar a cultura a qual está inserida, pois esta instituição também é uma
construção cultural e constante transformação.
Por fim, é importante que a Escola e os atores envolvidos no processo de ensino de
cultura na educação infantil, devem possuir um planejamento didático-pedagógico com foco na
construção dessa experiência cultural.
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GESTÃO ESCOLAR: HISTORICIDADE QUE
PERMEIA A QUALIDADE EDUCACIONAL DENTRO
DE UM CONTEXTO COSMOLÓGICO

RESUMO: O presente trabalho tem como foco analisar as diversas formas de concepção da qualidade na educação partindo da gestão escolar, compreender seus mecanismos, e interpretar
de forma aprofundada suas origens, desenvolvimento, declínio, e ascensão, a fim de que,
possamos aplicar esses conhecimentos obtidos, seja no espaço escolar, ou fora dele, promovendo de alguma forma, o direito e o acesso à educação de qualidade.

Palavras-chave: Ensino; Educação; Qualidade; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

tema sobre a qualidade na educação tem ganhado força na medida em que a
sociedade evolui e se organiza. Historicamente, tem sido moldada por políticas
educacionais a curto e a longo prazo, permeada de interesses e ideologias partidárias e da classe dominante.
Pode ser vista por diversos ângulos, que vão desde a adequação de melhores estratégias para alcançar velhos objetivos instrucionais, até as alternativas de reformas que visam
mudanças no currículo. O sistema classificatório tomou o objetivo diagnóstico da avaliação, a
estrutura escolar retomou seus interesses tecnicistas, e muito mais cruéis que os aparelhos ideológicos, são as reproduções das desigualdades educacionais.
Na verdade, a situação é tão crítica que, mesmo sem os inúmeros termômetros disponíveis, é nítido que a educação brasileira vai mal. Entretanto, mesmo diante desse fracasso escolar, a concepção deste trabalho visa mostrar por meio de pesquisas, referenciais teóricos, pesquisa de campo realizada em duas Escolas Estaduais (anos iniciais) - selecionadas de acordo
com os índices do IDEB, e de entrevistas realizadas com duas gestoras e duas professoras, que
a qualidade na educação é garantir de alguma forma que todos aprendam e tenham as mesmas
oportunidades de aprendizagem.
E que para isso, é fundamental a participação efetiva de um conjunto de fatores que vão
desde o Estado até a sala de aula, que se complementam e se permitem ampliar, sobretudo, o
investimento de esforços que elevem a educação ao seu devido patamar, que permita a sociedade reconhecê-la como a única ferramenta capaz de transformar pessoas e mudar os percursos
da história de um país.
O avanço do Brasil na educação, sempre se deu a passos largos, tendo em vista que,
mesmo com a Proclamação da República, enquanto outros países já tinham lucidez e clareza
quanto ao papel da Educação para o desenvolvimento social e econômico e a democracia de
uma Nação, as elites brasileiras dominantes, que extraíam seus lucros e ganhos de um regime
escravocrata condenado e extinto na maioria dos países, continuavam insensíveis à generalização da educação pública.
No entanto, segundo Cunha (2013), somente na virada do século XIX, alguns sinais de
mudança começaram a surgir. A intensificação do processo imigratório e logo mais o advento
da Primeira Guerra Mundial constituem eventos, como a revolução industrial, que ajudaram a
introduzir, no cenário da Primeira República, ingredientes novos.
O Pisa (Programa Internacional de Avaliação de Alunos) 2015 divulgados no dia 06 de
dezembro de 2016, principal avaliação da educação básica do mundo, e que avalia adolescentes entre 15 e 16 anos a cada três anos, mostraram pela segunda edição consecutiva, que o
país regrediu em matemática e estagnou em leitura e ciências, ficando entre os oito piores do
mundo em educação.
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Em números, e assustadores, mais de 70% dos alunos brasileiros não conseguiram alcançar o nível 2 da avaliação, em uma escala que vai até o 6. A maioria dos alunos brasileiros
não é capaz, por exemplo, de interpretar e reconhecer situações em contextos que exigem mais
do que uma inferência direta.
Na área de Ciências, eleito como foco do Pisa, mais da metade dos alunos (56,6%) não
conseguiram desempenho suficiente para passar do nível 2. Em leitura, 51% dos alunos não
chegaram o nível dois. Quanto à média por Estado, a pesquisa revelou uma diferença de até 79
pontos entre a melhor nota para o Estado de Espírito Santo, e a mais baixa atribuída ao Estado
de Alagoas (CANCIAN; SALDAÑA, 2016).
E, partindo desses pressupostos, é que se originou a nossa inquietação em compreender o que é qualidade na educação básica, seus compostos, teorias, fundamentos, contextos, e
disposições conceituais e práticas, levando em consideração sua fundamental importância, vista
como um esforço de equidade para tornar o direito à Educação de qualidade uma real prioridade, trazendo-a para o centro do processo de desenvolvimento nacional.
E, assim, contribuindo para a construção de um mundo melhor para as gerações futuras
no Brasil, no qual não se pode permitir segundo Singh (2013), que a educação seja destituída
do interesse social; ela deve ser preservada como um bem público, e o Estado deve assegurar
que até os setores privados executem as normas e padrões nacionais e internacionais, e não
convertem a educação em meros empreendimentos comerciais.
Para Hoffmann (2009, p. 18):
É preciso atentar para a importância de uma educação de qualidade, como o caminho para o desenvolvimento
de uma educação igualitária, que acolhe os filhos dessa geração em conflito e projete essa geração no futuro,
conscientes do seu papel numa possível transformação. Se essa criança desde logo for considerada como de
um futuro impossível, não terá nem um tempo justo de provar o quanto poderemos contar com ela (HOFFMANN,
2009, p. 18).
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EDUCAÇÃO ESCOLAR: POLÍTICA,
ESTRUTURA E ORGANIZAÇÃO
Segundo Aranha (2006b) as primeiras
formas de ensino surgiram há aproximadamente 4.000 a.C., com os Sumérios. Seu legado e
sua importância à humanidade têm como referencial o período por volta de 3.200 a.C., pois já
tinham uma escrita construída com desenhos,
mais primitiva que a dos egípcios (hieróglifos),
que ao passar do tempo foi se modificando de
acordo com as necessidades do homem, até
ser denominada escrita cuneiforme, pelo povo
mesopotâmico, o que possibilitou aos sumérios o armazenamento do conhecimento e a
possibilidade de transferi-lo a outros.

HISTORICIDADE: POLÍTICAS
EDUCACIONAIS E OS ÓRGÃOS
REGULAMENTADORES
A primeira política educacional no Brasil
surgiu por volta de 1549, em Salvador, por meio
dos Jesuítas, com objetivos catequistas, baseados
no Cristianismo. Devido à exploração portuguesa
às riquezas nacionais o povo encontrava-se desinteressado pelo ensino e cultura, dificultando a
ação jesuítica.
Apesar dos problemas encontrados, a primeira escola, A Companhia de Jesus, foi fundada
por Inácio de Loyola e defendia o cristianismo católico. Em 1552 já existiam três escolas, onde se
ensinavam Latim e Português, ressaltando que a
educação era direcionada somente aos homens.
E assim os colégios foram espalhados pelo Brasil
Colônia. Período Pombalino (1760 - 1807) e Período Joanino (1809 - 1821), (ARANHA, 2006a).
Segundo a autora, no período Imperial
(1822-1889) esta política era fundamentada no
liberalismo e caracterizada pela educação conservadora. Seu objetivo era a formação da personalidade para a constituição da nação. Neste período
surgiram às primeiras leis ligadas à educação, foi
criada a primeira Escola Normal do país e a Constituição instituiu a instrução primária gratuita para
todos os cidadãos. Apesar disso o resultado do
ensino no Brasil Império foi deficiente (ARANHA,
2006a).

Já na primeira República (1889 - 1929)
a autora reforça que o ensino foi descentralizado, dando direito aos Estados para criar instituições educacionais. Ocorreram inúmeras tentativas fracassadas de reforma na educação,
entre elas estão: Benjamin Constant (1890),
Rocha Vaz (1925) e João Luís Alves (ARANHA,
2006a).
Quanto a Segunda República (1930 1937) foi marcada pelo início da Era Vargas,
pela melhoria educacional conquistada e pelo
ingresso do Brasil no mundo capitalista, implicando a necessidade da sua industrialização.
A falta de mão-de-obra especializada gerou investimentos na educação, o que acarretou a
criação do Ministério da Educação e Saúde,
em 1930, e a Implantação da Reforma Francisco Campos (ARANHA, 2006a).
O Estado Novo criou ainda diversos
decretos-lei da educação. Entre eles: Decreto-Lei nº 4.048, de 22 de janeiro de 1942, cria o
Senai; Decreto-Lei nº 4.073, de 30 de janeiro
de 1942, regulamenta o ensino industrial, o Decreto-Lei, nº 4.244, de 9 de abril, regulamenta o
ensino secundário etc.
Com o fim do Estado Novo surgiu uma
nova Constituição denominada Quarta República (1946 - 1964) de cunho liberal e democrático. O ensino primário passou a ser obrigatório
e a educação um direito de todos. A política
foi marcada por uma longa disputa entre partidos, e neste cenário político, a educação sofreu efeito, sendo marcada pelas discussões
de uma Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (1948 - 1961) (PILETTI C.; PILETTI N.,
2014).
Segundo os autores, a LDB alterou a
estruturação do ensino, transformando o primeiro ciclo do ensino médio em uma formação
propedêutica, sem interesse profissional, mas
havia a opção de aperfeiçoamento profissional
àqueles que desejassem. E em 1962 foram
criados o Conselho Federal de Educação e os
Conselhos Estaduais de Educação. Também
foi lançado o Plano Nacional de Educação e o
Programa Nacional de Alfabetização pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC).
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As tendências que tomavam a educação brasileira conforme Piletti C. e Piletti N.
(2014) foram impedidas pelo Golpe Militar de
1964. A Teoria de Capital Humano predominou
a educação. Muitos educadores foram perseguidos em razão de seus ideais ideológicos e
políticos.

direitos conquistados por lei não são exigidos
por falta de conhecimento (LIBÂNEO, 2004).
A primeira Constituição Federal foi outorgada por D.Pedro I, em 1824,essa Constituição ficou marcada pela falta de interesse
na educação, por conter apenas dois parágrafos de um único artigo, segundo Ghiraldelli
(1990,p.29) “[...] duas características básicas
marcaram o ensino dessa época; o aparato
institucional de ensino existente era carente de
vínculos mais efetivos com o mundo prático e/
ou com formação científica; e era um ensino
mais voltado para jovens do que crianças”.

Nestes anos, a educação deu passos
importantes, como: a criação do salário-educação, o atrelamento da política educacional à
política de desenvolvimento, o nascimento da
União Nacional de Estudantes (UNE), a criação do Movimento Brasileiro de Alfabetização
(MOBRAL), o estabelecimento da profissionalização obrigatória ao final do curso de 2º grau,
A segunda Constituição foi promulgada
através da Lei nº 5.692/71 que logo foi dispen- pelo Congresso Nacional em 1891, foi neglisada pela lei 7.044/71.
gente no ramo da educação, e em nada contribuiu para o avanço da educação. A terceira
Período caracterizado pela abertura Constituição promulgada pela Assembleia Napolítica (1986 - 1996) e pelo renascimento da cional Constituinte em 1934, influenciada pelo
disputa de uma nova Constituição. Uma nova Manifesto dos Pioneiros, foi um período com
LDB foi criada em 20 de dezembro de 1996. muitas conquistas para área da educação e
Em 1994 foi criado o Conselho Nacional de para direitos humanos, com artigos específicos
Educação vinculada ao MEC e em 1995 sur- sobre a educação, onde coube aos estados
giu o Exame Nacional de Cursos (LIBÂNEO, legislar, criar e manter escolas do ensino pri2004).
mário e secundário.
As leis que regem a educação brasileira são várias, passaram por muitas formulações até chegar à atualidade. O ensino público
brasileiro é um direito fundamental, garantido
por meio de documentos como a Constituição
Federal, a LDB, e PNE sobre orientações de
PCN, de DCNEI, de RCNEI e outros.
Vamos ver um pouco da história que
as leis traçaram, um pouco sobre as novas leis
e documentos que asseguram a todos, sem
discriminações, o direito de uma educação de
qualidade, igualdade e condições para o acesso e permanência na escola, o dever da família
e do Estado no desenvolvimento humano e o
exercício da cidadania.
Na pesquisa feita em livros, sites, sobre documentos das leis da educação brasileira, que auxiliam em seu funcionamento, existe
um vasto conteúdo, muitas regras, poucas são
aplicadas e muitas nem sequer são de conhecimento popular, como consequência muitos

Deliberou a educação como direito de
todos, ministrada pela família e pelos poderes
públicos. As verbas para educação adentraram
da arrecadação de impostos, a União e Municípios com 10%, aos Estados e Distrito Federal
20%, propuseram bolsas de estudos, material
escolar, assistência médica e odontológica,
para os mais desprovidos (KUROSKI, 2011).
Essa Constituição durou pouco tempo e os direitos ali conquistados também, em
1937, Getúlio Vargas torna-se Presidente da
República e uma nova Constituição entre em
vigor, com regime autoritário, são impostas novas leis que abafaram os direitos da Carta de
1934, a educação sofre com o não compromisso de um ensino público gratuito, administração centralizada com privilégios para o ensino particular, sem verbas especificadas para
educação, o ensino voltado para disciplina
moral e cívica, ensino profissional para classe
menos privilegiada.
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O regime autoritário de Vargas chega
ao fim em 1945, nasce uma nova Constituição
no ano de 1946, promulgada pela Assembleia
Nacional Constituinte, as bases da Carta de
1934 reaparecem, a União passa a legislar sobre diretrizes e base da educação nacional, especificaram as verbas voltadas para educação,
escolas oficiais para todos os graus, a iniciativa
privada teve que se adequar as novas leis para
manter suas escolas, a organização do ensino
passa a ser de responsabilidade dos estados
e DF, assistência, igualdade de condições para
quem não pudesse cursar a escola (LIBÂNEO,
2004).

as RCNEI (Referencial Curricular Nacional para
Educação Infantil), entre muitos outros.
Assim como afirma Kuroski (2011), a
LDB é reguladora da rede de ensino nacional
desde que siga as normas prescritas na Constituição, pois se fez necessário uma lei específica para a educação sendo que os artigos
205-214 da Carta Magna de 1988, não se auto
aplicam.
O Ministério da Educação (MEC) é um
órgão do governo federal do Brasil fundado
no decreto n.º 19.402, em 14 de novembro de
1930, com o nome de Ministério dos Negócios da Educação e Saúde Pública, pelo então
presidente Getúlio Vargas e era encarregado
pelo estudo e despacho de todos os assuntos
relativos ao ensino, saúde pública e assistência
hospitalar (MEC).

De acordo com Ghiraldelli (1990), em
1967 o povo perde seus direitos com a Constituição promulgada pela Assembleia Nacional
Constituinte com regime autoritário da DITADURA MILITAR, oficializa e institucionalizou a
ditadura do Regime Militar de 1964, privatização do ensino, obrigatoriedade do ensino funNo dia 15 de janeiro de 1937, passou
damental de 7 aos 14 anos, não fixou verbas a se chamar Ministério da Educação e Saúde
para educação, teve um grande atraso na edu- e suas atividades passaram a ter um limite à
cação e em todos direitos até ali conquistados. administração da educação escolar, educação
extraescolar e da saúde pública e assistência
Apenas com a Constituição de 1988, médico-social. Em 1953, o governo federal
Constituição que rege nosso país nos dias atu- criou o Ministério da Saúde e tira do Ministério
ais com algumas alterações, promulgada pela da Educação e Saúde as responsabilidades de
Assembleia Nacional Constituinte é que o povo administração destinadas a ela. A partir desse
resgatou direitos como cidadão, princípio da momento, passa a se chamar oficialmente de
gratuidade, qualidade, obrigatoriedade, igual- Ministério da Educação e Cultura (MEC) pela
dade do ensino público, valorização do magis- lei n.º 1.720, de 25 de julho de 1983 (LIBÂtério e principalmente uma gestão democrática. NEO, 2004).
O autor menciona que a primeira LDB
aparece na Constituição Federal 1946, mas
é apenas em 1961(Lei nº 4.024), que ela é
sancionada, promulgada e publicada com 120
artigos. Durante a ditadura, 1964 a 1985, apenas trinta artigos da lei de diretrizes e bases
da educação nacional legislavam a educação.
Com a Constituição de 1988 e os direitos conquistados, surge uma nova lei de diretrizes e
bases da educação (Lei nº 9394/96), considerada a mais importante lei educacional brasileira que motiva as subsequentes ações governamentais no âmbito educacional, como os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), Planos Nacional de Educação (PNE), as DCNEI
(Diretrizes Curriculares para Educação Infantil),

Em 15 de março de 1985, foi criado
o Ministério da Cultura (MinC) pelo decreto
n.º 91.144. Curiosamente a sigla MEC continua, porém passa a se chamar Ministério da
Educação. E em 8 de novembro de 1990, as
atividades do MEC passaram a integrar a política nacional de educação; a educação, ensino
civil, pesquisa e extensão universitárias; o magistério e a educação especial (MEC).
Em 12 de junho de 2000, após muitas
mudanças em sua estrutura organizacional e a
criação de secretarias como o Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (INEP) e o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), por exemplo,
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o MEC passa a ter as seguintes competências:
política nacional de educação; educação infantil; educação em geral, compreendendo ensino
fundamental, ensino médio, ensino superior,
ensino de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e educação a distância,
exceto ensino militar; avaliação, informação e
pesquisa educacional; pesquisa e extensão
universitária; e magistério (LIBÂNEO, 2004).
A estrutura regimental do MEC como
conhecemos só ficou estabelecida realmente
pelo decreto n° 4.791, de 22 de julho de 2003.
Este estabelece como área de competência do
MEC:
•
política nacional de educação;
•
educação infantil;
•
educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio,
ensino superior, ensino de jovens e adultos,
educação profissional, educação especial e
educação a distância, exceto ensino militar;
•
avaliação, informação e pesquisa
educacional;
•
pesquisa e extensão universitária;
•
magistério;
•
assistência financeira a famílias
carentes para a escolarização de seus filhos
ou dependentes ;
Plano Nacional de Educação (PNE),
aprovado pela Lei nº 10.172/2001, este plano será formulado a cada dez anos com novos projetos para se adequar a realidade atual, constituído do Art.214 da CF/88, a LDB de
1996 (Lei 9.394, Art.9º) estabelece a União em
coparticipação com os Estados, o Distrito Federal e os Municípios, irá elaborar o Plano Nacional de Educação, com força de lei (BRASIL,
1997).
Seus objetivos primordiais de acordo
com o documento é a erradicação do analfabetismo, com isso a ascensão plena do nível de
escolaridade da população; a universalização
do atendimento escolar, oferecendo a garantia
do ensino fundamental de nove anos a todas
as crianças de seis a quatorze anos de idade.

E, para todos os que a ele não tiveram acesso na idade própria ou não puderam
concluir, assegurando seu ingresso e permanência na escola e a conclusão desse ensino;
a melhoria da qualidade de ensino, ampliando
o atendimento aos demais níveis de ensino, a
garantia crescente de vagas.
“Com vigência de dez anos, o PNE
apresenta um diagnóstico e estabelece diretrizes, objetivos e metas para todos os níveis e
modalidades de ensino, para a formação e a
valorização do magistério, para o financiamento e a gestão da educação” (SOUZA, 2006,
p.11).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
- PCN - são referências para os Ensinos Fundamental e Médio de todo o país, com o objetivo
de garantir a todas as crianças e jovens brasileiros, mesmo em locais com condições socioeconômicas desfavoráveis, o direito de usufruir
do conjunto de conhecimentos reconhecidos
como necessários para o exercício da cidadania. Não possuem caráter de obrigatoriedade
e, portanto, pressupõe-se que serão adaptados às peculiaridades locais.
A própria comunidade escolar de todo
o país já está ciente de que os PCN não são
uma coleção de regras que pretendem ditar
o que os professores devem ou não fazer. É
isso sim, uma referência para a transformação
de objetivos, conteúdos e didática do ensino
(SOUZA, 2006).
Conforme Cunha (2013), os PCNs são
definidos como referências de qualidade para
a educação no ensino fundamental em todo
o Brasil. Ou seja, quem os escreveu pensou
neles como “uma referência curricular comum
para todo o País”.
O documento de introdução aos PCNs
sustenta a necessidade dessa referência comum para toda a Nação porque afirma que
fortaleceria a unidade nacional e a responsabilidade do governo Federal para com a Educação. Os PCNs não se autodenominam um currículo acabado é obrigatório, mas o seu nível
de detalhamento torna-os o currículo do ensino
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fundamental. E embora haja muitas citações
sobre o respeito às “especificidades locais”, o
que exigiria um trabalho de escuta e pesquisa
por parte dos elaboradores do documento, a
centralização é a marca dessa política educacional.

para a educação brasileira. O que guia a política educacional para a educação básica é a
avaliação sob a forma de testes, os “provões”.
Nessa concepção prepara-se primeiro o Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB)
para depois pensar sobre o currículo. Os PCNs
são fragmentos de uma política educacional
mal definida. Uma política educacional mais
preocupada em medir o rendimento dos alunos das escolas, do que em construir um consenso sobre o que e quem deve ser avaliado.

Com existência prevista no Plano Decenal de Educação (1993-2003), os PCNs pretendem orientar as ações educativas no ensino
obrigatório e, assim, melhorar a qualidade do
ensino nas escolas brasileiras. A partir do seu
processo de elaboração, destacam-se três obNa introdução aos PCNs, as taxas de
servações (CUNHA, 2013):
promoção, repetência e evasão do ensino fundamental são utilizadas como indicadores de
1- A pressa, por parte do governo fede- melhoria do rendimento escolar. Os programas
ral, foi à característica marcante na preparação de aceleração do fluxo escolar, como as codos PCNs. O MEC havia encomendado para nhecidas “recuperações de verão”, são aprea Fundação Carlos Chagas uma pesquisa so- sentados como responsáveis pela queda das
bre os currículos de 21 estados e do Distrito taxas médias de repetência, evasão e conseFederal. Essa pesquisa serviria para informar quente aumento das taxas de promoção. Essas
o MEC das várias Propostas Curriculares Ofi- taxas mostram a concepção de escola contida
ciais e fornecer subsídio para a elaboração dos nos PCNs: a escola socialmente onipotente e
PCNS. Porém, na mesma sessão em que os que fracassa na sua missão educativa devida,
resultados dessa pesquisa foram divulgados, exclusivamente, aos seus problemas internos
o MEC já apresentou a primeira versão dos (BRASIL, 1997).
PCNs pronta. A pesquisa encomendada à FCC
serviria apenas para justificar as opções já toDe acordo com o documento pensar
madas pelos dirigentes e para desqualificar o na escola como onipotente significa pensá-la
esforço de estados e municípios em melhorar a como a única instituição social responsável
educação pública, tornando as medidas atuais pela transformação social. Assim, a escola é
a única possibilidade de melhora do fracasso percebida como se estivesse “acima” da soeducacional do país.
ciedade e, portanto, não sofresse a ação de
causas externas para o fracasso escolar. A de2- Os PCNs não foram elaborados a sigualdade na distribuição na renda e a pobrepartir de uma convocação dos docentes e pes- za de grande parte da população são causas
quisadores das universidades, mas por profes- externas para o insucesso da escola no Brasil.
sores e professoras de uma escola privada de Contudo, os PCNs não levam tais fatores em
São Paulo e por César Coll, um consultor es- conta e, ainda, afirmam que os recursos aplipanhol. Tal processo de elaboração torna nula cados em educação em nosso país não são
a propaganda que o documento de introdução insuficientes, mas apenas mal aplicados.
aos PCNs faz, ao afirmarem que eles resultam
de “pesquisas nacionais e internacionais, daPara comprovar essa concepção e
dos estatísticos sobre desempenho de alunos apresentar os PCNs como solução, as prindo ensino fundamental e experiências de sala cipais tendências pedagógicas na educação
de aula difundidas em encontros seminários e brasileira são descritas tendenciosamente e
publicações”.
responsabilizadas pela ineficiência do ensino
brasileiro. Para isso, são citadas a “pedagogia
3- Os PCNs são uma medida educa- tradicional”, a “pedagogia renovada”, a “pedacional voltada para a implantação do modelo gogia libertadora”, a “pedagogia crítico-social
mercadológico que o Banco Mundial propôs dos conteúdos” e as influências da “psicologia
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genética” para a educação. Vale notar que tais
Quanto à administração pública, pode
expressões não são correntes nas escolas e ser classificada como uma subárea da admientre as professoras, mas apenas de domínio nistração, enfocando o desenvolvimento e sisacadêmico (BRASIL, 1997):
tematização de conhecimentos administrativos
no âmbito das organizações públicas, tendo
A orientação proposta nos PCNs reconhece a importânsurgido há mais de um século. É entendida
cia da participação construtiva do aluno e, ao mesmo
tempo, da intervenção do professor para a aprendiza- como um conjunto de estruturas estatais voltagem de conteúdos específicos que favoreçam o desen- das para coletividade, e funções relacionadas
volvimento das capacidades necessárias à formação à gestão e ao conhecimento científico-social
do indivíduo.Ao contrário de uma concepção de ensino (CHIAVENATO, 2014).
e aprendizagem como um processo que se desenvolve
por etapas, em que a cada uma delas o conhecimento
é acabado, o que se propõe é uma visão de complexidade e da provisoriedade do conhecimento. De um
lado, porque o objeto do conhecimento é complexo de
fato e reduzi-lo seria falsificá-lo; de outro, porque o processo cognitivo não acontece por justaposição, senão
por reorganização do conhecimento. É também provisório, uma vez que não é possível chegar de imediato ao
conhecimento correto, mas somente por aproximações
sucessivas que permitem sua reconstrução” (BRASIL,
1997, p. 44).

ATUAÇÃO E ORGANIZAÇÃO
ADMINISTRATIVA, PEDAGÓGICA E
CURRICULAR NA ESCOLA

É o conjunto de órgãos, serviços e
agentes do Estado, bem como das demais
pessoas coletivas públicas, que assegurem variadas necessidades coletivas como, segurança, saúde, e educação, além de ser regida por
um sistema de normas, para organizar a administração do Estado em todas as instâncias.
Entretanto, para Teixeira (2011) o objetivo do
Estado não visa os interesses coletivos, mas
como organização, visa à centralização como
forma de exercício de seu domínio, não para
produzir, mas para controlar.
Ainda conforme o autor, desde 1776
com a Revolução Americana e 1789 com a Revolução Francesa, tentava-se a organização de
um Estado democrático, porém essa luta entre
nós se interrompeu em 1937, época instituída
por Getúlio Vargas chamado Estado Novo o
de maior centralização, uniformização e mecanização da administração pública (TEIXEIRA,
2011).

A princípio, iremos partir do conceito
geral de administração que segundo Chiavenato (2014) nada mais é do que a condução
racional e estratégica das atividades de uma
organização tenha ela fins lucrativos ou não. A
administração trata do planejamento, da organização (estruturação), da direção, do controle,
e de todas as atividades diferenciadas pela divisão de trabalho que ocorrem dentro de uma
Essa tremenda reforma antidemocrátiorganização.
ca, teve impacto em todos os setores, inclusive
o da educação, em cujo campo ou domínio se
Assim, a administração é imprescindí- decretaram “leis orgânicas” a respeito de todos
vel para existência, sobrevivência e sucesso de os ramos e níveis do ensino, como incríveis dequalquer empresa, no qual fica a encargo do talhes de matérias ou disciplinas, currículos e
administrador, desenvolver estratégias, definir programas, e até de horários. No qual, apenas
missões, estabelecer objetivos e metas, dimen- em 1945, houve a retomada nominalmente da
sionar recursos, planejar sua aplicação, efetuar democracia, que na verdade, até os dias de
diagnósticos, solucionar problemas, impulsio- hoje nunca ganhou força suficiente contra as
nar inovações, aplicar e gerenciar conhecimen- influências da classe dominante (TEIXEIRA,
tos (CHIAVENATO, 2014).
2011).
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Transformou-se a educação em uma
atividade estritamente controlada por leis regulamentadoras e o Ministério da Educação e as
Secretarias de Educação em órgãos de registro, fiscalização, e controle formal do cumprimento de leis e regulamentos, e suas funções,
em dizer se a educação é legal ou ilegal (TEIXEIRA, 2011).

trabalho se apresentam como mercadorias, e
o comando, nas mãos dos proprietários dos
meios de produção (PARO, 2006).
Assim, esse tipo de administração favorece apenas a uma pequena parcela da população cujos interesses são distintos ao do restante da sociedade, e apresenta-se em classes
antagônicas, em que os meios administrativos
ficam à disposição da classe dominante, promovendo desconforto e infelicidade à grande
maioria da população por suas privações econômicas e sociais (PARO, 2006).

A educação do brasileiro passou a ser
um processo formal, de mero cumprimento de
certas condições externas, que se comprova
mediante documentação adequada, no qual a
administração desses institutos em pouco ou
nada difere da administração comum de qualO segundo tipo de administração, conquer órgão burocrático do governo (TEIXEIRA, forme o autor acima é a administração escolar,
2011).
que tem seu fundamento voltado para transformação social que a escola pode promover. De
E que não é preciso dizer para expli- modo geral, aderem-se a ideia de que os princar à pobreza, a estagnação, a total ausência cípios que regem a administração no ambiente
de pedagogia, que vai pelas nossas escolas, escolar são os mesmos aplicados na empresa
com tempo reduzido, pelos turnos, os horários, capitalista, ou seja, a administração geral.
a quantidade de salas de aula, os materiais,
exames técnicos, ou seja, não há possibilidade
Porém, Paro (2006) defende que a
de vida na escola, em razão da racionalização administração escolar deve ser comprometida administração e seus aspectos impostos e da com a transformação social, e dotar-se da
mecânicos (TEIXEIRA, 2011).
racionalidade interna necessária para a efetiva
realização desses fins. Deve sair do discurso
Todavia, Paro (2006) ainda trata de de apropriar a classe trabalhadora do saber
dois tipos de administração. A primeira, a ad- historicamente acumulado e a desenvolverem
ministração numa sociedade de classes, é vis- consciência crítica da realidade que se enconta como instrumento da classe dominante para tram, e de fato colocar em prática suas intenmanter seu status quo (estado atual) e prolon- ções.
gar ao máximo seu domínio, contribuindo para
a perpetuação, tanto no nível econômico, quanConsiderar o desempenho da escola
to no nível político, da sua dominação sobre em termos de racionalidade externa, ou racioo restante da sociedade, denominada Adminis- nalidade social, ou seja, sua repercussão na
tração capitalista.
vida do todo social. Identificar objetivos e realizá-los levando em consideração as condições
Esse tipo de administração, ao mediar concretas e as possibilidades da escola em reà exploração do trabalho pelo capital, coloca- alizá-los, sem violar as especificidades da es-se a serviço da classe interessada mantendo cola, e sem desvinculá-la dos conteúdos transsua ordem social e sua função claramente con- formadores desses mesmos objetivos (PARO,
servadora, que se reproduz pela influência de 2006).
fatores socioeconômicos, configurando assim,
a administração capitalista. Além disso, no proAssim, surge, portanto, o conceito de
cesso de produção capitalista, não apenas os administração escolar verdadeiramente demeios de produção, mas também as forças de mocrática, onde todos os que estão direta ou
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indiretamente envolvidos no processo escolar
possam participar das decisões que dizem
respeito à organização e funcionamento da escola, descentralizando a autoridade das mãos
de uma só pessoa, o diretor, evoluindo para
formas coletivas que propicie a distribuição da
autoridade de maneira adequada a atingir os
objetivos identificados com a transformação
social (PARO, 2006).
Partindo desse conceito de administração escolar democrática, também podemos
discutir a proposta de gestão democrática estabelecida na Constituição Federal de 1988, ao
prever em seu artigo 206 que: “VI - gestão democrática do ensino público, na forma da lei”.
Reforçando este modelo de gestão, a
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9394/96 estabelece a gestão escolar
participativa e que o projeto político pedagógico seja elaborado pelos membros da comunidade escolar juntamente com a família. Percebemos isto através dos artigos 14 e 15:
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. Art. 15.
Os sistemas de ensino assegurarão às unidades escolares públicas de educação básica que os integram
progressivos graus de autonomia pedagógica e administrativa e de gestão financeira, observadas as normas
gerais de direito financeiro público (BRASIL, 1996).

Agora, para falarmos de gestão escolar, é necessário definirmos a diferença entre
gestão e administração, que embora possuam
semelhanças, na prática não são iguais.Administrar, em sua concepção, o termo é voltado
para o lado técnico, com foco no processo administrativo, é racional e visa atingir as metas e
os propósitos da empresa.
Já a gestão, que vem de gestio, que,
por sua vez, vem de gerere (trazer em si, produzir) compreende de acordo com Grochoska
(2013), um processo que envolve várias ações,
como diagnóstico, tomada de decisão, definição de objetivos, encaminhamentos e avaliação para retomada de rumo. Em sua concepção, ela tem como foco a questão gerencial,
cujo processo é voltado para o político-administrativo.
Outra diferença importante de se compreender para autora, antes de tratarmos sobre
a gestão escolar, é a gestão educacional que
é baseada na organização dos sistemas de ensino federal, estadual e municipal e das incumbências desses sistemas, possui várias formas
de articulação entre as instâncias que determinam as normas, executam e deliberam no
setor educacional a oferta da educação pelo
setor público e privado, e vai além da gestão
escolar e inter-relaciona todos os componentes de uma política de educação, envolvendo
os sistemas de ensino, a direção, as diretrizes
educacionais, e os projetos políticos-pedagógicos (GROCHOSKA, 2013).

De acordo com Libâneo (2004), a ideia
do planejamento nas escolas não é nova, aparece no início dos anos 60 e desenvolve-se na
década de 70, quando se difunde a prática do
planejamento escolar, posteriormente consoliContudo, apesar do enfoque da qualidada com as expressão projeto pedagógico.
dade na educação desde as reformas educativas que surgiram a partir da década de 80,
No caso da escola, a organização e a
e a sua busca por um novo paradigma que gestão referem-se aos conjuntos de normas,
estabeleça o problema da qualidade a uma pe- diretrizes, estrutura organizacional, ações e
dagogia de qualidade, a escola não deve ser procedimentos que assegurem a racionalizatratada nos parâmetros da qualidade economi- ção do uso dos recursos humanos, materiais,
cista, pois não é uma empresa, e tão pouco o financeiros e intelectuais assim como a coordealuno é um cliente, mas faz parte dela (SILVA, nação e o acompanhamento do trabalho das
pessoas, onde são postas em ação as funções
1995).
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de planejar, organizar, dirigir e avaliar. A condução dessas funções e suas ações mediante a elas, é o que designa gestão, a atividade
que põe em prática um sistema organizacional.
Mas que não deve ser entendida como fim,
mas meios, para alcançar determinados fins
(Libâneo, 2004).

A direção da escola, por sua vez, deve
reunir o corpo docente para comunicar novas
normas legais, diretrizes pedagógicas e mudanças de rotinas de trabalho, sendo assim,
não convém às escolas ignorar o papel do Estado, das Secretarias e das normas dos sistemas, mas convém a escola saber compatibilizar as decisões dos sistemas com as decisões
Entendido essas diferenças, é necessá- tomadas no âmbito escolar.
rio agora entender como uma escola se organiza, e os seus estilos de gestão escolar: A seguir,
Para Libâneo; Oliveira e Toschi (2012),
apresentaremos de forma breve, os modelos de a gestão é vista como parte da organização,
gestão conforme o entendimento de Libâneo pois juntas correspondem, portanto, à neces(2004).
sidade de a instituição escolar dispor das condições e dos meios para a realização de seus
1.
Técnico- científica: baseia-se na objetivos específicos, como condições neceshierarquização dos cargos e funções, nas re- sárias para o bom funcionamento da escola e
gras, procedimentos administrativos, e poder do trabalho em sala de aula, envolvimento por
centralizado no diretor.
meio da participação ativa de toda a comuni2.
Autogestionária: baseia-se na res- dade escolar, e a garantia de aprendizagem
ponsabilidade coletiva, na ausência de direção para todos os alunos, e principalmente seus
centralizada e na acentuação da participação objetivos explícitos que é o desenvolvimento
direta e por igual de todos os membros da insti- das potencialidades físicas, cognitivas e afetuição.
tivas dos alunos, por meio da aprendizagem
3. Interpretativa: considera como ele- dos conteúdos (conhecimentos, habilidades,
mento prioritário na análise dos processos de procedimentos, atitudes, valores) para se tornaorganização e gestão dos significados subjeti- rem cidadãos participativos na sociedade em
vos, as intenções e a interação das pessoas. que vivem.
Valoriza muito as interpretações, destacando o
caráter humano e preterindo o caráter formal,
O objetivo primordial da escola é, sem
estrutural, e normativo.
dúvida, o ensino e aprendizagem dos alunos,
4. Democrática-participativa: baseia- tarefa a cargo da atividade docente, devendo a
-se na relação orgânica entre a direção e a parti- gestão, portanto, favorecer condições necessácipação dos membros da equipe e das pessoas rias ao trabalho docente. Outro ponto importanque se relacionam com a escola, e defende uma te para o autor, é que a gestão da escola tenha
forma coletiva de tomada de decisões. Nesse clareza de que o eixo da instituição escolar é
tipo de gestão, todos dirigem e são dirigidos, to- a qualidade dos processos de ensino-aprendidos avaliam e são avaliados (LIBÂNEO, 2004). zagem que, mediante procedimentos pedagógico-didáticos garantam melhores resultados
Segundo o autor, a escola é instância de aprendizagem, pois de nada vale inovações
integrante do todo social, sendo afetada pela como gestão democrática, eleições para diestrutura econômica e social, pelas decisões retor, introdução de modernos equipamentos,
políticas e pelas relações de poder. Entretan- se os alunos continuarem apresentando baixo
to, é importante que as escolas e professores rendimento escolar e aprendizagem não contenham autonomia em suas decisões, pois as solidadas, cabe, portanto à gestão, observar
Secretaria de Educação tem o dever de fazer as as práticas e os métodos mais eficazes que
escolas funcionarem e, para isso, precisam que garantam uma melhor qualidade na educação
os professores tomem conhecimento de certas e na convivência de toda a comunidade esconormas e diretrizes, se convençam de sua le- lar (LIBÂNEO et al., 2012).
gitimidade e passem a agir de acordo com as
expectativas dos dirigentes.
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Para isso, é necessário compreender
como se articulam na escola, os meios e os objetivos. A definição dos objetivos educacionais
decorre de demanda e exigências econômicas,
políticas, sociais e culturais que a sociedade
apresenta às escolas, do desenvolvimento da
pesquisa científica em questões educacionais
e do ensino, das necessidades sociais e pessoais dos alunos (LIBÂNEO et al., 2012).

E é pedagógico porque define e organiza as atividades e os projetos educativos
necessários ao processo de ensino e aprendizagem. De acordo com a Lei nº 9394/96 no artigo 14, a elaboração da proposta pedagógica
deve contar com a participação dos profissionais da educação, na construção de projetos
educacionais articulados com as políticas nacionais, levando em consideração a realidade
específica de cada instituição de ensino (GROOs objetivos expressam, portanto, proje- CHOSKA, 2013).
tos sociais e culturais da sociedade, de acordo
os interesse em jogo. Concretizam-se no curríEmbora a integração e a articulação
culo da escola, no qual é efetivado por ativida- entre meios e objetivos sejam da responsabides de ensino para atingir resultados em termo lidade de todos os membros da equipe escode qualidade cognitiva, operativa e social das lar, cabe maior responsabilidade à direção e à
aprendizagens. Para tornar esse núcleo mais coordenação pedagógica, as quais, no âmbito
eficaz, existe o projeto pedagógico-curricular e das escolas, respondem de forma mais direta
os planos de ensino que são documentos que pelas condições e meios de realização do traexpressam a proposta curricular, no qual fica a balho dos professores na sala de aula. Para
encargo da gestão por em prática o que foi pla- tanto, é importante distinguir que o diretor de
nejado (LIBÂNEO; OLIVEIRA; TOSCHI, 2012). escola, coordena, organiza e gerencia todas as
A realização bem-sucedida do trabalho atividades da escola, auxiliado pelos demais
escolar em conjunto com o trabalho docente elementos do corpo de especialistas, e atenpara assegurar o processo de ensino-aprendi- de às leis, regulamentos e determinações dos
zagem, depende de integração e articulação órgãos superiores do sistema de ensino (LIBÂentre os meios e objetivos. Por exemplo, a ela- NEO et al., 2012).
boração do projeto pedagógico supõe práticas
de gestão participativa, ações de formação
Já o coordenador pedagógico ou
continuada, forma de avaliação da escola e do professor-coordenador coordena, acompanha
desenvolvimento do projeto (LIBÂNEO et al., assessora, apoia e avalia as atividades peda2012).
gógico-curriculares. Sua atribuição prioritária
é prestar assistência pedagógico-didática aos
O projeto pedagógico por sua vez, con- professores em suas respectivas disciplinas
cretiza-se no currículo e nas metodologias de no que diz respeito ao trabalho interativo com
ensino, requerendo, também, ações de forma- os alunos. Outra atribuição é o relacionamenção continuada, planos de ensino, práticas de to com os pais e com a comunidade, espegestão e formas de ajuda pedagógica ao pro- cialmente no que se refere ao funcionamento
fessor por parte da coordenação pedagógica. pedagógico-curricular e didático da escola, à
comunicação das avaliações dos alunos e as
Dentre os princípios na referida lei, o interpretações feita delas. Juntos, direção e
Projeto-Político-Pedagógico é indispensável coordenação correspondem a tarefas agrupapara a elaboração de uma proposta pautada das sob o termo gestão (LIBÂNEO; OLIVEIRA;
nos trâmites democráticos. É projeto porque TOSCHI, 2012).
reúne propostas de ação concreta a executar
durante determinado período de tempo. É político por considerar a escola como um espaço
de formação de cidadãos conscientes, responsáveis e críticos, que atuarão individual e coletivamente na sociedade, modificando os rumos
que ela vai seguir (LIBÂNEO et al., 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A princípio, levando em consideração os efeitos dos modelos de gestão escolar democrática e conservadora, consideramos que o tipo de administração escolar está relacionado com
a qualidade na educação, entretanto não deve ser considerada um fator predominante.
Pois ao exercer uma função democrática voltada para a transformação social a escola
tem a possibilidade de promover por meio de ações inter e extra escolares, entre todos os membros da unidade escolar a apropriação da classe trabalhadora do saber historicamente acumulado e o desenvolvimento da consciência crítica da realidade em que se encontram, e ao exercer
uma administração conservadora.
A escola mantém os interesses da classe dominante se assemelhando à empresa capitalista, ambos os modelos, ainda sim, requerem participação ativa, seja direta ou indiretamente
dos professores, de profissionais técnicos e administrativos, comunidade, família e, sobretudo,
do Estado.
Neste sentido, ao também relacionarmos os professores à qualidade na educação, entendemos que como agente de transformações sociais, a responsabilidade do professor nesse
contexto vai até o momento em que a ele é dada a devida autonomia para atuar em todo o
processo educacional, seja no projeto pedagógico, metodologias do dia a dia, discussões sobre políticas públicas e nas decisões em relação às metas educacionais que são estabelecidas
(LIBÂNEO et al., 2012).
Cabendo ressaltar que, segundo a Lei de Diretrizes e Base da Educação, a educação
é dever da família e do Estado, não devendo ser atribuída ao professor toda a responsabilidade
sobre a educação, mas sim, a um conjunto de fatores que vão desde os órgãos superiores até
as salas de aula, além de fatores externos ao contexto escolar.
Concluímos assim, considerar que os objetivos que devem ser estabelecidos para uma
educação de qualidade são: incluir as opiniões da comunidade escolar na elaboração das políticas públicas em favorecimento das reais necessidades da escola; melhoria na distribuição de
recursos financeiros; exigir que a supervisão seja mais eficaz trabalhando em conjunto com a
gestão escolar para tomadas de decisões visando atingir uma melhoria na qualidade de ensino;
que a gestão cuja finalidade é de garantir que os objetivos propostos sejam cumpridos de maneira democrática, integrem suas ações com a participação da família, professores, comunidade e busque diversas parcerias que concentre na resolução de problemas da escola e na sua
melhoria
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ARTE: PINTURAS INDÍGENAS NO
ÂMBITO EDUCACIONAL

RESUMO: Neste artigo tem-se por finalidade discernir sobre a importância de trabalhar na sala
de aula a arte indígena, além do conhecimento e troca de cultura que é estabelecida, busca-se conscientizar os educandos sobre o respeito à diversidade e promover um encontro com
as pinturas indígenas, na qual, são construídas por meio de muitos significados e tradições.
Diante disso, essa abordagem permite ampliar os saberes sobre os povos indígenas, em que
suas representatividades vão muito além de colocar o cocar na cabeça, mas pode-se compreender que através de suas pinturas carregam sua etnia, em que cada povo indígena possui sua
identidade. Cabe ao professor buscar à valorização da arte, ampliando o repertório dos alunos
e trabalhando na formação de cidadãos críticos e conscientes do seu meio.

Palavras-chave: Arte; Cultura; Indígena; Diversidade;
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho apresenta as possibilidades de reflexão sobre a importância da arte
para desenvolvimento das crianças, o despertar pelo olhar estético diante da diversidade cultural.
Desde os tempos dos primórdios a arte deixava suas marcas, e explorar atividades que
levem os estudantes a conhecerem tais práticas, praticarem e valorizarem, é um meio de que
o ensino da arte influencie no desenvolvimento do sujeito frente a uma sociedade que possui a
multiplicidade de culturas construídas historicamente e que vivem em constante transformação.
O objetivo deste trabalho é resgatar as artes indígenas, com atividades de pintura corporal, elaboração de máscara e pintura em cerâmica, despertando nos estudantes o interesse pela
cultura indígena e valorizando a mesma nas aulas de artes visuais, mostrando a importância em
se ter conhecimento sobre a cultura indígena no contexto da valorização da diversidade cultural
A arte indígena brasileira é bastante diversificada, tem variações dependendo da localização, do povo e de suas tradições. Cada tribo ou etnia indígena apresenta as suas particularidades, no entanto, existem algumas características comuns como a pintura corporal. A arte
indígena está ligada à vida em comunidade, às necessidades diárias, celebrações, cerimônias e
rituais. Que tal conhecer alguns tipos de arte indígena, suas características e significados?
A relevância da realização deste projeto foi mostrar que as artes indígenas se revestem
de particularidades expressivas e constituem, meio para transmissão de concepções de fundo
social, por meio dos quais pode ser definida a natureza ou a essência de sua própria humanidade. O artigo expõe definições sobre arte-educação e culturas indígenas, analisa sua importância
na escola e reúne elementos para se pensar a arte indígena julgada de extrema relevância no
contexto da valorização da diversidade cultural.
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ARTE E EDUCAÇÃO
Antes de abordamos o tema central, é
importante resgatarmos a história da arte na
educação. A Arte sempre esteve presente na
história da educação escolar e dependendo da
época e do contexto social no qual estava inserida, assumia diferentes papéis e princípios na
escola. Ao longo dos anos o conceito de Arte
foi adquirindo diferentes interpretações.
Segundo as orientações curriculares
do MEC são divididas as especificidades do
conhecimento artístico em quatro modalidades: Música, Teatro, Dança e Artes visuais.
Assim, os Parâmetros Curriculares Nacionais/
Artes para o Ensino Fundamental, Referenciais
Curriculares para a Educação Infantil e Parâmetros Curriculares para o Ensino Médio trataram
de explicitar os conteúdos de música, artes cênicas, artes visuais e dança e suas metodologias específicas.
O trabalho com as Artes Visuais na
Educação Infantil deve respeitar as peculiaridades das crianças e o seu nível de desenvolvimento, favorecendo o processo de criação das
mesmas. O educador deve intervir proporcionando o contato com diferentes objetos agindo
de forma intencional com o intuito de enriquecer a ação desenvolvida pela criança.
Segundo Barbosa (2006) desde o início do século XX, havia uma preocupação central a respeito do ensino da arte para que houvesse a sua implantação nas escolas primárias
e secundárias e a sua obrigatoriedade. A autora destaca a presença do desenho linear, geométrico, figurado, de ornato ou arte decorativa
como conteúdos, no campo da arte, que dominavam no ensino da escola primária e secundária nas primeiras décadas do século. Essa
influência adveio da Escola de Belas Artes e
do Liceu de Artes e Ofícios, pois o domínio da
técnica prevalecia nesses lugares.

Ainda conforme a autora a abordagem
mais contemporânea da Arte Educação no Brasil está relacionada ao desenvolvimento cognitivo, que vem se impondo cada vez mais entre
a arte/educadores brasileiros. Essa compreensão nos impõe a pensar de maneira diferente o
ensino de arte na educação escolar, provocando o deslocamento das nossas preocupações
relacionadas à questão de “Como se ensina
arte” para “como se aprende arte”.
De acordo com Barbosa (1991) 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 e favorecer a todos o acesso aos códigos artísticos e
às possibilidades de expressão desses códigos. 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:
Não basta ensinar Arte com horário marcado, é necessário ensinar interdisciplinarmente para provocar
a capacidade de estabelecer relações, assim como é
recomendável introduzi-la transversalmente em todo o
currículo provocando a imbricação de territórios e a
multiplicação de interpretações (BARBOSA, 2008, p.
26).
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Nessa perspectiva, o trabalho com artes visuais na sala de aula deve ser articulado,
levando o aluno a experimentar diferentes materiais e linguagens. É de grande importância
que o educador, promova o encontro com a
diversidade cultural, para assim propiciar um
aprendizado significativo e prazeroso, permitindo que o aluno amplie e construa seu conhecimento.
Barbosa (2003) propõe uma educação
em arte que busca formar um observador crítico, que consiga decodificar as imagens às
quais está exposto, tanto no sentido formal,
quanto no sentido conceitual, pois:
O Ensino da Arte na escola orientado pela Abordagem
Triangular pretende formar o conhecedor, o decodificador da obra de arte e das imagens do cotidiano ou da
cultura visual. Ou seja, este ensino promoverá uma cognição, uma reinvenção dos sujeitos envolvidos e estes
se ressocialização e se humanizarão (BARBOSA, 2003,
p. 133).

Ana Mae Barbosa, salienta que:

Atualmente, existem cerca de 3 centenas de etnias de
índios no Brasil. Cada uma delas é detentora de comportamentos diferentes, por conta do desenvolvimento
de costumes próprios. Entretanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos. Desta forma, cerâmica, máscaras, pintura corporal, cestaria
e plumagem resultam em uma arte tradicional compartilhada: a arte indígena:
A arte indígena brasileira compreende as diversas maneiras do índio expressar a sua cultura. Cada tribo indígena possui comportamentos e costumes próprios
que as diferenciam uma das outras. Logo, isso também
interfere na maneira como eles produzem sua arte. Dessa forma, a arte indígena brasileira guarda aspectos individuais de cada tribo. Ela está expressa na pintura
corporal do índio, nas plumagens que eles usam sobre a cabeça, na arte em cerâmica, nas cestarias feitas
de palhas, nas máscaras e até mesmo nas danças e
rituais. Para desenvolver a arte, os índios também fazem uso de outros elementos complementares, como
a madeira, miçangas, palmas, sementes, cipó, couros,
ossos, casca de coco, dentes, conchas, garras, etc.
(EDUCAMAISBRASIL.COM.BR).

Cada povo indígena possui hábitos diferentes é importante que o educador ao trazer uma proposta se atividade relacionada, reverencie o grupo que os alunos conheceram,
para que assim o costume de cada uma possa
ser respeitado e valorizado:

Por meio da arte é possível desenvolver a percepção e a imaginação, apreender
a realidade do meio ambiente, desenvolver a
capacidade crítica [...] permitindo ao indivíduo
analisar a realidade percebida e desenvolver
a criatividade de maneira a mudar a realidade Atualmente, existem cerca de 3 centenas de etnias de
índios no Brasil. Cada uma delas é detentora de comque foi analisada (BARBOSA, 2003, p.18).
Quando o professor propicia uma vivência pautada na diversidade, possibilita que
o aluno construa e se apropria da história. E
por meio de uma vivência lúdica e prazerosa,
o mesmo explora as diferentes culturas, dentre
elas temos a arte indígenas que está presente
na essência do povo brasileiro, sendo um dos
pilares para a cultura do país, que é resultado
da miscigenação de vários grupos, dentre eles
os povos indígenas - os primeiros habitantes
do território nacional.

portamentos diferentes, por conta do desenvolvimento
de costumes próprios. Entretanto, existem várias características comuns encontradas em diversas tribos (ARTEINDIGENABRASILEIRA).
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8. Xavante: originários do tronco da
família linguística macro-jê, os xavantes tem
No Brasil temos diversos grupos indí- uma população de 18 mil habitantes que estão
genas, segundo dados do Instituto Socioam- concentrados em reservas indígenas no estabiental (ISA), as tribos que mais se destacam do do Mato Grosso.
pelo número de habitantes são:
9. Potiguara: pertencem ao tronco
1.
Guarani: originários do tronco da da família linguística tupi-guarani. Os potiguafamília linguística tupi-guarani, os guaranis so- ras somam cerca de 18 mil pessoas nos esmam cerca de 85 mil habitantes no país. Eles tados da Paraíba, Ceará, Pernambuco e Rio
vivem em diversos estados do Brasil e estão Grande do Norte.
divididos em três grupos: kaiowá, mbyá e ña10. Pataxó: da família linguística patadevaesse.
xó, esse grupo reúne cerca de 12 mil pessoas
2. Ticuna: pertencente à família lin- nos estados da Bahia e Minas Gerais.
guística ticuna, apresenta cerca de 50 mil habitantes que estão na Amazônia, sobretudo às
Diante desses diversos grupos e outros
margens do rio Solimões. Eles são considerados o maior grupo indígena que vive na região. que existem, as comunidades indígenas são
diversas, e elas podem viver tanto em aldeia
3. Caingangue: proveniente do tron- isoladas, ou na região urbana. E com a diverco da família linguística macro-jê, os caingan- sidade cultura de cada tribo, possibilita uma
gues reúnem cerca de 45 mil pessoas. Estão construção das aprendizagens de forma interem quatro estados do Brasil: São Paulo, Para- disciplinar e integrada.
ná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.

QUEM SÃO OS POVOS INDÍGENAS?

PAPEL DA ESCOLA

4. Macuxi: da família linguística KaExistem muitas maneiras de aprender
rib, os macuxis encontram-se, em grande parte,
no estado de Roraima. Cerca de 30 mil indíge- e conhecer a cultura dos indígenas, e o papel
nas vivem em aldeias e pequenas habitações da escola é promover esse encontro de forma
contextualizada, pois os costumes dos povos
isoladas pelo estado.
contribuíram para a construção da identidade
5. Guajajara: oriundos tronco da fa- Brasileira, e essas características culturais são
mília tupi-guarani, os 27 mil guajajaras existen- presentes no nosso contexto atual.
tes moram no estado do Maranhão.
Explorar os hábitos indígenas, permite
6. Terena: da família linguística a criança conhecer e valorizar a arte indígena,
aruak, há cerca de 26 mil pessoas dessa etnia na qual, é extremamente rica e se manifesta de
no território brasileiro. Encontram-se nos esta- diversas formas: na música, instrumentos musidos do Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e cais, dança, arte plumária, cestaria, cerâmica,
tecelagem e pintura corporal. De acordo com
São Paulo.
Vidal:
7.
Yanomami: da família linguística
yanomami, esse grupo reúne cerca de 26 mil
pessoas nos estados do Amazonas e Roraima.
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O grafismo pintado nos corpos indígenas, em seus trajes e utensílios marca a identidade de cada povo. Um determinado desenho
na pintura corporal por exemplo, pode indicar a
quantidade de filhos, a ocupação do índio dentro da tribo ou o cumprimento dos ritos de passagem. Os desenhos registram fatos e compartilham com a tribo seus significados (NOVA
Há um universo rico para ser explora- ESCOLA).
do, a escola ao promover a interdisciplinaridade das linguagens, permite trabalhar a diversidade cultural dando visibilidade para a arte
indígena e possibilitando uma vivência prazerosa e significativa.
A pintura e as manifestações gráficas dos grupos indígenas do Brasil foram objeto de atenção de cronistas e
viajantes desde o primeiro século da descoberta e de .e
de se surpreender com essas manifestações insistentemente presentes ora na arte rupestre, ora no corpo do
índio, ora em objetos utilitários e rituais, nas casas, na
areia e, mais tarde, no papel (VIDAL, 1997, p.13).

PINTURAS INDÍGENAS
A pintura corporal é uma manifestação
cultural, em que os indígenas à utilizam como
meio de expressão ligado aos diversos manifestos culturais de seu grupo. Para cada evento há uma pintura específica: luta, caça, casamento, morte. Todo ritual indígena é retratado
nos corpos dos mesmos na forma de pintura,
é a expressão artística mais intensa dos índios
(NOVA ESCOLA).
Cada povo indígena tem uma maneira
própria de expressar suas obras, há um universo inesgotável de conhecimentos a serem
explorados pela curiosidade dos estudantes,
entretanto, é preciso estar embasado no modo
de vida desses povos, suas histórias, territorialidades, tempos, lutas, crenças, artes, vínculos
a serem reconhecidos, compreendidos e assim, respeitados (NOVA ESCOLA).
A arte indígena é bastante variada, mas
tem no uso de elementos da terra a principal
característica. A pintura corporal, por exemplo,
era feita a partir de tintas naturais encontradas
em árvores e frutos diversos. A que provinha
do jenipapo era a mais comum, assim como a
que se produzia com a semente de urucum. Os
desenhos eram feitos para comemorações ou
rituais (NOVA ESCOLA).

Grafismo Pataxó
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Neste contexto é fundamental olhar para a linguagem gráfica e visual indígena, e propiciar uma exploração que vai além da observação dos traços e apreciação artística, é valorizar a
identidade de cada etnia indígena, respeitando à cultura que compreende as diversas maneiras
do índio se expressar: “As pinturas são mais do que uma arte estética, elas transmitem a história
da ancestralidade indígena, além da ritualidade em expressar os valores e símbolos mágicos de
uma cultura. Além do mais, as marcas de cada tribo são diferentes, cada uma leva autenticidade
e a força da sua etnia” (CONHECIMENTOCIENTIFICO.R7.COM/PINTURAS-INDÍGENAS).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta pesquisa de base bibliográfica e qualitativa de abordagem descritiva e documental,
buscou levar uma reflexão sobre importância da cultura indígena na construção do pensamento
crítico e estético, na formação dos educandos.
Assim, foram analisados alguns artigos, sites, documentários, teses e outros trabalhos
científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para uma
maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o término desta pesquisa e análise dos elementos apresentados podemos considerar que a Arte sempre esteve presente na história da educação escolar e dependendo da
época e do contexto social no qual estava inserida, assumia diferentes papéis e princípios na
escola. Ao longo dos anos o conceito de Arte foi adquirindo diferentes interpretações.
A análise evidenciou que o educador deve conduzir o processo educativo dando significado aquilo que a criança aprende, incluir a Arte no currículo escolar, não é suficiente para a
garantia de aprendizado, a Arte deve estar integrada as demais áreas do conhecimento, trabalhando as linguagens de maneira interdisciplinar.
E conhecer a cultura indígena é um dos caminhos para que se forme uma sociedade
mais consciente de si mesma com valores que quer ter, mais igualitária e sem preconceito. É
valorizar a pluralidade cultural presente na nossa sociedade, propiciando vivências em que a
criança possa explorar os costumes que nos foram herdados. E o educador nessa perspectiva
buscará oferecer caminhos para essa construção.
Um ponto importante a se observar, é o fato de que essa temática só atingirá resultados
significativos, envolvendo toda a comunidade escolar na promoção de uma discussão interdisciplinar. O que implicaria em uma conscientização da importância da cultura indígena para
comunidade como um todo.
Enfim, os estudos, trabalhos, exposições e diálogos realizados ao longo da implementação do projeto, contribuíram para a conscientização sobre a necessidade de se conhecer a
cultura indígena e sua importância na formação da sociedade.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DE
CIÊNCIAS NA EDUCAÇÃO

RESUMO: Atualmente, o mundo se depara diante de uma situação crítica a respeito da utilização
e preservação do meio ambiente. Refletindo sobre esse aspecto e pensando em possibilidades nas quais a escola, venha contribuir para uma tomada de consciência e, para mudanças
nas ações com relação ao tratamento da natureza, o presente trabalho visa apresentar o ensino de Ciências como sendo um fator chave para que efetivamente essas mudanças, urgentes
aconteçam. Relatamos sobre o panorama ambiental atual, além de uma discussão sobre as
diferentes ações que levaram o planeta a chegar em tais condições e como influencia de maneira drástica na qualidade e na permanência da vida na Terra. Após essa discussão, abordou
também trabalhos de estudiosos e autores diversos sobre a temática em questão e mostrou
a importância do ensino de Ciências, para as crianças, principalmente do ensino fundamental, fazendo um breve percurso da implementação da disciplina no currículo e mostrando a
contribuição desta disciplina para além da educação formal, ou seja, para a formação do ser
humano. Ressaltamos a importância do papel do professor no trabalho da disciplina exemplificando ações, a fim de tornar não só um ensino realmente prazeroso para seus alunos, mas
também de possibilitar um olhar para as atividades cabíveis, uma vez que a própria escola, na
maioria das vezes não oferece subsídios para o trabalho que realmente deveria existir nesta
área.
Palavras-chave: Educação; Ciências; Consciência; Professor; Aluno.
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INTRODUÇÃO

S

abendo da necessidade urgente de mudanças nas questões ambientais fez-se
necessário um estudo sobre a disciplina de Ciências Naturais e como ela é trabalhada hoje, nas escolas, desde a educação infantil e, principalmente, nas séries

iniciais.

Assim, o presente trabalho buscou mostrar a importância desta disciplina não só para a
aprendizagem do aluno, como parte do currículo escolar, mas no ensino de um ser humano que
deverá ser comprometido e consciente com a natureza e os bens naturais que o planeta oferece,
a fim de que a existência humana permaneça por muitos e muitos anos.
De acordo com os autores que contribuíram para esta pesquisa, pode-se notar que a
consciência sobre o cuidar do meio ambiente é algo de extrema importância e a disciplina de
ciências tem função fundamental na educação, uma vez que está intrinsecamente ligada à sobrevivência dos seres na Terra.
A pesquisa “A importância do ensino de Ciências na educação” foi desmembrada em
três seções: na primeira, faz uma apresentação do panorama ambiental que os seres vivos encontram hoje e mostra como ações que vem sido praticadas diariamente e por um longo período; ou ainda ações que eram vistas como inofensivas no passado geraram grandes problemas
e impactos no planeta.
E, ainda, como essas ações, que continuam a ser realizadas pelo homem; de uma maneira intensa e devastadora, pode culminar no fim da existência humana. Para Vizentin (2009,
p.15):
O meio ambiente apresenta nítidos sinais de esgotamento. A contaminação das águas, a escassez e a falta de
água, o efeito estufa, a destruição da camada de ozônio, a quantidade de resíduos, o desaparecimento de algumas espécies de animais e de plantas são alguns dos reflexos da atividade humana sobre o meio ambiente
(VIZENTIN, 2009, p.15).

Essa seção, também discute a respeito desses recursos naturais e enfatiza a importância
de mudanças urgentes que se dará somente através de uma educação científica voltada para
essa questão de consciência ambiental.
A segunda seção apresenta o ensino de Ciências Naturais, desde uma breve apresentação histórica, traçando o percurso da inserção desta disciplina no currículo escolar, bem como
esta disciplina deve tratada dentro da escola, nas séries iniciais.
Na terceira e última seção ressalta a dificuldade de algumas escolas em implantar o
ensino de ciências dentro e fora da sala de aula, uma vez que, muitos professores se limitam
apenas a lousa e o giz.
Relata diferentes trabalhos de autores que defendem a ideia de se ter um trabalho sistematizado com o conteúdo de ciências. E, traz algumas sugestões sobre um ensino mais prazeroso e consciente de educação ambiental.
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CONHECENDO O PANORAMA
AMBIENTAL ATUAL
O mundo em que vivemos está imerso nas conquistas tecnológicas avançadas, presentes em uma grande
quantidade de produtos acessíveis praticamente a todo
cidadão. Não há quem não atribua uma importância
central ao papel da ciência e da tecnologia no mundo
contemporâneo. “Estou incluído na sociedade tecnológica, logo existo” é o lema da atualidade. É a era do
conhecimento, como tem sido proclamado aos quatro
ventos, que melhor traduz a marca do tempo (WERTHEIN; CUNHA, 2009, p.187)

SEGUNDO OS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS /
CIÊNCIAS NATURAIS:
Atualmente, em meio à industrialização intensa e à urbanização absurdamente concentrada, também potenciadas pelos conhecimentos científicos e tecnológicos,
conta-se com a sofisticação de medicina científica das
tomografias computadorizadas e com enorme difusão
da teleinformática. Ao mesmo tempo, convive-se com
ameaças como o buraco na camada de ozônio, a bomba atômica, a fome, as doenças endêmicas não-controladas e as decorrentes da poluição. A associação
entre Ciência e Tecnologia se amplia, tornando-se mais
presente no cotidiano e modificando, cada vez mais, o
próprio mundo (PCNs, p.28).

Como visto na citação anterior, a ciência, que é um conjunto de conhecimentos e, no
caso da presente pesquisa, que se atenta ao
estudo sistemático da natureza, deve estar inSendo assim, faz-se necessário olhar
trinsecamente ligada também uma tomada de para o mundo e perceber a relação que a naconsciência.
tureza tem com a vida humana. Como afirmam
os Parâmetros Curriculares Nacionais / Meio
A ideia que a palavra consciência des- Ambiente (2001, p.19): “A perspectiva ambienperta hoje nas pessoas no que se refere às ci- tal consiste num modo de ver o mundo em que
ências é aquela de consciência ambiental. E é se evidenciam as inter-relações e a interdepenessa consciência que deve ser trabalhada nas dência dos diversos elementos de constituição
escolas.
e manutenção da vida.”
Desde os primórdios o homem sempre
esteve em contato com a natureza, que sustentava e ainda sustenta o princípio da vida e
a ecologia, que segundo Vizentin (2009), “é
o conjunto das interações entre organismos e
seu ambiente, ou seja, como plantas, animais,
seres humanos e o ambiente interagem para
produzir o mundo onde vivemos” precisa estar
em harmonia para que essa sustentação prevaleça sempre.
A autora ainda destaca que “Infelizmente, essa relação nem sempre é amigável. O ser
humano, ao longo dos anos, usou indiscriminadamente os recursos naturais: as águas, as
florestas, o ar e o solo, tornando uma ameaça
à qualidade e à continuidade da vida na Terra”
(2009, p.15).

Por isso, não se atentando, muitas vezes, a essa interdependência, surgiram diversos
fatores que só agravaram a situação ambiental
do planeta; entre eles está a questão da industrialização. Pois, na necessidade de organizar
o trabalho e, assim, modernizá-lo desencadeou
também outras questões que precisam de urgentes reflexões e segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais / Meio ambiente (2001) ao
passo que a humanidade aumenta sua capacidade de intervir na natureza para satisfazer desejos e necessidades tidas como prioridades,
aparecem também tensões no que diz respeito
ao uso do espaço e dos recursos naturais; em
função dessa “necessidade industrial”.
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Sobre tal aspecto Souza, Freitas e Fer- degradação dos ambientes intensamente urbanizados
nos quais se insere a maior parte da população brasireira (2012, p.12) defendem a ideia que:
Nesse processo, especialmente a partir dos primórdios
da Revolução Industrial, modificou-se a relação entre
sociedade e natureza. O homem produzindo uma nova
consciência de si e da natureza passou a considerá-la
infinita e algo que não mais devia ser meramente contemplado, e sim dominado. Vista somente como fonte
de matéria-prima, a natureza foi fragmentada para que
assim se pudesse dominá-la, como protótipo da dominação do homem pelo próprio homem (SOUZA et al.
2012, p. 12).

Ainda olhando por este prisma, os Parâmetros Curriculares Nacionais / Meio ambiente (2001, p.42) afirmam que:
Os seres vivos evoluíram por milhões de anos, chegando
o mundo à forma que está hoje, num equilíbrio químico
e climático que permitiu o aparecimento das espécies
atuais, entre elas a espécie humana. A disponibilidade
genética ou biodiversidade consiste no conjunto total
de disponibilidade genética de diferentes espécies e
ecossistemas. Por lentos processos evolutivos, surgem
novas variedades, novas espécies, constituem-se novos
sistemas. E por mudanças nas condições ecológicas,
outras variedades, espécies e ecossistemas desaparecem. Mas as atividades humanas estão agora acelerando muito as mudanças nas condições ecológicas,
levando a rápidas mudanças climáticas e à extinção de
espécies e variedades, o que tem uma gravidade considerável (PCNs, 2011, p.42).

leira também é razão de ser deste tema. A fome, a miséria, a injustiça social, a violência e a baixa qualidade
de vida da grande parte da população brasileira são
fatores que estão fortemente relacionados ao modelo
de desenvolvimento e suas implicações socioambientais(PCNS, 2001, p.25).

Para Morais (2009), a ciência foi fundamental para estabelecer os processos civilizatórios que deram origem ao mundo que conhecemos e o conhecimento científico é muito
valorizado, uma vez que se considera verdadeiro e incontestável algo que provém de pesquisas de cunho científico e que esse valor, atribuído à ciência e aos produtos que dela derivam,
se fundamenta nas origens da própria ciência
moderna, que teve início no final do século XVI,
consolidando como um modelo de produção
científica que permanece até hoje.
A mesma autora ainda diz que:
Não é possível deixar de reconhecer que a ciência
moderna e as competências cognitivas que a alimentam – especialmente as capacidades de separar, de
perceber os elementos constituintes e de investigá-los
isoladamente, de buscar regularidades – geraram grandes ideias, produtos tecnológicos e possibilidades de
conhecimento. Hoje podemos apenas imaginar o impacto de algumas das construções geniais da ciência
moderna (MORAIS, 2009, p.8).

E o mesmo documento ainda diz que:
É preocupante, no entanto, a forma como os recursos
naturais e culturais brasileiros vêm sendo tratados. Poucos produtores conhecem ou dão valor ao conhecimento do ambiente específico em que atuam. Muitas vezes,
para extrair um recurso natural, perde-se outro de maior
valor, como tem sido o caso da formação de pastos em
certas áreas da Amazônia. Com frequência, também,
a extração de um bem (minérios, por exemplo) traz lucros somente para um pequeno grupo de pessoas, que
muitas vezes nem são habitantes da região e levam a
riqueza para longe e até para fora do país, deixando
em seu lugar uma devastação que custará caro à saúde da população e aos cofres públicos. Além disso, a

Ainda ao falar sobre a questão da tecnologia, os Parâmetros Curriculares Nacionais
/ Meio Ambiente enfatizam que:
A tecnologia empregada evoluiu rapidamente com as
consequências indesejáveis que se agravam com igual
rapidez. A exploração dos recursos naturais passou a
ser feita de forma demasiadamente intensa. Recursos
não-renováveis, como o petróleo, ameaçam escassear.
De onde se retirava uma árvore, agora retiram-se centenas. Onde moravam algumas famílias, consumindo
água e produzindo poucos detritos, agora moram milhões de famílias, exigindo imensos mananciais e ge-
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rando milhares de toneladas de lixo por dia. Essas diferenças são determinantes para a degradação do meio
ambiente onde se insere o homem. Sistemas inteiros de
vida vegetal e animal são tirados de seu equilíbrio. E a
riqueza, gerada num modelo econômico que propicia
a concentração da renda, não impede o crescimento
da miséria e da fome. Algumas consequências indesejáveis desse tipo de ação humana são, por exemplo,
o esgotamento do solo, a contaminação da água e a
crescente violência nos centros urbanos (PCNs, 2001,
p.19).

E, por causa dessa tecnologia e da dependência que o ser humano criou sobre ela,
existe cada vez mais a necessidade de consumo e, consequentemente, de maior produção
por parte dos fabricantes, o que reflete diretamente na natureza.
Para Arroyo (2012) o lixo produzido por
conta desse consumo também é algo preocupante, uma vez que interfere bruscamente na
natureza e traz desajustes ambientais seríssimos; ele afirma que:
A sociedade urbanizada consome muito e, consequentemente, produz uma grande quantidade de lixo. As
mídias, de maneira geral, estimulam o consumo e os
avanços tecnológicos têm tornado os produtos “obsoletos” com uma velocidade que a natureza não acompanha. Isso tem provocado desajustes ambientais, considerado o ritmo em que a natureza se renova (Arroyo,
2012, p.49).

Vizentin (2009, p.41) apresenta também suas considerações, quanto ao lixo produzido pelo ser humano, devido ao crescimento das cidades e ao aumento da população e
ressalta:
O crescimento das cidades, das indústrias, o aumento
da população e a crescente necessidade de consumo
das pessoas geram quantidades cada vez maiores de
resíduos. O volume de lixo produzido ultrapassa a absorção da natureza. O homem, por não saber o que
fazer com tanto lixo, acaba dando a ele um destino
inadequado, causando degradação da água, do solo,
do subsolo e até do ar. A questão do lixo é de vital importância para a sobrevivência do Planeta (VIZENTIN,
2009, p.41).

E, a mesma autora ainda salienta que:
O impacto causado na natureza, devido à produção e
destinação desordenada de lixo, tem levado a sociedade a procurar alternativas para minimizar a degradação do nosso ambiente e promover o bem-estar da
população. É preciso informar, alertar, sensibilizar, conscientizar os alunos para a necessidade de pensar no
problema do lixo, nas formas e destino adequado, na
reciclagem (VIZENTIN, 2009, p.41).

Por isso a escola tem papel fundamental na formação de alunos conscientes sobre
a questão ambiental, principalmente pelo fato
de o Brasil ser um país riquíssimo em recursos
naturais, mas que já apresenta riscos de escassez. E isso fica evidente nas palavras dos Parâmetros Curriculares Nacionais / Meio Ambiente
(2001, p.25):
O Brasil, além de ser um dos maiores países do mundo
em extensão, possui inúmeros recursos naturais de fundamental importância para todo o planeta: desde ecossistemas importantes como as suas florestas tropicais,
o pantanal, o cerrado, os mangues e restingas, até uma
grande parte de água doce disponível para o consumo
humano (PCNs, 2001, p.25).

Sendo assim, diante desse contexto,
fica evidente a importância de se educar as
crianças, cidadãos brasileiros, para que venham a agir de modo responsável e ao tornarem-se empreendedores ou participantes do
governo ou da sociedade civil, no futuro, possam fazer parte da sociedade de forma mais
atuante, demonstrando responsabilidade em
ajudar na preservação e apresentando cuidados para que estes recursos naturais não se
esgotem (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS / MEIO AMBIENTE, 2001).
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
de Ciências Naturais (2001), ao falarem sobre
o tema transversal Meio Ambiente dizem que
este:
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[...] traz a discussão a respeito da relação entre problemas ambientais e fatores econômicos, políticos, sociais
e históricos. São problemas que acarretam discussões
sobre responsabilidades humanas voltadas ao bem-estar comum e ao desenvolvimento sustentado, na perspectiva da reversão da crise socioambiental planetária.
Sua discussão completa demanda fundamentação em
diferentes campos do conhecimento. Assim, tanto as ciências humanas quanto as ciências naturais contribuem
para a construção de seus conteúdos (PCNs, 2001,
p.45).

O mesmo documento ainda diz que:
Em coerência com os princípios da educação ambiental
(tema transversal Meio Ambiente), aponta-se a necessidade de reconstrução de relação homem-natureza,
a fim de derrubar definitivamente a crença de homem
como senhor da natureza e alheio a ela e ampliando-se
o conhecimento sobre como a natureza se comporta e
a vida se processa (PCNs, p.45)

[...] emerge a necessidade de um ensino de Ciências
capaz de fornecer aos alunos não somente noções e
conceitos científicos, mas também é importante e preciso que os alunos possam “fazer ciência”, sendo defrontados com problemas autênticos nos quais a investigação seja condição para resolvê-los. É preciso também
proporcionar oportunidades para que os alunos tenham
um entendimento público da ciência, ou seja, que sejam capazes de receber informações sobre temas relacionados à ciência, à tecnologia e aos modos como estes empreendimentos se relacionam com a sociedade
e com o meio-ambiente e, frente a tais conhecimentos,
sejam capazes de discutir tais informações, refletirem
sobre os impactos que tais fatos podem representar e
levar à sociedade e ao meio ambiente e, como resultado de tudo isso, posicionarem-se criticamente frente ao
tema (ARROYO, 2012; SASSERON; CARVALHO, 2008,
p. 335).

Diante dessa preocupação – de se
educar para preservar – a próxima seção também tratará de aspectos relacionados ao ensino ambiental, bem como a sua importância,
Sobre este aspecto, Vizentin (2009, entretanto se atentará desde a implementação
p.15) discorre que:
do ensino de Ciências no currículo até como
o assunto é trabalhado nas escolas nas séries
Hoje temos a educação ambiental dada desde a Edu- iniciais.
cação Infantil para as crianças. Quanto mais cedo o
tema for abordado com elas, maiores serão as chances
de despertar a consciência pela preservação. Por isso,
a educação para uma vida sustentável deve começar
já. A preocupação é atual e envolve toda a sociedade
(VIZENTIN, 2009, p.15).

O ENSINO DE CIÊNCIAS NAS ESCOLAS
Ao pensar no ensino de Ciências, cabe
ressaltar alguns fatores como: a inserção deste
ensino na escola e quando ele aparece como
obrigatoriedade na lei e quais eram as tendências seguidas na época em questão. Isso se
pode perceber nas explicações dos Parâmetros Curriculares Nacionais da área de Ciências Naturais que dizem:

De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais de Ciências Naturais (2001,
p.25): “A criança não é cidadã do futuro, mas
já é cidadã hoje, e, nesse sentido, conhecer
ciência é ampliar a sua possibilidade presente
de participação social e viabilizar sua capaci- Até a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases n.
dade plena de participação social no futuro.”
4.024/61, ministravam-se aulas de Ciências Naturais
Por isso faz-se necessário uma educação em ciências voltada para o conhecimento
dos meios naturais, sua preservação e conservação. Assim como afirmam diferentes autores
em seus estudos. Segundo Arroyo (2012) apud
Sasseron e Carvalho (2008, p.335):

apenas nas duas últimas séries do antigo curso ginasial. Essa lei estendeu a obrigatoriedade do ensino da
disciplina a todas as séries ginasiais. Apenas a partir de
1971, com a Lei n. 5.692, Ciências Naturais passou a
ter caráter obrigatório nas oito séries do primeiro grau
(PCNs, 2001, p.19).
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Bizzo (2009), ao falar sobre a Ciência
no currículo brasileiro, que foi introduzida há
pouco tempo, diz que: “Foi apenas em 1961
que ela efetivamente foi instituída de maneira
compulsória, na forma de “Introdução à Ciência” no que seria hoje o ensino fundamental.”
Antes, como se pode perceber, além
da falta de obrigatoriedade, existia também um
ensino pautado em métodos tradicionais, nos
quais conteúdos eram meramente transmitidos
aos alunos sem espaço para a reflexão e atuação na aprendizagem e o que estava em jogo
era a quantidade de conteúdos trabalhados
para serem cobrados com provas e questionários depois. O conhecimento que se tinha
sobre algo era passado de maneira neutra e a
questão científica não se punha à prova (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS/ CIÊNCIAS NATURAIS, 2001).
Depois disso, uma nova visão foi adentrando a escola. Era um conceito sobre como
o processo de aprendizagem era também realizado através da participação ativa dos alunos,
com atividades práticas e significativas. Isso
fica evidente na seguinte afirmação:
As propostas para o ensino de Ciências debatidas para
a confecção da lei orientavam-se pela necessidade de
o currículo responder ao avanço do conhecimento científico e às demandas geradas por influência da Escola
Nova. Essa tendência deslocou o eixo da questão pedagógica, dos aspectos puramente lógicos para aspectos
psicológicos, valorizando a participação ativa do aluno
no processo de aprendizagem. Objetivos preponderantemente informativos deram lugar a objetivos também
formativos. As atividades práticas passaram a representar importante elemento para a compreensão ativa de
conceitos. (Parâmetros Curriculares Nacionais / Ciências Naturais, 2001, p. 19).

Diante dessas propostas, o aluno passou a identificar, através de observações, os
problemas sobre determinado fato; refletindo,
e tirando conclusões, sozinho. Além de passar
por inúmeras etapas de aprendizagem rígidas,
chamadas de “o método científico”. Assim, poderia redescobrir aquilo que a ciência já tinha
feito.

Através desse modelo é que se buscavam a democratização do ensinamento científico, mas na verdade não acontecia uma efetivação dessas propostas na sala de aula ou
ocorriam distorções, devido à falta de equipamentos adequados para a experimentação e à
carência de espaço; por isso os professores se
restringiam apenas aos textos, deixando para
trás as experiências e a parte prática (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS / CIÊNCIAS NATURAIS, 2001).
Saindo dessa visão, que segundo os
Parâmetros Curriculares Nacionais / Ciências
Naturais, 2001, p.21 eram “[...] concepções
de produção do conhecimento científico e de
aprendizagem das Ciências subjacentes a essa
tendência eram de cunho empirista/indutivista
[...]”, o panorama ambiental e da educação começou a mudar. E, o mesmo documento afirma
que:
Ainda em meados da década de 70, instalou-se uma
crise energética, sintoma da grave crise econômica
mundial, decorrente de uma ruptura com o modelo desenvolvimentista deflagrado após a Segunda Guerra
Mundial. Esse modelo caracterizou-se pelo incentivo
à industrialização acelerada em todo o mundo, custeada por empréstimos norte-americanos, ignorando-se
os custos sociais e ambientais desse desenvolvimento.
Problemas ambientais que antes pareciam ser apenas
do Primeiro Mundo passaram a ser realidade reconhecida de todos os países, inclusive do Brasil. Os problemas relativos ao meio ambiente e à saúde começaram a ter presença quase obrigatória em todos os
currículos de Ciências Naturais mesmo que abordados
em diferentes níveis de profundidade e pertinência. Em
meio à crise político-econômica [...]. Faz-se necessária a discussão das implicações políticas e sociais da
produção e aplicação dos conhecimentos científicos e
tecnológicos, tanto no âmbito social como nas salas de
aula. No campo do ensino de Ciências Naturais as discussões travadas em torno dessas questões iniciaram
a configuração de uma tendência de ensino, conhecida
como “Ciência Tecnologia e Sociedade” (CTS), que tomou vulto nos anos 80 e é importante até os dias de
hoje (PCNs, 2001, p. 21).
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Ainda paralelamente a essa tendência,
criou-se outras, tais como as progressistas:
Educação Libertadora e a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, que influenciaram o ensino de Ciências e, a partir dos anos 70, iniciaram os questionamentos sobre a abordagem a
ao conteúdo, inclusive trazendo a questão da
interdisciplinaridade das matérias e conteúdos
abordados nesta área (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS / CIÊNCIAS NATURAIS,
2001).
Somente na década de 80 com a entrada dos modelos construtivistas é que o ensino
de Ciências foi ganhando um caráter diferente
e que é bem próximo ao temos hoje. Isso se
pode perceber na seguinte afirmação:
Nos anos 80 a análise do processo educacional passou
a ter como tônica o processo de construção do conhecimento científico pelo aluno. Correntes da psicologia
demonstraram a existência de conceitos intuitivos, espontâneos, alternativos ou pré-concepções acerca de
fenômenos naturais. Noções que não eram consideradas no processo de ensino e aprendizagem e são centrais nas tendências construtivistas. O reconhecimento
de conceitos básicos e reiteradamente ensinados não
chegavam a ser corretamente compreendidos, sendo
incapazes de deslocar os conceitos intuitivos com os
quais os alunos chegavam à escola, mobilizou pesquisas para o reconhecimento das representações espontâneas dos alunos. (PARÂMETROS CURRICULARES
NACIONAIS / CIÊNCIAS NATURAIS, 200, p.22)

Segundo Morais (2009) “O impacto
que a ciência e tecnologia provocam hoje na
sociedade requer que a formação escolar ocorra num contexto prático e numa perspectiva de
interação da ciência, tecnologia, sociedade e
ambiente.”
Piaget e Vygotsky já defendiam em
suas fundamentações teóricas um equilíbrio
entre a teoria e a prática do ensino de Ciências. Isso fica visível nas afirmações de Morais
(2009):
Piaget foi um dos defensores da ciência como construção humana, sempre desafiante e sempre inacabada.
Em seus estudos e publicações ele criticou o pouco
interesse, manifestado em currículos da época, pelas
atividades experimentais e fundamentou a importância
do ensino prático para o desenvolvimento da criança.
Segundo ele, o trabalho prático é útil para desenvolver
as funções do conhecimento, as funções de representação e as funções afetivas, igualmente fundamentais
ao desenvolvimento. Para Vygotsky, os instrumentos e
os símbolos e seu papel interativo são fundamentais
no desenvolvimento. A linguagem, como sistema simbólico, é decisiva. Ao se confrontar com um desafio na
atividade experimental, a criança vai utilizar-se de todos
os instrumentos possíveis para se comunicar e encontrar respostas. Ao mesmo tempo, todos os sinais que
provêm do meio cultural, das pessoas que a rodeiam,
dos colegas de grupo com quem ela trabalha, do professor enquanto mediador, são importantes e ajudam a
criança se construir enquanto ser em desenvolvimento
(MORAIS, 2009, p.54).

Porto (2012, p.29) afirma que:
Ensinar Ciências nos anos iniciais nem sempre foi uma
prática considerada em nossas escolas. Algumas correntes defendem a posição de que a iniciação ao conhecimento científico, devido a sua complexidade, seria
inacessível à compreensão das crianças. Tal afirmação
não só parecia desconhecer as características psicológicas do pensamento infantil, como desvalorizou criança como sujeito social (PORTO, 2012, p. 29).

Após esse breve panorama da questão do ensino de Ciências, faz-se necessário
olhar também para as escolas atuais e como
o ensino deve ser trabalhado dentro das salas
de aula, uma vez que a educação ambiental é
algo essencial e urgente para toda a sociedade
e isso fica evidente nas propostas de vários
documentos e autores.
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Segundo os Parâmetros Curriculares
nacionais da área de Meio Ambiente, o trabaTanto o ensino de Ciências Naturais, lho com esta área deverá:
quanto à questão ambiental são aspectos a serem trabalhados com os alunos, pois como se [...]trazer uma visão ampla que envolva não só os elepode perceber nesta pesquisa, o grande avan- mentos naturais do meio ambiente, mas também os
ço tecnológico proporcionou uma devastação elementos construídos e todos os aspectos sociais enno meio ambiente e somente com a educação volvidos na questão ambiental. Dentro dessa visão, o
voltada para os princípios básicos do cuidar homem é um elemento a mais que, porém, tem extraore preservar pode mudar esse panorama, uma dinária capacidade de atuar sobre o meio e modificá-lo
vez que não basta somente a escola trazer em – o que pode, às vezes, voltar-se contra ele próprio
seu currículo a disciplina de Ciências; é preci- (PCNs, 2001, p.73).
so ir além.
E o mesmo documento ainda discorre
Na visão de Chalita (2002, p.34), a que:
educação constitui-se na mais poderosa de todas as ferramentas de intervenção no mundo Quando se fala em meio ambiente, a tendência é penpara a construção de novos conceitos e conse- sar nos inúmeros problemas que o mundo atual enfrenquente mudança de hábitos. É também o ins- ta com relação à questão ambiental. Lixo, poluição, destrumento de construção do conhecimento e a matamentos, espécies em extinção e testes nucleares
forma com que todo o desenvolvimento intelec- são, dentre outros, exemplos de situações lembradas.
tual conquistado é passado de uma geração a Isso se deve, principalmente, ao fato da mídia veicuoutra, permitindo, assim, a máxima comprova- lar uma grande quantidade de informações sobre os
da de cada geração que avança um passo em problemas ambientais. Também o fato de todo o movirelação à anterior no campo do conhecimento mento ecológico ter-se articulado em função desses e
de outros problemas ambientais leva à identificação de
científico e geral.

CIÊNCIAS PARA ALÉM DO CURRÍCULO

Para Vizentin (2009, p.11):
Diante do grande avanço científico e tecnológico, o
ensino de Ciências tem adquirido extrema importância
nos últimos anos. As Ciências Naturais, como parte da
Educação Básica, devem estimular o aluno a desenvolver habilidades cognitivas, promovendo a formação de
cidadãos capazes de atuar criticamente e ativamente
no mundo científico e tecnológico, permitindo compreender a natureza da ciência como atividade humana,
historicamente produzida, resultado de avanços, continuidades e rupturas (VIZENTIN, 2009, p.11).

“meio ambiente” com “problema ambiental”. No entanto, para que se possa compreender a gravidade desses problemas e vir a desenvolver valores e atitudes de
respeito ao meio ambiente, é necessário que, antes de
tudo, se saibam quais as qualidades desse ambiente,
dessa natureza que se quer defender, porque as pessoas protegem aquilo que amam e valorizam.(PCNs,
2001, p.73).

Diante dessas explicações, fica evidente que as pessoas ao pensarem no meio ambiente se remetem ao fato dos problemas, uma
vez que a própria mídia contribui para esse
destaque, entretanto, o que a escola precisa
Morais (2009), ao falar do ensino de desenvolver é a consciência de amor e de cuiCiências, complementa com a seguinte ideia: dado também.
Ensinar Ciências pode ser um desafio, mas é também
oportunidade de grandes realizações para o educador,
que tem a chance de proporcionar ao estudante ganhos
conceituais, procedimentais e atitudinais que poderão
perdurar por toda a sua vida, influenciando decisões cotidianas e até mesmo profissionais (MORAIS, 2009, p.6).

A educação ambiental deve ser acima
de tudo um ato político voltado para a transformação social, capaz de transformar valores e
atitudes, construindo novos hábitos e conhecimentos, defendendo uma nova ética, que sen1061
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sibiliza e conscientiza na formação da relação
A educação ambiental nessa perspectiintegrada do ser humano, da sociedade e da
natureza, aspirando ao equilíbrio local e global, va também foi citada por Vizentin (2009, p.11):
como forma de melhorar a qualidade de todos
Ao adquirir conhecimentos de ciências, as crianças
os níveis de vida (CARVALHO, 2006).
Somente desta maneira é que se torna
possível acreditar na possibilidade de mudar
condutas e valores e, assim, formar pessoas
que, através da disseminação de suas convicções, trabalharão por uma nova maneira de
relacionar-se com o mundo e seus recursos
Naturais e também com as outras pessoas
(SCHINKE, 1986).
Segundo os Parâmetros Curriculares
Nacionais / Ciências Naturais (2001):
Aspectos do desenvolvimento afetivo, dos valores e
das atitudes também merecem atenção ao se estruturar
a área de Ciências Naturais, que deve ser concebida
como oportunidade de encontro entre o aluno, o professor e o mundo, reunindo os repertórios de vivências
dos alunos e oferecendo-lhes imagens, palavras e proposições com significados que evoluam, na perspectiva
de ultrapassar o conhecimento intuitivo e o senso comum (PCNs, 2001, p.32)

que:

estarão construindo uma base sólida e uma estrutura
lógica que as auxiliarão a construir e adquirir outros
conhecimentos essenciais para o seu desenvolvimento.
Ao oportunizar, ao aluno, a descoberta e a interação do
mundo em que vive, as portas do conhecimento são
abertas e isso permite-lhe o desenvolvimento de todo
seu potencial não só cognitivo como também emocional. Nesse sentido, as Diretrizes Curriculares para a
Educação pontuam a ação imprescindível do trabalho
pedagógico como parte relevante e inovadora do processo de aprendizagem, inserida no currículo permeando os conteúdos de todas as áreas do conhecimento,
de forma integrada, tornando o ensino mais empolgante e com real significado para as crianças (VIZENTIN,
2009, p.11).

Sendo assim, o ensino prazeroso deverá pautar-se em algumas diretrizes, para que
desenvolva no aluno a consciência ambiental. E, este aluno, sabendo da importância da
preservação e também da consciência emocional; ou seja, a afetividade, não só conheça
E o mesmo documento ainda discorre as ações a serem realizadas, mas que de fato
possam realizá-las.

Para o ensino de Ciências Naturais é necessária a
construção de uma estrutura geral da área que favoreça a aprendizagem significativa do conhecimento historicamente acumulado e a formação de Ciência, suas
relações com a Tecnologia e a Sociedade. Portanto, é
necessário considerar as estruturas de conhecimento
envolvidas no processo de ensino e aprendizagem – do
aluno, do professor, da Ciência (PCNS, 2001, p.31).

Para Arroyo (2012, p.13):
O ensino de Ciências da Natureza hoje busca formar
pessoas que atuem na sociedade e que possam usar
o conhecimento aprendido na escola não apenas para
realizar provas, mas para uma vida melhor. Não se ensina Ciências da Natureza para preparar mini cientistas, mesmo quando, em muitos momentos, realizamos
ações semelhantes às que os cientistas fazem em seus
laboratórios (experimentos, por exemplo); estes nos ajudam a entender as Ciências (Arroyo, 2012, p.13).

ENSINAR CIÊNCIAS – UM DESAFIO
No sistema educacional brasileiro, em geral nas séries iniciais, o ensino prioriza as questões de Língua
Portuguesa e da Matemática. Com isso os professores
destas séries acabam não abordando os assuntos de
Ciência da Natureza. Porém, os estudantes desta faixa
etária possuem uma característica fundamental para o
ensino de Ciências da Natureza, que é curiosidade pelo
desconhecido. Diante deste cenário nos deparamos
com um desafio, o de criar um ambiente educacional
que explore a curiosidade de estudantes e mantenha
estas motivações para aprender nas mais diferentes situações do cotidiano (ARROYO, 2012, p. 11).

Diante desse desafio, Arroyo (2012,
p.11) ainda ao falar na sala de aula de ciências
diz que: “[...] não é o local onde os estudantes
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são informados apenas com conceitos e termiE, a mesma autora ainda complemennologias, mas é, principalmente, um ambiente ta dizendo que: “Essas elaborações pessoais
transformador e criativo no qual se adquire cul- também são feitas a partir das intervenções
tura científica.”
socioculturais que se dão em várias esferas da
comunidade (na família, por exemplo) ou a parSendo assim, proporcionar uma aula tir das próprias aulas de Ciências” (p.13).
prazerosa é papel do professor, e isso fica evidente nos estudos de diversos pesquisadores.
Segundo os Parâmetros Curriculares
Os Parâmetros Curriculares Nacionais / Meio Nacionais / Ciências Naturais (2001):
Ambiente (2001) ao falarem sobre o trabalho
O ensino de Ciências Naturais também é espaço priviledo professor discorrem que:
[...] o professor precisará conhecer mais amplamente
os conceitos e os procedimentos da área para poder
abordá-los de modo adequado à faixa etária. Embora
o mais importante não seja conseguir que os alunos
dominem os conceitos mencionados na proposta de
conteúdos – especialmente os mais complexos como
Meio Ambiente, Diversidade e Sustentabilidade –, cabe
ao professor buscar conhecê-los cada vez melhor para
que, a partir desses conceitos, possa integrar os diversos conteúdos e abordar a realidade natural e social
da forma mais abrangente e rica mostrando como seus
elementos se interconectam, se complementam e interagem entre si (PCNs, 2001, p.77).

Para Vizentin (2009):
O primeiro passo para trabalhar a Educação Ambiental é criar, na escola, um ambiente capaz de envolver
os professores e desenvolver, nos alunos, capacidades
específicas que lhes permitam compreender a diversidade da vida no Planeta, reconhecer situações de desequilíbrio ambiental e a importância de se conservar o
meio (VIZENTIN, 2009, p.7).

giado em que as diferentes explicações sobre o mundo,
os fenômenos da natureza e as transformações produzidas pelo homem podem ser expostos e comparados.
É espaço de expressão das explicações espontâneas
dos alunos e daquelas oriundas de vários sistemas explicativos. Contrapor e avaliar diferentes explicações
favorece o desenvolvimento de postura reflexiva, crítica, questionadora e investigativa, de não-aceitação a
priori de ideias e informações. Possibilita a percepção
dos limites de cada modelo explicativo, inclusive dos
modelos científicos, colaborando para a construção da
autonomia de pensamento e ação. (p.25)

Por isso a importância de se trabalhar
com as crianças princípios que durarão por
toda vida. Ainda falando sobre o ensino nas
escolas, os Parâmetros Curriculares Nacionais
/ Meio Ambiente (2001), defendem que ao se
trabalhar com o tema do Meio Ambiente a principal função é “contribuir para a formação de
cidadãos conscientes, aptos para decidirem e
atuarem na realidade socioambiental de um
modo comprometido com a vida, com o bem-estar de cada um e da sociedade, local e global” (p.29).

Morais (2009) afirma que:
Os alunos chegam aos anos iniciais do Ensino Fundamental com um grande repertório de ideias sobre fenômenos e processos dos quais participam diretamente
ou observam. Ao manipular brinquedos e outros objetos, ao lidar com a luz, as sombras, a água e o vento, ao
observar o comportamento dos animais e de plantas, e
ao perceber o próprio corpo, as crianças vão construindo concepções que fundamentam suas expectativas
quanto ao modo como as coisas funcionam (MORAIS,
2009, p.13).

Mas não só a escola fica responsável
por essa educação. A família também deve realizar seu papel é transmitir conceitos e valores
aos filhos, que estabelecendo relações entre
o que é aprendido na escola possa se desenvolver de maneira plena e consciente de sua
responsabilidade ambiental (PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS / MEIO AMBIENTE, 2001).
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Após essa breve explanação acerca
da necessidade de um trabalho de Ciências
dentro das escolas, em continuidade ao ensino que a criança já traz, faz-se necessário
também conhecer alguns trabalhos possíveis a
serem desenvolvidos pelos professores dentro
da sala de aula.

ENSINANDO E APRENDENDO
CIÊNCIAS

Através dessa divisão, o professor pode
elaborar seu planejamento de modo a trabalhar
as questões propostas para o ano. Ainda Bizzo
(2009, p.106) sobre essa divisão diz que: “Os
temas transversais, Ética, Pluralidade Cultural,
Saúde, Orientação Sexual, Meio Ambiente e
Trabalho e Consumo, apresentam perspectivas
de exploração de assuntos complexos a ser
contemplados no planejamento curricular.”
As aulas, segundo Porto (2012), devem ser planejadas de modo que o professor
trabalhe com projetos, pois assim o aluno terá
um envolvimento maior na aprendizagem. Isso
fica evidente nestas afirmações:

Como visto nas seções anteriores, a
educação na área de Ciências vem ganhando
espaço a cada dia dentro do currículo escolar, principalmente devido à situação ambiental que o planeta se encontra. E, trabalhar as
questões de cuidado e preservação do meio Consideramos os Projetos como uma forma de ensinar
ambiente é algo que compete à família, às es- cujo ponto central é a problematização. O aluno deve
colas e a sociedade como um todo.
envolver-se com o problema, investigando, coletando
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
/ Meio Ambiente (2001) salientam a importância da participação de todos na construção de
uma educação voltada para os princípios de
preservação.
Nesta pesquisa, que mostra a importância de se trabalhar Ciências, principalmente
com os alunos, faz-se necessário também abordar algumas atividades e sugestões, dadas por
diferentes estudiosos, que podem subsidiar o
trabalho do professor dentro da sala de aula.
Uma vez que, segundo ainda os mesmos Parâmetros Curriculares “[...] a promoção de atividades que visem o bem-estar da comunidade
escolar com a participação dos alunos são fatores fundamentais na construção da identidade desses alunos como cidadão.” (p.75)

e registrando dados, formulando hipóteses e tomando
decisões, constituindo-se sujeito de seu próprio conhecimento. O professor torna-se um pesquisador, o orientador do interesse de seus alunos, deixando de ser o
único responsável pelo processo de aprendizagem. O
caráter investigativo dessa proposta pedagógica evita
a fragmentação de conteúdos e promove complementaridade de saberes. Abandona-se a visão empirista
da educação pela visão construtivista de solução de
problemas, favorecendo a interatividade, a autonomia,
aprendizagem contextualizada e a análise crítica de
outras situações similares. Trabalhar com projeto em
Ciências envolve resolução de problemas, análise e interpretação, reflexão crítica, entre outras competências
cognitivas. A elaboração e execução de um projeto encontram-se necessariamente ligadas a uma investigação-ação que deve ser um ato de transformação e que,
ao final, se torna uma produção. Através de projetos, as
crianças buscam soluções, interpretam dados, observam e registram descobertas; iniciam-se em procedimentos usados pela ciência e são estimuladas a desenvolver atitudes científicas; socializam o que aprenderam
ao divulgar o conhecimento produzido para outras pessoas (PORTO, 2012, p.43).

E, sendo a escola um local social, que
tem poder de intervenção na realidade, compete a ela estar relacionada com as questões
mais amplas da sociedade e participar de movimentos que possibilitem ao aluno a reflexão e
a execução de tarefas que contribuirão para a
Para esta autora, o trabalho com proformação de um ser consciente, que intervenha
de modo a contribuir para a preservação do jetos permite ao aluno construir seu próprio
ambiente que vive. (PARÂMETROS CURRICU- conhecimento e o professor entra como o meLARES NACIONAIS / MEIO AMBIENTE, 2001) diador dessa aprendizagem. Arroyo (2012)
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também propõe atividades de reflexão e bem
parecidas com as de Porto: “mobilizar os estudantes. E também é importante disponibilizar
tempo para estudar, pois é preciso ter bons
conhecimentos dos conteúdos de Ciências da
Natureza para poder explorá-los no planejamento das atividades” (p.16).
Bizzo (2009) aponta também algumas
sugestões de como o professor pode trabalhar
em suas aulas a área de Ciências; são elas:
As aulas de Ciências podem contribuir não apenas para
que os alunos adquiram novas experiências, mas para
que possam também organizá-las, construindo conceitos. A troca de ideias é uma maneira muito eficiente para
atingir esse objetivo. Na comunidade de pesquisadores
da aprendizagem em ciências, está bem sedimentada
a convicção de que as crianças aprendem mais quando debatem os conceitos científicos, do que quando
apenas ouvem falar deles, ou leem passivamente seus
enunciados (p.69).

Estas e muitas outras sugestões podem, sem dúvida, servir de ponto de partida
para o professor explorar inúmeras possibilidades de se ensinar Ciências dentro da sala de
aula.

teriais, o excessivo número de alunos em classe e as
deficiências na formação dos professores. Mas, mesmo
em escolas onde essas dificuldades inexistem, o ensino
experimental ainda não foi incorporado aos processos
de aprendizagem. Isso sugere que não basta ter as condições materiais; é necessária uma mudança de mentalidade que pressuponha uma nova forma de conceber
o papel da experiência na aquisição de conhecimentos
(p.55).

Porém, esse não deve ser discurso
para que o trabalho não ocorra; pois as dificuldades existem sim, entretanto há ainda inúmeras possibilidades que cabem no planejamento
e que dependem da criatividade e de enxergar
o próprio potencial do aluno, que por si só já
traz consigo um espírito investigador e curioso.
E, olhar para as possibilidades cabíveis é papel do professor, pois como os Parâmetros Curriculares Nacionais / Ciências
Naturais (2001, p.61) descrevem: as crianças
“são frequentemente curiosas, buscam explicações para o que vêem, ouvem e sentem. O
que é isso? Como funciona? Como faz? E os
famosos porquês. São perguntas que fazem a
si mesmas e às pessoas em muitas situações
de sua vida.” e elas ainda na visão do mesmo
documento “[...] emprestam magia, vontade e
vida aos objetos e às coisas da natureza ao
elaborar suas explicações sobre o mundo.”

Mas existe ainda o fato de muitos professores não trabalharem de maneira dinâmica
e prazerosa – para além do giz e da lousa –
Diante de toda essa possibilidade,
por alegarem que não têm recursos e investicabe ao professor e a escola como um todo
mentos por parte do governo.
propiciar tal trabalho, para que os alunos realPara Morais, a questão dos aspectos mente sejam estimulados e aprendam.
levantados pelos professores; quanto à falta de
recursos para se trabalhar experimentos e atividades diversificadas dentro da sala de aula,
é algo que deve ter mudanças mais profundas,
no caso uma mudança de concepção do papel
da experiência na aquisição do conhecimento:
De modo geral, os principais argumentos – citados pelos educadores – ligados à dificuldade e até à impossibilidade de implementação de uma abordagem experimental no ensino de Ciências são a falta de instalações
adequadas, a escassez de equipamentos e outros ma-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação voltada para área de ciências é algo que vem sendo bastante discutido
dentro e fora do ambiente escolar. O meio ambiente e o planeta como um todo está sofrendo diferentes transformações, devido à ação constante do ser humano. Ações estas que são nocivas
à natureza e que refletem diretamente em qualquer tipo de vida na Terra.
As queimadas, as explorações do solo, o lixo produzido devido ao consumo exacerbado
e à industrialização, que cresce a cada dia, são alguns fatores que levaram o planeta a essa
condição preocupante e que se não for tratada desde já; só piorará.
Uma mudança de conduta se faz necessária e, a escola como sendo provedora de cultura, tem papel importantíssimo e, deve promover ações, que façam com que os alunos se tornem
conscientes e transformadores dessa realidade.
Até pouco tempo o ensino de Ciências se remete apenas à leitura de textos de cunho
científico e o professor, que precisava “passar” os conteúdos, não se preocupava realmente
com a reflexão do aluno sobre o conhecimento. Somente com o advento do construtivismo, que
propõe um ensino pautado na mediação entre o aluno e o objeto do saber e com a ideia da
interdisciplinaridade, que traz um conceito de se trabalhar as disciplinas interligadas, na qual
uma complementa a outra, é que foi permitido ao aluno possibilidades de questionamentos e de
reflexão constante sobre aquilo que se está aprendendo.
Então, a escola, que antes “depositava” os conteúdos nos alunos, passou a ter o dever
de trabalhar com outras questões: a investigação, a formulação de perguntas, a experimentação,
entre outras e, assim, despertar a consciência do aluno para as mais diferentes problemáticas.
Por isso, promover um ensino pautado na reflexão constante sobre as questões atreladas ao ensino de ciências só vem a contribuir para a melhoria da qualidade de vida na Terra. Pois, o aluno
que reflete, argumenta e que desenvolve também o cuidado e o carinho pelo ambiente que vive
pode transformar, sem dúvida, a realidade.
Portanto, um trabalho bem estruturado na área de Ciências deve ser algo que toda escola precisa propor. Independentemente da falta de recursos e de investimento que existe, o
professor pode explorar outras possibilidades e instigar os alunos a uma nova maneira de aprender. Conforme foi apresentado nesta pesquisa, os valores do cuidar e do carinho são também
fatores primordiais para a mudança de comportamento e isso pode ser estimulado e trabalhado
de diferentes maneiras dentro da escola.
Explorar o espírito investigador do aluno, principalmente das crianças, que têm sede de
aprender pode ser uma grande ferramenta em prol do professor, que se souber utilizá-la promoverá grandes saberes. Este estudo sobre a importância de se trabalhar ciências no contexto
escolar, a fim de se preservar e cuidar do lugar onde vivemos não deve se findar neste trabalho
e, tais documentos ressaltados, assim como os possíveis trabalhos que podem ser realizados na
escola, ficam como incentivo aos professores; não só para agirem, mas também para continuarem a pesquisar e a se aperfeiçoar em sua formação, como forma de ampliar as possibilidades
do seu trabalho dentro da sala de aula. Só assim será possível ver a humanidade transformar
seus costumes e substituir ações nocivas por outras, que contribuirão para a preservação do
ambiente e também para a permanência dos seres vivos no planeta Terra.
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PORTO, Amélia. Ensinar ciências da natureza
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MULTICULTURALISMO

RESUMO: A crescente degradação do meio ambiente e a escassez de recursos naturais no mundo, traz à tona a importância da conscientização do ser humano sobre a preservação dos
recursos humanos. A conscientização da educação infantil é fundamental, uma vez que a
criança absorve mais facilmente o que lhe é ensinado, transformando cidadãos conscientes.
O presente estudo apresenta como objetivo geral entender demonstrar a educação ambiental
na educação infantil. A metodologia utilizada se dá mediante a pesquisa bibliográfica, tendo
caráter exploratório, em relação a abordagem do problema a pesquisa é considerada qualitativa. Resultando por meio da educação ambiental na educação infantil, considerando a formação de seres críticos e conscientes desde a primeira idade.

Palavras-chave: Multiculturalismo; Sociedade; Educação.
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INTRODUÇÃO

A

s relações existentes entre educação e cultura aborda a necessidade de reflexões
a respeito do multiculturalismo em nível global. No Brasil existe uma configuração
própria e de característica do seu povo. Sendo uma população miscigenada, tratando se de um país construído desde 1530, com base colonial e multicultural.
O multiculturalismo passa despercebido frente a sociedade, porém suas marcas vêm
deixando um respaldo positivo nas páginas da história brasileira. O Brasil possui um povo miscigenado, sendo impossível negar que cada indivíduo possua um pouco de conhecimento dos
povos que construíram o país.
Em uma sociedade multicultural a igualdade deve apresentar oportunidades iguais a
todos, não possuindo ações preconceituosas aos indivíduos. Porém em regiões de baixo nível
de escolaridade indivíduos são taxados de negros, índios e homossexuais. Portanto existe uma
demanda da criação de políticas que favoreçam a integralidade de todos os indivíduos perante
a mesma sociedade, incorporando o multiculturalismo
Origens históricas são apresentadas por cada culturas, devendo estas ser respeitadas. O
condicionamento, a compreensão da cultura devem se dar por cada indivíduo, devendo a intensidade dos processos de cultura serem intensos ou dinâmicos. Favorecendo o aperfeiçoamento
do multiculturalismo entre as sociedades.
O artigo em questão, apresenta como objetivo desenvolver a conceituação entre questões políticas do multiculturalismo com a inclusão da diferença perante indivíduos e a educação.
Os objetivos específicos abordados são:
• Levantamento bibliográfico;
• A igualdade na diversidade;
• O multiculturalismo e a educação.
A metodologia utilizada se dá mediante a pesquisa bibliográfica, tendo caráter exploratório, em relação a abordagem do problema a pesquisa é considerada qualitativa.
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MULTICULTURALISMO
Para Bauman (2013), premissas teóricas do multiculturalismo se dá em meio a incertezas e perplexidades. Sendo destacadas
reflexões básicas sobre o multiculturalismo,
mesmo que a natureza seja complexa e ambígua (BUENO, 2002).
Deste modo o multiculturalismo sinaliza a abrangência transdisciplinar nas áreas de
história, filosofia e economia, política, literatura,
artes, comunicação.
O multiculturalismo democrático via o
desenvolvimento humano e a justiça social. A
diversidade é compositora das sociedades em
uma dimensão complexa (UNESCO, 2002).
O reconhecimento da diferença implica em uma revisão do tratamento dispensado
as identidades nas democracias tradicionais
(LUCAS, 2002; KYMLICKA, 1995; KUKATHAS,
1993; TAYLOR,1992, ALVAREZ e FERNÁNDEZ,
2003; TOURAINE, 1998; WALZER 1997).
Configura-se assim o multiculturalismo
como política de gestão da multiculturalidade
ou movimentos culturais que são demandados
pela valorização da diferença como fator da
expressão da identidade. Enquanto os movimentos de ideias resultam em uma consciência coletiva para a qual as orientações do ser
humano ao agir se apoiam a toda forma de
centrismo (SEMPRINI, 1999).
Em países como Estados Unidos da
América, Canadá, Austrália, Inglaterra, Espanha
e outros mais passaram a assumir formalmente
a multiculturalidade. Criando políticas públicas
como formas de gestão da pluralidade cultural. Já a América Latina, neste se encontra o
Brasil valoriza a diversidade cultural (UNESCO,
2002). Esta valorização está descrita em legislação, ou seja, nas políticas públicas específicas.
Junto as políticas públicas se encontram programas anti racistas, sendo um lado
prático de levar professores e alunos a intervir

caso seja necessário quanto ao “constrangimento racial e cultural”. Na dimensão pedagógica do programa a finalidade se dá a identificação de práticas racistas sistêmicas que
implicam na definição de políticas e práticas
de moradia, imigração, educação e emprego
(BRASIL, 1998).
O Canadá é um típico exemplo de movimento de força motriz na cultura, onde a legislação e as políticas públicas da atualidade
demonstram heranças coloniais duplicadas entre Inglaterra e França incluindo no processo os
imigrantes e povos nativos (DAY, 2000).
De acordo com Charles Taylor (1992), a
obra “Multiculturalism and the politics of recognition” é uma obra central de reconhecimento
das políticas, situando os direitos das minorias.
A formulação da tese se deu na província do
Québec no Canadá. Demonstrando a demanda pelo reconhecimento do multiculturalismo
no campo político. Onde as necessidades estão ligadas a processos de dignidade humana.
No Brasil nota-se o reconhecimento perante as políticas compensatórias (índios, negros, portadores de necessidades especiais,
mulheres, jovens, idosos, gays, etc.), porém
este reconhecimento é mercado por contraindicações próprias da formação política e cultural quanto a desigualdade social (Mc LAREN,
1997).
O Estado Brasileiro assumiu a multiculturalidade como um condicionante social;
assim no corpo da Lei Maior (BRASIL, 1998).
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei 9394/96, (BRASIL, 1996),
demonstra em outros âmbitos legais a implantações políticas públicas com ações afirmativas
nas universidades. Assim as reformas universitárias estão atravessadas por um eixo transversal. Sendo este processo reformista criado
pela Secretaria de Promoção de Políticas de
Igualdades Raciais – SEPPIR e A Secretaria da
Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão – SECADI.
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No âmbito da cultura o multiculturalismo se destaca como interlocutor da educação.
Já como agência social, a escola passa a ser
um palco onde as questões multiculturais são
demonstradas em debates e conflitos da sociedade (CANDAU, 2005).

A IGUALDADE NA DIVERSIDADE
Referente aos direitos do Homem se
coincidem com os do cidadão, tendo destaque no princípio da política na era universalista (TOURAINE, 1998). Para Touraine (1998),
ressalta que mesmo com as diferenças sociais
somos todos iguais.

por Hall (1997), quando se trata de implicações da etnia com a globalização.
Bauman (2003), descreve que a necessidade de diálogo quanto as particularidades frente à diversidade. Sendo o movimento
desejado entre o respeito à alteridade e as diferenças situadas, sendo um ato marcado pela
tolerância. Este se destaca junto ao preceito
democrático do direito referente a igualdade.
Lucas (2002), defende a importância
da democracia pluralista começar a reconhecer em vez de negar o caráter da multiculturalidade das sociedades. A situação quanto ao
direito à diferença da democracia pluralista se
dá por uma condição da política da gestão cultural. Sendo indispensável o reconhecimento
da multiculturalidade da sociedade, sendo este
imperativo é fundamental. O multiculturalismo
não destrói a coesão da política social, nem a
primazia a igualdade.

Beck (1998), ampliar o caráter universal para uma perspectiva particular, sem desconsiderar o universal obviamente. O caráter
particularista se dá pelos princípios político filosóficos se dão pela democracia, ou seja, a
igualdade e a diversidade. Sendo os conceitos
distintos e complementares, onde a igualdade
Para Reitz et. al (2009), a democracia
também é procurada na diversidade. Assim a sustenta argumentos perante a um sistema de
democracia contempla a pluralidade como um possibilidades. Em geral a diferença tem sido
dos fundamentos ontológicos.
tratada para excluir desigualdades sociais. A
democracia pluralista estabelece um momento
Já Alvarez e Fernandez (2003), a defi- na construção dos direitos. Sendo identificado
nição de democracia nos dias correntes se dá os direitos sociais como modo de agregar juspelo sistema de governo, que promove a liber- tiça. Assim o lugar do multiculturalismo possui
dade do ser humano, cuidando da sua partici- uma centralidade política, onde se entende a
pação como cidadãos em todos os assuntos possibilidade do cidadão exercer o seu direito.
que os afetam.
Para Touraine (1998) a democracia nas
sociedades plurais é contingenciada pela globalização. Sendo o destaque dado por Estado-nação e a redução do poder, considerando
as transformações, a justiça social na defesa
das particularidades investidas na identidade
cultural.
A flexibilização da participação com as
identidades culturais e o mundo técnico econômico a possibilidade da democracia na atualidade. Quanto a expressão cidadã que se constrói uma ponte com a dinâmica cultural. Na
política a identidade ocupa um espaço central
marcante. Destacando as contradições perante as identidades em situações presentes. As
colocações remetem as discussões realizadas

Touraine (1998), ressalta que a democracia é o Estado laico de forma secular. Na
perspectiva da democracia multicultural, se dá
o direito das manifestações identitárias de circunscrito ao princípio da igualdade na diversidade. Devendo a cultura em particular ser universal.
Lucas (2002), a democracia multicultural centraliza a igualdade se dá pela diferença
dos polos interdependentes quanto a suplantação das injustiças sociais. É primordial a atenção à diferença para que ocorra a diminuição
das desigualdades. Sendo todos iguais porque
quando somos diferentes ocorre um status de
pertencimento (ser membro) à coletividade humana de forma conjunta.
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Para Taylor (1992), a evidência da diferença é um dos principais fatores que afetam
os cidadãos; pois assim se pronuncia a forma
da desigualdade. Sendo a materialização das
injustiças sociais. Sabe-se que mesmo em democracias liberais, essa participação acontece,
mas com limites. Quando a cidadania busca
ser diferenciada existe uma possibilidade efetiva na democracia multicultural.

sim substanciada a ideia do multiculturalismo
democrático, possibilitando o diálogo dentro
da diversidade, fortalecendo o tecido social
(TOURAINE, 1998).

Walzer (1997), teoriza que a igualdade deve ser tomada além do sentido literal. A
democracia estabelece uma relação dialética
entre a diferença e a igualdade. O diferente é
tratado de modo desigual quebrando-se os imO princípio da igualdade consiste em perativos democráticos. Assim a compreensão
um tratamento diferenciado àqueles cidadãos da igualdade é uma dimensão mais complexa.
desprovidos de condições objetivas, a fim de
disputar termos de igualdade absoluta os bens
Na definição de igualdade, leva a obsociais postos na sociedade, sendo este con- servação da condição dos grupos de cidadãos.
ceito fundamento para políticas de ações afir- O direito posto por igual a todos, de forma hismativas (MC LAREN, 1997).
tórica situa-se a margem da sociedade. Sendo
as condições e oportunidades desiguais para
No Brasil em específico, historicamen- usufruir dos bens sociais, sendo assim classifite demonstra uma distorção quanto ao atendi- cadas antidemocráticas (WALZER, 1997).
mento a cidadania, mesmo que dentro do regime republicano. Estas situações demonstram
Assim o Estado Nação desenvolveu
desigualdades comprometedoras da democra- políticas monoculturais, sendo perceptível ao
cia, devido a fragilidade da operacionalização estabelecimento das desigualdades de modo
das ferramentas utilizada para efetividade das emblemático. A realidade social realizou parâpolíticas públicas sociais (BRASIL, 1998).
metros. Fragmentando assim uma democracia, onde aos poucos as regras se desfazem
De acordo com Candau (2005), a ci- (KYMLICKA, 1995).
dadania quando diferenciada exige demandas
de mediações de conflitos. Esta ação exige esHistoricamente as reformas de redemotabelecer uma tolerância multicultural. Essa de- cratização das sociedades da América Latina
manda de forma efetiva requer novas práticas referente a cidadania sempre apresentou um
de convivência. As práticas possuem como caráter negro. Grupos possuíam privilégios,
objetivo maneiras diferentes de resolver confli- mesmo não necessitando de direitos. Enquantos, sendo esta uma condição de implementar to outros cidadãos não possuíam direito devido
ações cooperativas.
a formalidades. Com a colonização, a cultura
alcançou as sociedades periféricas latino-amePara Kymlicka (1995), trabalhar a to- ricanas, mesmo com turbulências da globalizalerância entre os limites dos marcos liberais, ção e com discursos pós modernos.
enfatiza a importância de tolerância. Ou seja,
é a base do discurso calcado da defesa das
A cultura colonial, se deu com o dominorias. Onde particularmente há uma neces- mínio da terra sendo convertido em domínio a
sidade de apresentar a relevância da tolerância meios de comunicação em massa. Sendo essa
em relação aos extremos e exclusões.
comunicação subliminar devido a um estado
de ignorância dos indivíduos. Os indivíduos
Demonstrada esta linha de raciocínio mais críticos apelaram por desenvolver uma
sobre a tolerância dentro de novas regras de ação perversa de informar cidadãos (BAUconvivência e junto ao desenvolvimento de DRILLARD, 1981).
cooperação entre grupos culturais diferentes.
Sendo uma alternativa proposta a de favorecer
a comunicação entre as diferenças, sendo as1073
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DIREITOS HUMANOS: DIVERSIDADE
COMO CONDIÇÃO DE DIGNIDADE

esse preceito concreto de cidadania (SOUSA,
2005).

A diversidade cultural encontra centralidade na diferença entre as culturas dos povos.
Padilha (2008), ressalta que o homem não é
ser de guerra, mas de afetividade e amor. Falta abertura para que a sociedade aprenda a
possuir respeito as diferenças, a conviver sem
isolar pessoas com culturas diferentes, onde
todos possam compartilhar de seus direitos e
deveres.

Sendo diferenciadas entre si, as situações sociais, culturais e políticas, são traduzidas por manifestações de violência e injustiça.
Sintetizações teóricas em relação ao campo
social e os direitos humanos fundamentais representam a norma mínima que as instituições
políticas aplicam a todos os Estados que integram a sociedade de povos politicamente justo
(RAWLS, 1997).

Freire (2000), destaca que todo ser enquanto racional e livre possui efetivação sobre
os direitos humanos, por meio de relações interpessoais e instituições fundamentais perante a vida coletiva.

A Declaração Universal dos Direitos
Humanos – DUDH (UNESCO, 1948) aconteceu
como um avanço em relação às duas expressões política do século XVIII: a Declaração de
Independência Norte americana (1776) e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão
(1789), um substrato da Revolução Francesa.
A DUDH é uma referência de convivência tanto
“intra” como “entre” os estados. O preâmbulo da DUDH define: A liberdade, a justiça e a
paz no mundo têm por base o reconhecimento
da dignidade intrínseca e dos direitos iguais e
inalienáveis de todos os membros da família
humana. (UNESCO, 2002).

Já Arendt (2004), reforça ser primordial nos atentarmos quanto a questão da diferença, apresentando como argumentos que
cada homem tem que viver sua distinção, sua
singularidade. A autora ainda ressalta que se
os seres humanos fossem iguais, não haveria
ações para entendimento mútuo (p. 188).
De acordo com Sousa (2005), apresenta como conceito de direitos humanos sendo um conjunto de pressupostos, tipicamente
ocidentais, dignamente existindo uma natureza
universal sendo conhecida de forma racional.
Assim a natureza humana é essencialmente
diferente ao restante da realidade, onde o indivíduo possui dignidade absoluta e irredutível,
sendo esta defendida pela sociedade ou Estado.

A DUDH, ainda hoje, busca estabelecer a paz e a liberdade individual e coletivas.
A dignidade humana deve ser lembrada todo
dia; mas ao ligar a televisão, acessar a internet
e ler um jornal notamos ações contraditórias.
Assim o Estado adota a Declaração a fim de
regulamentar como instrumento jurídico no seu
território. Assim a existência dela significa o estabelecimento do respeito à dignidade humana
(UNESCO, 2002).

O indivíduo possui autonomia do indivíduo exige que a sociedade esteja organização
com a soma de indivíduos livres e não de forma não hierárquica. A natureza humana é um
ponto crucial para destacar o posto de DDHH
como forma de exaltar a condição humana em
um patamar superior. A ideia de ponderar a realidade superior se dá pela percepção de dignidade absoluta e irredutível. Assim o Estado
e a sociedade são instâncias para que se leve
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culturas herdaram de seus povos. Preconceitos
existem, sendo marcas há séculos, marcas da
colonização portuguesa de índios e escravos
O multiculturalismo teve início nos Esta- que absorviam disfarçavam seus conhecimendos Unidos, no século XIX, tendo como objeti- tos.
vo o combate a discriminação racial, inclusive
Gay (1994), descreve o multiculturalisos negros. Com organizações de lutas pelos
direitos civis de negros pode-se atualmente ve- mo como uma filosofia educacional que busrificar professores e doutores afro-americanos, ca reformar a educação, incorporando a pluque trazem conhecimento aos alunos sobre ralidade cultural no cotidiano de indivíduos de
questões sociais, políticas e culturais sendo grupos que possuem menor acesso a escola
do interesse dos afrodescendentes (SOUSA, (CANEN, 2007), tenho como objetivo gerir a
democracia com vista a justiça social, influen2005).
ciando positivamente no futuro da sociedade
Nos anos 80 e 90 o movimento mul- (DINIZ-PEREIRA; ZEICHNER, 2008).

MULTICULTURALISMO E A
EDUCAÇÃO

ticulturalista foi aderido por algumas universiJá Hall (1997), descreve o fenômeno
dades do país, ganhando forças, conquistando
da exclusão social inicia-se na infância, dentro
espaço e criando políticas (BRASIL, 1998).
das escolas, junto a família, quando não se conPara Mclaren (1997), existem quatro sidera as diferenças físicas ou a diversidade de
vertentes de multiculturalismo, sendo: conser- costumes e hábitos fora da normalidade social.
vador – almejando construção de uma cultura A discriminação e preconceito exclui pessoas
existente no século XIX, onde defende a cultura da sociedade, privando de seus direitos, sendo
branca (sendo uma imposição ao multicultura- ações anti-humanos que desencadeiam estílismo); liberal por ingenuidade – permanência mulos horripilantes, fazendo com que o individa igualdade entre diversas etnias; liberal es- duo não tenha o mérito e reconhecimento que
querda – admite a diversidade cultural, onde merece por lei.
permite a diversidade cultural; crítico – leva em
Assim é de extrema importância a forconsideração os anseios voltados aos movimação cultural, sendo esta direcionada a reamentos multiculturais.
lidade de cada povo, onde os educadores por
O multiculturalismo crítico possui como meio do resgate da história demonstram as
bandeira da pluralidade de identidades cultu- possibilidades de conhecimento do multiculturais, onde a heterogeneidade é marca de cada ralismo (DAY, 2000).
grupo opondo-se á padronização de grupos
dominantes. Assim celebrar o direito à diferença nas relações sociais se dá pela forma de
assegurar a convivência pacífica entre indivíduos que possuem como democracia e a justiça
social, em meio as relações de poder e diferenças que são construídas (SILVA; BRANDIM,
2008, p. 64).
Para Melo (2007), as instituições de
ensino são responsáveis em disseminar meios
que diminua o preconceito ou a discriminação
cultural. Não basta apenas falar do processo de
escravidão se não falar da valorização que as

Para Candau (2005), a reversão da discriminação se dá pela parceria entre escola e
sociedade investindo na criação de métodos
que atendam programas que demonstrem a diferença e aceitação da diversidade de níveis
culturais.
O multiculturalismo se manifesta junto
a análises educacionais que levantam os desafios referente ao respeito do conhecimento
que proporcionará reflexões das práticas pedagógicas, como na formação do indivíduo em
reconhecer o respeito e a diferença perante
a pluralidade cultural. Os conflitos entre cultu1075
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ras, possui como solução a origem da família
Assim a escola deve mostrar ao aluno
na escola, com objetivo de preparar indivídu- a realidade pluricultural que constitui a populaos para viverem na sociedade, com respeito e ção escolar, a fim de que que compreendam
compreensão mútua entre eles (MELO, 2007). de forma global como a vida em comunidade
possui diversidade cultural, com riquezas em
Assim Reitz (2009), a educação e mul- suas diferenças. Mas nem sempre escolas se
ticulturalismo são dois fenômenos inseparáveis, encontram preparadas para mostrar e enfrentar
onde a escola deve trabalhar com a compre- a diversidade, a desigualdade e a exclusão soensão do padrão aceitável que os indivíduos cial (MARTINS, 1998, p. 75).
precisam, ou seja, a equidade social. Estudos
demonstram que o multiculturalismo possui
Stainback (1999), ressalta que a razão
grande preocupação com o preconceito, dis- mais importante no ensino pluricultural é o vacriminação racial, exclusão social, requerendo lor social da igualdade. Onde a riqueza se dá
auxilio de órgãos governamentais e instituições em ensinar os alunos por meio de exemplos
de ensino, realizem programas que possam mi- como: as diferenças e os direitos iguais de tonimizar conflitos existentes entre as diferenças. dos. As experiências passadas por gerações,
a inclusão da ideia e o respeito em aceitá-las.
A sociedade faz parte da possibilidade A nossa sociedade vive em uma fase crítica de
de relacionamento com diferentes indivíduos. evolução no âmbito industrial, assim é imporSendo preciso compreender que não existe in- tante aprender com erros do passado, promodivíduos melhores que outros, sendo as dife- vendo na escola a aceitação social e promorenças entre pessoas que nos fazem normais, vendo a cooperação e paz.
não devendo ser discriminação entre as pessoas (BUENO, 2002).
Para Santomé (2006), a educação tem
como papel mostrar as pessoas que um ouO processo educacional é a principal tro mundo é possível, construindo sociedades
forma de resgate a igualdade social, efetivan- mais justas, solidárias e democráticas. Que ao
do a cidadania e o reparo das imagens dis- se formarem cidadãos instruídos, contribuíram
torcidas. A escola é o encontro de indivíduos com leis que tornaram os direitos humanos e a
de diversas culturas, atenuando o debate e a democracia uma realidade. A escola tem a funprevenção de exclusão (SILVA, 2008). Dantas ção importante de formar cidadãos que cone Gomes (2016), na inclusão do conteúdo da quistaram seus direitos e tornaram o mundo
história afro-brasileira e africana no currículo mais justo.
escolar, possibilitando que se cumpra o caráter
democrático e diálogo da gestão de cumpriDe acordo com Fuck (1994), a educamento da lei na escola.
ção ao longo da vida, permite ao indivíduo formar o seu saber, criar aptidões e capacidade
A escola deve ser vista como uma or- para agir enquanto cidadão. A educação faz
ganização de ambiente cultural permitindo que com que o indivíduo crie consciência sobre si
cada individuo tenha maturação quanto a res- e ao seu redor e descubra seu papel peranpeito pelos aspectos aspetos éticos, cívicos e te a sociedade em que está inserido. Assim a
técnicos de forma harmoniosa, humanizada. educação não pode ser vista apenas como um
Onde o ensino o faça evoluir de forma huma- método de ensino e sim como novos conteúnizada, em um processo cognitivo e relacional, dos para a formação pessoal do indivíduo em
desenvolvendo atitudes responsáveis assumin- como aprender a viver em comunidade.
do seus atos quanto a capacidade de tomar
suas próprias decisões perante a sociedade
em que vive (MARTINS, 1998, p. 75).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O desenvolvimento do artigo bibliográfico a conceituação entre questões políticas do
multiculturalismo com a inclusão da diferença perante indivíduos e a educação.
O multiculturalismo está amparado por uma política de reconhecimento a diversidade
perante a manifestação da dignidade humana. Tornando-se necessário a valorização da educação que inclua a diversidade cultural promovendo a valorização do diálogo, o respeito entre
os valores contidos em cada pessoa. O sistema educacional deve proporcionar mudanças no
desenvolvimento de atitudes e concepções, com programas que resultem a essência do multiculturalismo.
O multiculturalismo deve estar presente no ensino aprendizagem desde os primeiros
anos da educação básica até a formação na graduação. Assim a luta contra o preconceito se
finaliza, gerando o entendimento da diversidade.
Nessa concepção se faz necessário o avanço em pesquisas teóricas e práticas a fim
de delinear a consolidação de identidades culturais.A reflexão sobre a educação multicultural
na formação do indivíduo, torna-os mais críticos e conscientes da diferença entre as pessoas,
respeitando o limite do outro.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS NO DESENVOLVIMENTO DA
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A escola é uma instituição que tem como objetivo possibilitar ao educando a aquisição do conhecimento formal e propor o desenvolvimento dos processos de pensamento e, na
Educação Infantil, o brincar torna-se a ferramenta essencial de auxílio no processo de aprendizagem dos alunos. O presente trabalho tem como objetivo estudar os pressupostos teóricos
sobre a importância dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento da criança na Educação
Infantil e, para isso, será realizada uma revisão bibliográfica a fim de coletar e comparar os
mais variados dados e fontes.

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Educação Infantil; Desenvolvimento Integral.
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INTRODUÇÃO

É

brincando que a criança constrói seu universo, manipula e trás para sua realidade
situações inusitadas do seu mundo imaginário assim, o brincar garante a aprendizagem de várias habilidades através de um desenvolvimento prazeroso.
O presente trabalho tem por objetivo discutir sobre a importância do brincar no processo de desenvolvimento da criança, sobretudo na Educação Infantil que é a primeira etapa da
Educação Básica, visando à ludicidade como caminho para a aprendizagem e a construção do
conhecimento através de jogos e brincadeiras.
Buscou-se comprovar que a utilização de jogos e brincadeiras como ferramenta pedagógica contribui mais facilmente para o processo de ensino e aprendizagem da criança, na
formação de atitudes sociais como cooperação, socialização, respeito mútuo, interação e personalidade, que favorecem a construção do conhecimento da criança.
O brincar também possibilita o desenvolvimento, não sendo somente um instrumento
didático facilitador para o aprendizado, já que os jogos e brincadeiras influenciam em áreas específicas do desenvolvimento infantil como: a motricidade, inteligência, sociabilidade, afetividade
e criatividade.
Em relação aos jogos como instrumento pedagógico na Educação Infantil, Brougère
(2002) salienta que o jogo não é naturalmente educativo, mas se torna educativo pelo processo
metodológico adotado, ou seja, por meio de jogos e brincadeiras que o professor pode desenvolver metodologias que contribuam com o desenvolvimento. Todavia, é preciso ter clareza de
que o jogo pode possibilitar o encontro de aprendizagens. É uma situação que comporta forte
potencial simbólico, que pode ser fator de aprendizagem, mas de maneira inteiramente aleatória,
dificilmente previsível (BROUGÉRE, 2002).
Sendo assim, este trabalho aponta para importância da inserção dos jogos e brincadeiras ligadas ao campo da aprendizagem sejam utilizadas como uma ferramenta estimuladora,
facilitadora e enriquecedora que auxilie de maneira prazerosa todo o processo de aprendizagem
do indivíduo e não como um meio de distração para as crianças. Através de uma revisão bibliográfica em livros e artigos científicos trataremos as ideias de autores sobre a temática Jogos e
Brincadeiras na Educação Infantil.
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A ORIGEM DOS JOGOS
Historicamente, o jogo sempre se constituiu em uma forma de atividade com sentido
e função social que hoje parece ter se perdido
através dos tempos. Bosi (1987) retrata como
o jogo era caracterizado em algumas culturas,
por exemplo, na Mesopotâmia jogava-se o jogo
de Ur, um jogo de tabuleiro que data aproximadamente 3500 anos a.C .
No Egito existia o Sénat, um jogo de
percurso que tinha significado religioso, pois
eles acreditavam ser o jogo da passagem da
vida para a morte onde era necessária a luta
da alma do jogador contra o mal ou com forças
inimigas, que vagam do nada. A autora ainda
relata que os gregos foram os povos que mais
fizeram uso do jogo como prática esportiva e
de lazer, com o auxílio de objetos como bolas,
aros, armas rudimentares, bonecas e o ioiô, e
que a cultura romana deixou registrada a paixão pelas práticas lúdicas visto que era muito
comum entre todas as classes sociais através
dos teatros e dos circos, considerando assim
que os gregos e os romanos, talvez tenham
sido os primeiros a considerar o valor do jogo
na infância e a importância na educação das
crianças.
Entre todos os povos, a prática dos jogos sempre existiu através das festas populares, das quais participavam tanto as crianças
como os adultos. Havia jogos para todas as
idades, e eram uma maneira de transmissão
dos conhecimentos de geração para geração.
A brincadeira não tinha tempo específico, nem
idade própria para acontecer. As crianças brincavam com objetos da vida do adulto, e essa
era uma forma de exercitar os papéis que mais
tarde iriam desempenhar.

O CONCEITO DE JOGOS E
BRINCADEIRAS
O jogo, o brinquedo e a brincadeira
são essenciais para o processo de desenvolvimento da criança. Para embasar o estudo faz-se necessário analisar quais as definições os
autores utilizam para estes termos:
Tentar definir jogo não é tarefa fácil. Quando se pronuncia a palavra jogo cada um pode entendê-la de forma
diferente. Pode-se estar falando de jogos políticos, de
adultos, crianças, animais ou amarelinha, 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).

Segundo Kishimoto (1997), a compreensão de jogo está associada tanto ao objeto, que é o brinquedo, quanto à brincadeira.
É uma atividade que fazemos de forma mais
estruturada e organizada em que se utilizam
regras mais explícitas. Como exemplos o autor
cita: jogo de mímica, de cartas, de tabuleiro, de
construção, de faz-de-conta, etc.
O autor ainda enfatiza qual a função
do jogo quando utilizado como ferramenta de
ensino para crianças:
Os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos diferentes jogos e formas de jogar. Este
tem função de construir e desenvolver uma convivência
entre as crianças estabelecendo regras, critérios e sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social e
a democracia, porque enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas
de convivência social (KISHIMOTO, 1997, p.15).
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A brincadeira refere-se à ação do brinINFÂNCIA E A EDUCAÇÃO INFANTIL
car, ao comportamento espontâneo que resulta
de uma atividade não estruturada, sem necesCom o início da construção do projeto
sidade de orientação:
da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e com os debates desencadeados
A brincadeira fornece ampla estrutura básica para a pelo processo constituinte dos anos de 1980, a
mudança da necessidade e da consciência, criando Educação Básica, e mais precisamente a Eduum novo tipo de atividade em relação ao real. Nela cação Infantil, passou a ter grande expressão
aparecem à ação na esfera imaginativa numa situação e respaldo legal, com objetivo de proporcionar
de faz-de-conta, a criação das intenções voluntárias e às crianças de 0 a 5 anos um atendimento sistemático, organizado, cujo foco volta-se para o
a formação dos planos da vida real e das motivações
cuidar e o educar.
volitivas, construindo-se assim no mais alto nível de desenvolvimento pré-escolar (VYGOTSKY, 1991, p.117).

Na brincadeira a criança pode brincar
tanto individualmente quanto coletivamente e a
existência e utilização de regras não limita a
ação do brincar, pois a criança poderá modificá-la, podendo ausentar-se, incluir novos pares, modificar suas regras, enfim, existe assim
uma maior liberdade de ação. Para Friedmann
(1996), o jogo é uma atividade dinâmica que
se transforma de um contexto para o outro, de
um grupo para outro, e por isso a sua riqueza
e qualidade de transformação não podem ser
ignoradas.

No entanto, ao longo da história, observa-se que nem sempre foi assim. Azevedo
(1999) cita em sua obra que na sociedade
medieval, o sentimento de infância foi bastante esquecido, tanto que a criança, quando não
necessitasse mais de cuidados básicos de sua
mãe, era ingressada no mundo dos adultos e
não mais deste saía.
Por não haver condições de saúde e
higiene que fizessem prosperar a infância, a
mortalidade infantil era vista como algo bastante comum e a criança por sua vez, não saía
do anonimato até que superasse a fase de risco. Assim, o sentimento de infância não era
valorizado, elas não eram rejeitadas ou abandonadas, mas também não se tinha nenhuma
afeição por elas.
A escolarização surge no século XVII,
com o objetivo de alterar o processo infantil de
busca pelo conhecimento e a escola assume o
papel de educar, retirando a criança do contato com o adulto. Neste período a igreja exerce
importante função junto a esta educação, pois
teria que, além de corrigir a criança, livrá-la do
pecado de ter sido gerada, já que somente por
esta razão era considerada pecadora e este
pensamento necessitava ser trabalhado.
A esse respeito Azevedo (1999, p.36)
destaca que “[...] a escola dos tempos modernos tornou-se um meio de isolar cada vez
mais a criança do mundo dos adultos durante
um período de formação moral e intelectual e
adestrá-la sob regime disciplinar rigoroso e autoritário”.
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No século XVIII, a criança passou a ser
vista como uma página em branco, um ser primitivo irracional, não-pensante e que necessitava de orientação. Então, procurou-se, neste período, despertar na criança a responsabilidade
de adulto conforme nos relata Azevedo (1999):
A criança passou de uma posição de anonimato para
uma posição de “adulto em miniatura”. Se o primeiro
sentimento de infância é um sentimento que surge naturalmente na convivência com a família, o segundo é um
sentimento que surge de fora dos confessores e moralistas, que repugnava a paparicação e que pensavam
recuperar, construir, ou ainda, reconstruir a criança para
a sociedade, num movimento que toma muita força a
partir do século XVIII (AZEVEDO, 1999, p.35).

Em seu artigo a autora Bueno (2010)
afirma que, por conta da Revolução Industrial,
surgiu a necessidade de criar pré-escolas cuja
função seria cuidar e orientar os filhos dos trabalhadores, que privados de alguns cuidados,
recebiam uma educação compensatória que
enfatizar a necessidade de preencher as lacunas deixadas pelos familiares.

Segundo a Lei de Diretrizes e Bases
(LDB) a Educação Infantil passou a ser reconhecida como a primeira etapa da Educação
Básica como pode ser observado no Artigo 29
da LDB (1996), na seção II, do capítulo II:
Art.29. A educação infantil, primeira etapa da educação
básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral
da criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996).

O Referencial Curricular Nacional da
Educação Infantil (RCNEI), afirma que a Educação Infantil não deve ter caráter assistencialista, antes, porém, o que se pretende é:
[...] apontar metas de qualidade que contribuam para
que as crianças tenham um desenvolvimento integral
de suas identidades, capazes de crescerem como cidadãos cujos direitos à infância são reconhecidos. Visa,
também, contribuir para que possa realizar, nas instituições, o objetivo socializador dessa etapa educacional,
em ambientes que propiciem o acesso e a ampliação,
pelas crianças, dos conhecimentos da realidade social
e cultural (BRASIL, 1998, p. 7).

A criança neste sistema exercia uma
função de massa moldável e a formação humanista era deixada de lado, assim, surgiu à
necessidade de refletir sobre a Educação Infantil, a maneira de como se trabalhar e toda
sua essência.

A infância é a fase da vida em que
mais se aprende, e quanto maior for o estímulo,
melhores serão os resultados, portanto, os momentos de aprendizagem na educação infantil
devem ser pensados de maneira que cada estratégia seja um meio facilitador de educação
e do desenvolvimento, propiciando as crianças
Então, somente por volta do século XX aprenderem prazerosamente e possibilitando
a autora ressalta que, através de pesquisado- além da aprendizagem também a socialização.
res como Piaget, Freud e Vygotsky, procurou-se buscar o real significado de educação, bem
como compreender de que forma acontecia
o aprendizado, visando à evolução por meio
da linguagem e de interferências nos primeiros anos de vida da criança e a partir disso a
criança passou a ser considerada sujeito social, um “ator pedagógico” no processo de ensino-aprendizagem.
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AS FASES DO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
Analisar as contribuições dos Jogos e
Brincadeiras na Educação Infantil requer considerar em que fase do desenvolvimento que
essa criança da Educação Infantil se encontra.
Para isso, usaremos como referencial os estudos de Jean Piaget.

mais segura e confiante. A criança nessa fase
é curiosa, sem se preocupar com o objeto.
No aparecimento da função simbólica,
no final do segundo ano de vida, tem a possibilidade de ações características da inteligência
sensório-motora, podendo converter-se em elemento de aprendizagem da criança. No plano
da consciência corporal a criança começa a
conhecer a imagem do seu próprio corpo devido às interações sociais e as brincadeiras.
Nessa fase a criança aprende a reconhecer
suas próprias características físicas, o que é
fundamental para construção da identidade da
criança.

Piaget (1973) define desenvolvimento
como sendo a busca do equilíbrio superior,
como processo de equilíbrio constante, o que
ocasiona novas estruturas de pensamento e
novas formas de conhecimento. Ele acontece
através de estágios, de fases, na mesma orO período pré-operatório acontece endem para todos os indivíduos que possuem o
tre
dois
e sete anos (2 a 7 anos) e é marcado
mesmo desenvolvimento normal, podendo até
pelo aparecimento da linguagem oral dando a
mesmo variar as idades.
possibilidade desta criança ter uma ação inO período sensório motor acontece na teriorizada, chamada de esquemas represenfase de zero a dois (0 a 2) anos e é onde a tativos ou simbólicos. Diante disso, a criança
criança conquista o mundo por meio da per- constrói uma ideia a respeito de algo em que
cepção e dos movimentos, o recém-nascido poderá trocar um objeto por outro, como por
reduz-se ao exercício dos reflexos. O seu de- exemplo, pegar um cabo de vassoura e pensenvolvimento é acelerado dando suporte para sar que ele é um cavalo. Então o pensamento
novas habilidades motoras como, por exemplo: pré-operatório indica inteligência seguida de
pegar, andar, olhar, apontar entre outros. Ao ações.
decorrer deste estágio, os reflexos podem ser
Piaget afirma que a partir do momenprogressivamente substituídos pelos esqueto em que a criança consegue realizar jogos
mas e somados aos símbolos lúdicos.
sensórios motor desligado do seu contexto o
Assim, a criança começa a diferencia- esquema simbólico já garante a superação da
ção entre o seu eu e o mundo e isso ocorre ação pela pura representação. Desse modo,
também no aspecto afetivo, ou seja, o bebê possibilita a criança adquirir meios para a aspassa das emoções primárias para a escolha similação do elemento real. Ainda com base
efetiva dos objetos, manifestando sua preferên- no autor, a função simbólica resulta uma difecia. Além disso, a criança aprende a organizar renciação entre significantes e significados nos
suas atividades em relação ao ambiente e pas- quais os símbolos ou sinais, permitem evocar
sa a organizar as informações recebidas dos objetos ou situações não percebidas até ensentidos na tentativa de resolver os problemas. tão, o que constitui o começo da representação. A representação de dois aspectos: o asO período sensório motor é relaciona- pecto figurativo do pensamento, em oposição
do ao desenvolvimento mental que é iniciado as transformações, e guiado pela percepção e
a partir da capacidade de reflexo da criança sustentado pela imagem mental, e o aspecto
e vai até quando a criança inicia a sua própria operativo, que é relativo às transformações e
linguagem ou outros meios simbólicos para se dirige a tudo que modifica o objeto, a partir
representar o mundo pela primeira vez. Logo da ação até as operações.
que a criança começa aprender a andar inicia-se o amadurecimento do sistema nervoso
e o aperfeiçoamento do seu andar tornando-a
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A partir dessa faixa-etária, ocorre o desenvolvimento do pensamento simbólico, tornando-se possível o estabelecimento de alguns
avanços importantes do estágio pré-operacional não sendo mais necessária a indicação
sensorial para que a criança possa pensar em
elementos. Ela pode lembrar-se de algum objeto que caracterize função simbólica, por meio
da imitação, o jogo simbólico da linguagem, ou
seja, o símbolo favorece a criança pensar e a
falar sobre produto e suas qualidades mesmo
que não esteja presente como elemento concreto.

Piaget (1978) identifica três grandes tipos de estruturas mentais que surgem sucessivamente na evolução do brincar infantil: o exercício, o símbolo e a regra. O jogo de exercício
representa a forma inicial do jogo na criança e
caracteriza o período sensório motor do desenvolvimento cognitivo manifestando-se de zero
aos dois anos e acompanha o ser humano durante toda a sua existência.

O jogo simbólico tem início com o aparecimento da função simbólica, no final do segundo ano de vida, na etapa pré-operatória do
desenvolvimento cognitivo. Um dos marcos da
O período operatório formal acontece função simbólica é a habilidade de estabelecer
entre dos doze aos dezesseis anos (12 a 16 a diferença entre alguma coisa usada como
anos), é um período caracterizado pela pas- símbolo e o que ela representa.
sagem do pensamento concreto para o formal
e abstrato, em que a criança passa a dominar
Piaget (1978) ainda explica que o jogo
progressivamente a capacidade de abstrair e de regras constitui-se nos jogos do ser socialigeneralizar, ou seja, criar teoria sobre o mundo zado e se manifesta por volta dos quatro anos
real, colocando os aspectos que gostaria de de idade, onde acontece um declínio de jogos
reformular, os elementos concretos.
simbólicos e as crianças começam a se interessar por jogo de regras que apresenta um
A partir desse momento, a criança pas- equilíbrio entre a assimilação ao eu e a vida
sa a atingir o equilíbrio entre o pensamento e a social, marcando a passagem do jogo infantil
realidade, quando compreende a importância para o adulto. O autor afirma que os jogos de
da reflexão sobre o mundo real. Diante desse regras se desenvolvem e se mantém por toda
quadro, a criança, através do seu pensamento, a vida, como é o caso dos esportes, cartas e
manipula ideias por meio das palavras, símbo- outros.
los e outros.
Vygotsky (1999) defende ser o jogo
O JOGO NA CONCEPÇÃO DOS
simbólico um grande auxílio ao desenvolvimenAUTORES
to cognitivo, pois estão presentes nele a situação imaginária e a sujeição a certas regras
Para Piaget (1978) a origem das ma- de conduta, assim, ao desenvolver um jogo
nifestações lúdicas acompanha o desenvolvi- simbólico a criança ensaia comportamentos
mento da inteligência vinculando-se aos está- e papéis, projeta-se em atividades de adultos,
gios do desenvolvimento cognitivo.
ensaia atitudes, valores, hábitos e situações
para os quais não está preparada na vida real.
O autor relata que outro conceito essencial do jogo é a relação deste com o procesNa visão do autor a brincadeira e o
so de adaptação que implica em dois proces- jogo são atividades específicas da infância em
sos complementares a assimilação (processo que a criança recria a realidade usando sisteem que a criança se depara com determinados mas simbólicos, estas são atividades sociais,
problemas do mundo externo e utiliza estrutu- com contexto cultural e social.
ras cerebrais já existentes para resolvê-los), e,
a acomodação (processo em que quando a
criança se depara com o problema e não consegue resolver com as estruturas existentes,
ela modifica-as).
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
O brincar está associado à criança há
séculos. Mas foi através de uma ruptura de
pensamento que a brincadeira passou a ser
percebida e valorizada no espaço educacional
das crianças menores. No passado, o que se
via era o brincar apenas como forma de fuga
ou distração, não lhe sendo conferido o caráter
educativo.

A autora ainda relata que as brincadeiras abordam o desenvolvimento, bem como a
socialização e a aprendizagem. É nesse momento que a criança tem prazer em realizá-las,
pois permite a ela todo o desenvolvimento sem
esforço. Independente da época e da cultura,
as crianças sempre brincaram e brincam, ou
seja, elas vão brincar e aprender da forma que
mais gostam.
Na perspectiva de Vygotsky (1991, p.
34) “Ao brincar, a criança assume papéis e
aceita as regras próprias da brincadeira, executando, imaginariamente, tarefas para as quais
ainda não está apta ou não sente como agradáveis na realidade”

Na literatura parece ser de comum
acordo entre os pesquisadores do campo educacional a defesa de que os jogos e brincadeiras em sala de aula são indispensáveis no ato
de aprender e que devem ser introduzidos desA Escola de Educação Infantil deve prode a Educação Infantil, conforme nos mostra a
porcionar um ambiente agradável que atenda
citação a seguir:
as necessidades das crianças com atividades
Parece ser consenso entre todos os autores da Edu- pedagógicas embasadas no lúdico, valorizancação que o jogo é indispensável no ato de aprender do e oportunizando as crianças explorarem o
e ensinar de forma vivencial. Referindo-se as crianças, espaço e conquistar novas habilidades, como
os autores são unânimes quando dizem que o jogo é define o autor Souza (2001) que enfatiza que
a base epistemológica da educação (HAETINGER, a experiência da criança no contexto educativo
precisa ser muito mais qualificada. Ela deve in2008, p. 6).
cluir o acolhimento, a segurança, o lugar para
Para Nunes (2013), os jogos e brin- a emoção, para o gosto e para o desenvolvicadeiras são de extrema importância na reali- mento da sensibilidade.
zação do processo educacional, pois, promovem a aprendizagem informal e formal, dentro
ou fora da sala de aula podendo expandir tal
aprendizagem, ao processo de socialização de
criatividade e de entender o mundo.
Desde os primeiros anos de vida, os
jogos e brincadeiras são nossos mediadores
na relação com as coisas do mundo. Segundo
Velasco (1996) brincando a criança desenvolve suas capacidades físicas, verbais ou intelectuais. Quando a criança não brinca, ela deixa
de estimular, e até mesmo de desenvolver as
capacidades inatas podendo vir a ser um adulto inseguro, medroso e agressivo. Já quando
brinca à vontade tem maiores possibilidades
de se tornar um adulto equilibrado, consciente
e afetuoso.
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Segundo Pimenta (2011) o brincar faO JOGO E A BRINCADEIRA NA
CONSTRUÇÃO, DESENVOLVIMENTO E cilita o crescimento e, em consequência, promove o desenvolvimento. A autora afirma que
FORMAÇÃO DA CRIANÇA

a criança que não brinca não se constitui de
maneira saudável, tem prejuízos no desenvolvimento motor, social e afetivo, e ainda pode
apresentar apatia diante de situações que proporcionam o raciocínio lógico, a interação e a
atenção.

Brincar é uma ação que ocorre no campo da imaginação, assim, ao brincar a criança
está fazendo uso de uma linguagem simbólica,
o que se faz retirando da realidade coisas para
serem significadas em outro espaço. Diversos
estudos sobre a importância do brincar já foDe acordo com Ferreira (2003, p. 84)
ram realizados e facilitam a compreensão de
tamanha relevância para o desenvolvimento da “Brincar é parte integrante da vida social e é
um processo interpretativo com uma textura
criança.
complexa, onde fazer realidade requer negoAs considerações feitas por Hermida ciação do significado, conduzidas pelo corpo e
(2009) nos permitem entender que por meio pela linguagem”
do brincar a criança põe em jogo seu amplo
mundo de experiências motoras, sua afetividade, suas fantasias, seu mundo simbólico, sua
personalidade e por esse motivo, as especificidades do período pré-operatório devem ser
consideradas em toda a sua complexidade de
modo que se possa preservar os valores que
a caracterizam.

Brincando a criança vai, lentamente,
estabelecendo vínculos, brinca com os objetos
externos e internos num processo de trocas intensas com a realidade e com a fantasia. O
brincar proporciona ao sujeito liberar o medo
do novo, do desconhecido, ou seja, a criança
brinca com o desconhecido para torná-lo conhecido e brinca com o medo para que mais a
Para Kishimoto (1997), o jogo, vincula frente possa dominá-lo.
se ao sonho, à imaginação, ao pensamento e
Em sua obra, Alberguine (2012) alerta
ao símbolo. É uma proposta para a educação
de criança (e educadores de crianças) com que é na exploração do mundo, do meio ambiente, na manipulação de objetos e nas trocas
base no jogo e nas linguagens artísticas.
com seus pares, que a criança vai aprendendo,
A concepção de Kishimoto (1997) so- vai buscando fora de si o conhecimento, para
bre o homem com seu símbolo, que se cons- mais tarde poder internalizá-lo. São nestas bustrói coletivamente e cuja capacidade de pensar cas e nessa movimentação que novos esqueestá ligada à capacidade de sonhar, imaginar mas podem ser assimilados e generalizados.
e jogar com a realidade é fundamental para O brincar permite que esta troca intensa entre
propor uma nova “pedagogia da criança”. A o que está dentro e o que está fora ocorra, pois
autora vê o jogar como gênero da “metáfora” a brincadeira não está dentro nem fora.
humana. Ou, talvez, aquilo que nos torna realmente humanos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brincar existe desde a antiguidade sendo utilizado como fonte de ensino e até os dias
atuais podemos verificar que além de ser fonte de aprendizagem, ele também é usado para um
melhor desenvolvimento integral da criança.
Podemos dizer que aquela criança que tem a liberdade para brincar, criar, recriar, com
certeza será um adulto bem sucedido. Assim faz-se necessário que a educação infantil seja
repensada e baseada em uma pedagogia centrada na infância e em suas especificidades, considerando e contemplando o prazer que o brincar proporciona.
A partir deste trabalho foi possível verificar a importância do brincar na educação infantil
e sua fundamental influência na vida da criança. A brincadeira é um meio que a criança utiliza
para se desenvolver, aprender a se relacionar com as outras crianças e com o mundo em que
está inserido.
A escola de educação infantil deve oferecer à criança um ambiente de qualidade e favorecedor para o desenvolvimento, que estimule as interações sociais e que seja um ambiente
enriquecedor da imaginação infantil, pois é através do brincar que a crianças aprendem, tornando os momentos de brincadeiras em aprendizagens significativas.
O trabalho desenvolvido também mostra a importância da valorização da prática do
brincar e do lúdico para incentivar as crianças na educação infantil. São inúmeros os benefícios
que o brincar proporciona no desenvolvimento da criança, através desse momento à criança, se
comunica, descobre suas habilidades com naturalidade e com prazer, dentro desse universo de
faz de conta.
O brincar está diretamente relacionado ao desenvolvimento intelectual da criança, dessa
forma, a criança precisa de estímulos tanto no ambiente escolar, quanto familiar, dando oportunidade de contatos com materiais que dão suporte a uma aprendizagem de qualidade.
Considerando esses aspectos e com base na pesquisa sobre a importância do brincar
na educação infantil, pode-se obter um resultado satisfatório na busca por uma identidade infantil de qualidade, somado ao desafio do estudo, pois além de proporcionar um grande aprendizado sobre o assunto abordado, foi uma superação enquanto professora da Educação Infantil.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NAS ESCOLAS
COMO PROJETO INTERDISCIPLINAR E
TRANSVERSAL

RESUMO: Neste artigo, estudou-se, a inserção da Educação Ambiental nos espaços escolares
procurando estimular o contato dos jovens com ações significativas e sustentáveis. A principal função das escolas na formação desses indivíduos é desenvolver seu senso crítico, sua
ética e o respeito pelo meio ambiente que os cercam. Para o alcance do desenvolvimento
sustentável, os projetos educacionais desenvolvidos pelas escolas poderão utilizar várias estratégias e serem integrados, incentivando no cidadão o cumprimento das responsabilidades
em relação ao meio ambiente. Inicialmente este artigo apresentou um histórico da relação do
homem com a natureza. Em seguida analisamos no presente artigo a legislação brasileira criada no país. Ao final relatamos o projeto Escolas Sustentáveis do Governo Federal e as ações
afirmativas de uma escola pública da rede municipal de São Paulo.

Palavras-chave: Escolas; Educação Ambiental; Meio Ambiente; Desenvolvimento Sustentável.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo, apresentado as escolas como um espaço privilegiado para as discussões sobre Educação Ambiental, entendendo que nesses espaços se formam as
interações e as relações entre as pessoas. Nesse sentido, as escolas são instituições que desempenham papel fundamental na formação de valores, hábitos, visões, atitudes e
práticas transformadoras dos cidadãos.
Diante disto, ressalta-se que na sociedade atual, emerge a necessidade de se ter professores problematizadores e não apenas transmissores de conhecimento, pois é na escola, que a
criança exercita seu caráter crítico, ético e transformador ampliando a compreensão da realidade
social.
Por isto as leis elaboradas sobre Educação Ambiental colocam que as escolas, necessitam articular de forma transversal e integral levando os indivíduos a buscarem o desenvolvimento
sustentável. Assim, o trabalho com Educação Ambiental nas escolas requer projeto interdisciplinar que se comunique entre as diferentes áreas de conhecimento atrelado ao Projeto Político
Pedagógico, assim como boas escolhas, conhecimento e planejamento de estratégias.
A Educação Ambiental foi introduzida mundialmente e em especial no Brasil, obteve a
criação de leis brasileiras para a formação de cidadãos capazes de realizar a transformação na
sociedade de maneira consciente e crítica em busca do amor, respeito e bem-estar. Neste artigo
existe uma reflexão sobre o processo de ensino-aprendizagem da Educação Ambiental, e qual
o papel da escola e do educador, frente aos alunos que necessitam de uma educação para
cidadania plena.
Ressalta-se algumas ações afirmativas realizadas por uma escola pública da Prefeitura
de São Paulo, com propósito de se constatar que boas práticas levam as pessoas a construírem
habilidades e competências para a participação política e de responsabilidade social.
Nessa perspectiva, a ideologia da Educação Ambiental é investir nas escolas como
espaços educadores sustentáveis estimulando ações, reflexões, buscando alternativas \ e ou
instrumentos práticos e simples, para que os alunos teçam atitudes de respeito, valorização e
proteção do ambiente para que o mesmo continue existindo e possa ser usufruído.
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Uma base importante é o manejo responsável da natureza e do meio ambiente, que
as crianças e os jovens devem aprender por si
Os princípios de ensino contribuem próprios, como acontece com qualquer aprenpara a realização das tarefas educativas da es- dizagem, eles vinculam sua experiência antecola que, acima de tudo, requerem uma intera- rior a novos requisitos e, em última análise, têm
ção interdisciplinar de várias disciplinas como: que construir eles próprios conhecimentos,
compreensão e atitudes.

TAREFAS E OBJETIVOS DA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL

• Criar consciência sobre as limitações de
nossos meios de subsistência; ela quer promover a vontade e a competência para ajudar ativamente a moldar o meio ambiente, o
termo ambiental subjacente abrange o ambiente natural e o ambiente cultural, técnico,
construído e social.
• Tratar da relação entre o ser humano e
o meio ambiente, o foco é promover a vontade de agir e a capacidade das pessoas
de tratar os recursos naturais com respeito
na área de conflito entre os interesses individuais e sociais, bem como os ecológicos e
econômicos (BARBIERI, 2004).
• Visar desenvolver perspectivas e promover competências e atitudes para o desenho
de uma sociedade sustentável, levando em
consideração a conservação dos recursos e
a distribuição justa. A educação ambiental
é uma preocupação global baseada em documentos e acordos internacionais sob os
auspícios das Nações Unidas (UNESCO e
PNUMA), bem como publicações científicas
(BARBIERI, 2004).
Quando as questões ambientais são
tratadas nas aulas, os objetivos de outros temas
interdisciplinares também são implementados,
interações relacionadas ao conteúdo, didáticas
e metodológicas surgem particularmente com
os princípios de ensino (DIAS, 2004).
Ainda Dias, (2004) uma nova abordagem da educação ambiental é que ela é a
preocupação central da educação para o desenvolvimento sustentável, nele, questões ecológicas, problemas econômicos e aspectos
dos desenvolvimentos sociais no “Um Mundo”
se sobrepõem, essas áreas estão relacionadas
e, portanto, devem ser vistas como um todo.

Não se trata principalmente de transmitir um comportamento ambiental desejável ou
apelos morais, em vez disso, um dos os novos objetivos centrais da educação ambiental é
permitir que as crianças e os jovens participem
ativamente em eventos sociais de uma maneira apropriada à idade (participação) e a forma
de ajudá-lo (competência criativa) isso faz da
educação ambiental uma parte da educação
política (FERNANDES, 2006).
As crianças e os jovens devem adquirir
uma compreensão das múltiplas dependências
mútuas entre as pessoas e o meio ambiente, o
desenvolvimento do pensamento flexível para
a solução de problemas anda de mãos dadas
com isso.
No entanto, o conhecimento factual não
tem consequências se o aluno não reconhecer
o seu significado para a sua vida pessoal, não
se sentir emocionalmente abordado e não se
colocar no lugar dos outros, o acesso criativo e estético ao meio ambiente e à natureza
também são pilares da educação para a sustentabilidade, a educação ambiental, portanto,
foca na pessoa como um todo com seus sentimentos, habilidades práticas e conhecimentos
(FERNANDES, 2006).
O objetivo destacado é superar a separação entre aprendizagem e ação e a lamentada lacuna entre a consciência ambiental expressa verbalmente e a ação prática, portanto,
os jovens devem pensar sobre seus hábitos e
interesses de consumo, eles devem questionar
estilos de vida e conhecer modos de vida que
sejam ecologicamente corretos e à prova de
futuro, ou seja, sustentáveis.
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Para tanto, devem reconhecer que
eles próprios causam danos ambientais e são
afetados por eles e que um ambiente intacto
contribui para o bem-estar pessoal e evita riscos à saúde. Eles devem estar cientes de que
existem conflitos de interesses e metas para
alcançar o desenvolvimento sustentável, devem compreender que a sociedade como um
todo, a política, os negócios e a indústria são
responsáveis pelo desenvolvimento sustentável
(CARVALHO, 2003).

ções empresariais, ambientais e profissionais,
grupos políticos, de iniciativas ambientais locais e grupos mundiais.
O que está realmente acontecendo na
escola no contexto da educação ambiental
deve ser sempre verificado quanto à eficácia e
qualidade e adaptado às novas circunstâncias,
e assim que surge a sustentabilidade (BARBIERI, 2004).

Ainda Barbieri, (2004) as atividades
práticas, projetos e atividades permitem que os
alunos tenham experiências positivas, a educação ambiental é um processo de aprendizagem
individual e social. Também existem limites para
a educação ambiental nas escolas, por isso,
os professores devem aceitar a resistência dos
alunos, tolerar os erros e cultivar uma relação
Além disso, os jovens devem estar democrática. Educação para o desenvolvimencientes de que são pessoalmente afetados por to sustentável também significa não desanimar
problemas globais, por exemplo, mudanças cli- com contratempos de curto prazo.
máticas ou danos à camada de ozônio, parte
dessa visão global é que eles se conscientiBREVE HISTÓRICO DA RELAÇÃO DA
zam de sua responsabilidade pela justiça no
HUMANIDADE COM O AMBIENTE
“Um Mundo” e usam seus meios para trabalhar
por soluções justas (CARVALHO, 2003).
Há tempos as ações do homem têm interferido na natureza resultando nos problemas
Em última análise, eles podem enten- ambientais. Cientistas acreditam que essas
der que a base do desenvolvimento sustentá- questões não são novas no cenário internaciovel é uma compreensão respeitosa e emocio- nal e nacional. Desde os primórdios, o homem
nalmente ancorada da natureza e do mundo explora a natureza como principal componente
que nos rodeia, bem como da admiração pela é beneficiário do mundo natural.
criação, Na concepção do cotidiano escolar,
no comportamento pessoal dos adultos e nas
A problemática ambiental surge com as
relações interpessoais, os alunos devem viven- atividades agrícolas já presentes a milênios de
ciar a realização dos objetivos da educação anos atrás, quando nossos ancestrais começaambiental na vida cotidiana como uma coisa ram a jogar CO2 (dióxido de carbono) e CH4
natural. O que importa são as atividades e pro- (gás metano) na atmosfera. Outros cientistas
jetos que se inicia, planeja e realiza sozinho ou propõem evidências de atividades humanas
com o apoio de professores (REIGOTA, 2002). presentes na sociedade industrial, com emissão de CO2 e outros gases estufa, que mais
Ainda Reigota, (2002) diz que a educa- tarde foram responsáveis pelo acúmulo de gação ambiental pode se tornar um componente ses e parte do aquecimento do planeta. Assim,
motor do desenvolvimento interno da escola, a ação antrópica na natureza começou muito
quando a escola se abre para o meio ambien- antes do que se imaginava ainda nas Idades
te, os alunos encontram perspectivas de dife- Média e Moderna, especialmente na fase da
rentes grupos de interesse não escolares, por Revolução Industrial.
exemplo, de grupos municipais, de associaO indivíduo inicialmente percebe o ambiente no ambiente local e regional, portanto, a
educação ambiental deve fornecer orientações
para ajudar a resolver os problemas ambientais por meio da participação democrática no
ambiente doméstico.
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Para Carvalho (2003, p.67), as pessoas da era industrial introduziram alterações no
Meio Ambiente. Ele afirma que essas modificações permitiram a formação de novos pensamentos sobre o ecossistema e seu uso. Neste
contexto, a Revolução Industrial consolidou fatores básicos para a produção: a natureza, o
capital e o trabalho.

palavras do autor, a expansão da produção e
do consumo estimulou a busca do patrimônio
natural, gerando volumosas quantidades de resíduos e ameaças ao planeta.

À medida que o desenvolvimento econômico acelera e com ele os efeitos negativos
de degradação aos bens naturais, surgem protestos e movimentos sobre as questões amNo entanto, no início do século XX, a bientais, bem como a conscientização da inevitecnologia foi acrescentada como fator dinâmi- tável proteção dos sistemas naturais.
co e revolucionário provocando neste âmbito
mudanças qualitativas e quantitativas. Nesse
No ano de 1972 A Organização Munaspecto, fábricas e usinas termelétricas passa- dial das Nações Unidas (ONU) promove a 1º
ram a produzir bens industriais em quantidades Conferência Mundial sobre o meio ambiente. A
e tempos antes impensáveis. Tal cenário, natu- Conferência de Estocolmo realizada na Suécia
ralmente, trouxe prejuízos ao ambiente fazendo que reuniu 113 países para discutirem os imparte também da história humana.
pactos ambientais causados pelas sociedades
à natureza através de suas atividades econôAtualmente a tecnologia continua evo- micas.
luindo aceleradamente trazendo consequências desagradáveis que se agravam com tal
O encontro abordou tentativas de prerapidez. Os recursos naturais passam a ser ex- servação do ambiente, atribuindo a incorporaplorado de forma intensa, centenas de árvores ção da Educação Ambiental na agenda internasão retiradas e o petróleo fonte de energia não cional. Países desenvolvidos como os Estados
renovável está ameaçado de escassez.
Unidos tomaram medidas como a diminuição
de suas atividades industriais direcionado pelo
Onde moram poucas famílias consu- Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT).
mindo mananciais e produzindo poucos resíduos, agora moram milhares, exigindo grandes
Enquanto que os países subdesenvolvifontes de água e gerando toneladas de lixo. dos discordaram de tal redução alegando que
Assim, o ecossistema animal e vegetal é tira- sua base econômica estava focada na indusdo do seu equilíbrio e a sociedade influenciada trialização. Com isso, a Conferência de Estocolpelo capitalismo propicia um crescimento eco- mo foi um marco histórico, pois ressaltou menômico que produz: consumismo, opulência ao didas urgentes de preservação e restauração
desperdício, exclusão social, miséria, fome, de- das relações dos países com o ambiente progradação ambiental e perda da qualidade de curando atender as suas necessidades, sem,
vida.
no entanto, comprometer sua situação atual e
a das gerações futuras.
Segundo Fernandes (2006), a intensificação das atividades humanas representa
O Congresso de Belgrado, promovido
destruição e exaustão irracional dos recursos pela UNESCO em 1975, definiu a Educação
naturais, além de ameaças ao bem-estar e Ambiental como sendo um processo que vicomprometimento da própria sobrevivência hu- sasse: A Conferência de Tbilisi, na antiga União
mana.
Soviética, também foi considerada significativa
Para Barbieri (2004), a Revolução In- para os debates sobre Educação Ambiental do
dustrial iniciada no século XVIII, na Inglaterra, planeta. Em 1977, o congresso organizado pela
provocou o aparecimento de substâncias e UNESCO em parceria com o Programa das Namateriais que não existiam na natureza. Nas ções Unidas para o Meio Ambiente (PNUMA)
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abordou problemas concretos do ecossistema
através de aspectos interdisciplinares envolvendo a participação dos grupos sociais.
Em 1992 ocorreu no Brasil a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio Ambiente
(CNUMAD) com representantes de 176 países.
O relevante encontro internacional sediado na
cidade do Rio de Janeiro ficou conhecido como
Rio-92, Eco-92 ou Cúpula da Terra e reconheceu a imprescindibilidade de se harmonizar o
desenvolvimento econômico dos países com a
utilização dos mecanismos naturais.
A partir da conferência Rio-92, foram
elaborados os seguintes documentos brasileiros em reconhecimento a relevância da Educação Ambiental: a Agenda 21, a Carta Brasileira para a Educação Ambiental e o Tratado de
Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis e Responsabilidade Global.
A “Agenda 21” apresentou propostas
de diversos países para a construção de sociedades sustentáveis com eficiência econômica,
justiça social e sem agressão ao ambiente. A
Carta Brasileira para Educação Ambiental atribuiu ao Estado a efetivação da Educação Ambiental em todos os níveis de ensino, identificando a sustentabilidade como estratégia de
sobrevivência do planeta. O Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis
e Responsabilidade Global caracterizou a Educação Ambiental como um processo proativo
em infindável construção, orientado por valores
fundamentados na transformação social.
Para Dias (2004, p.15), o Brasil melhorou os seus índices sobre Educação Ambiental com: maior perspectiva de vida, menor
número de mortalidade infantil, mais educação
e a mais espaço ocupado pela mulher. Mas
juntamente, a sociedade humana impulsionada
por padrões de consumo e de um crescimento
alucinado com alterações ambientais indesejáveis e desastrosas está fazendo com que esta
mesma sociedade se consciencialize em prol
do Meio Ambiente.

LEGISLAÇÃO BRASILEIRA PARA
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Segundo o Programa Nacional de Educação Ambiental (PRONEA) a Educação Ambiental aparece no Brasil muito antes da sua
criação no Governo Federal. Na esfera brasileira surge escritos sobre o tema e no início do
século XX a primeira lei ambientalista.
Ainda na década de 70, ocorre iminência de um conservacionismo, que se expressa
através de ações isoladas voltadas à preservação, reconstituição, recuperação do ambiente
bem como cursos de especialização em Educação Ambiental. Mas foi em 1973, que se iniciou o processo de institucionalização da Educação Ambiental, com a criação da Secretaria
Especial do Meio Ambiente (SEMA), responsável por preparar e conscientizar a sociedade
para questões ambientais.
Outro passo dado pela Educação
Ambiental aconteceu em 1.981 com a Política Nacional do Meio Ambiente (PNMA), que
estabeleceu a imprescindibilidade de inclusão
da Educação Ambiental em todos os níveis de
ensino (PRONEA, 2005, p.22). Assim, a Constituição Federal de 1.988, no inciso VI, do artigo 225, delegou ao poder público: “promover
a Educação Ambiental em todos os níveis de
ensino e a conscientização pública para a preservação ambiental”.
Em 1991, a Conferência das Nações
Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento (Rio-92) anunciou a Educação Ambiental
como um dos mecanismos da política ambiental brasileira. Durante a Conferência foram criadas duas instâncias no Poder Executivo para
lidar com esse aspecto: O Grupo de Trabalho
de Educação Ambiental do MEC, que se transformou um ano depois na Coordenação Geral
de Educação Ambiental (COEA/MEC), e a Divisão de Educação Ambiental do Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), cujas atribuições
foram elucidadas no sentido de representar um
início para a institucionalização da política de
Educação Ambiental no âmbito do Sistema Nacional de Meio Ambiente (SISNAMA).
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A conservação e a proteção do meio
ambiente solidificaram-se em 1.992 com a criação do Ministério do Meio Ambiente (MMA). O
MMA visou desenvolver a legitimação de conceitos e técnicas para o entendimento, a defesa
e o restabelecimento do ecossistema, a utilização sustentável dos elementos da natureza, o
reconhecimento das atividades ambientais e a
colocação do desenvolvimento sustentável na
elaboração e execução de políticas públicas,
em todos os níveis e domínios de governo e
sociedade.
A Resolução 57/254 adotada pela Assembleia Geral confirmou que a Educação era
um elemento fundamental para o Desenvolvimento Sustentável, estabelecendo a Década
das Nações Unidas da Educação para o Desenvolvimento Sustentável com início em 1º de
janeiro de 2.005. A Organização das Nações
Unidas foi nomeada para a Educação, Ciência
e Cultura ficando responsável pelo desenvolvimento da Década e pela elaboração de um
projeto do plano internacional de implementação com os programas de educação existentes.
Em 2002, o decreto nº 4.281, regulamentou a Política Nacional de Educação Ambiental (PNEA), definindo que essa seria praticada pelos órgãos e entidades integrantes do
SISNAMA, pelas escolas públicas e privadas
das redes de ensino, pelos órgãos públicos da
União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
incluindo instituições não governamentais, instituições de classe, meios de comunicação e
demais segmentos.
Nesse sentido, o recurso financeiro a
projetos de Educação Ambiental foi desenvolvido pela Secretaria de Educação Continuada,
Alfabetização, Diversidade e Inclusão, do Ministério da Educação (SECADI/MEC). Suas ações
visavam à institucionalização da Educação Ambiental e a sua implantação em todos os níveis
e modalidades de ensino. Desta forma, intervindo nas escolas da educação básica criando
espaços educadores sustentáveis e ajudando
na realização de projetos de pesquisa.

Esses encontros estruturaram a parceria com a Com Vida – Comissão de meio
Ambiente e Qualidade de Vida na Escola. A
Com Vida surgiu com o objetivo de fomentar as
práticas de educação ambiental nas escolas,
por meio de um espaço democrático e participativo onde os estudantes fossem os principais
articuladores. Esse Círculo de Aprendizagem e
Cultura tinha como objetivo desenvolver atitudes voltadas para a sustentabilidade não só da
escola, mas também da comunidade no entorno promovendo deste modo o diálogo sobre
temas socioambientais atuais.
O decreto nº 7.083/2010 também
contribuiu para a proposta da política Escolas
Sustentável propondo a ampliação do tempo
de permanência de crianças, adolescentes e
jovens nas escolas públicas, através do Programa Mais Educação. Este decreto também
determinou no inciso V, do Art.2º, “o incentivo
à criação de espaços educadores sustentáveis
e a inserção de temáticas de sustentabilidade
nos currículos e no desenvolvimento de materiais didáticos”.
Nesse contexto, surge o Programa Dinheiro Direto na Escola (PDDE) - Escolas Sustentáveis, que recomenda o uso dos fundos
oferecido pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em ações que
viabilizem o intento de educar para sustentabilidade. Assim o objetivo é apoiar às escolas
públicas na legitimação de métodos de sustentabilidade socioambiental tornando-as espaços
educadores sustentáveis.

EDUCAÇÃO PARA A
SUSTENTABILIDADE
De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental em
seu art. 13 cabe à escola: “uma ampla participação na formulação e execução de programas e atividades vinculadas à educação ambiental”.
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O desafio das escolas para consolidar
a Educação Ambiental em seus espaços é direcionar os educandos para as reflexões sobre
a necessidade de uma sociedade sustentável.
Desta maneira, as aprendizagens para esses
alunos devem ser significativas conduzindo-os
a um processo de sensibilização e conscientização para que atuem criticamente na sociedade exercendo sua cidadania ambiental.
A tarefa da escola desde cedo é proporcionar um ambiente favorável para o processo
de ensino-aprendizagem, assim, desde a tenra
idade mesmo não sabendo ler ou escrever a
criança deve receber informações e valores a
respeito do meio ambiente que a cerca.

AÇÕES AFIRMATIVAS DE UMA
ESCOLA PÚBLICA
A Educação é a maior riqueza que uma
nação pode investir, pois às crianças são o futuro de qualquer nação. O investimento que
mais vale à pena se fazer na vida é a educação, porque é a única coisa que não podem tirar do indivíduo. O governo deve colocar como
prioridade máxima e investir na educação de
qualidade, pois é na educação que está o progresso de uma nação.
Depois de analisar como a Educação
Ambiental virou assunto relevante e as escolas espaços apropriados para a sua discussão
conheceremos as ações afirmativas desenvolvidas por uma escola pública do município de
São Paulo da Zona Leste.
A EMEF Vinicius de Moraes localizada
no Jardim Tietê atende às comunidades: Promorar Sapopemba, Jardim Tietê, Jardim Itápolis
e COHAB Teotônio Vilela. A escola que atende
alunos do 1º ano ao 9ºano inscreveu-se para
participar do programa Escola Sustentável do
Governo Federal. Os objetivos propostos pela
escola eram: realizar a gestão dos resíduos sólidos e orgânicos produzidos pela unidade e
revitalizar a área externa do prédio escolar.

Para que esses objetivos pudessem
ser concretizados a escola formou uma comissão com parceiros do entorno como: CEDECA
– Centro de Defesa da Criança e do Adolescente, PAVS – Programa Ambientes Verdes e
Saudáveis, DEPAVE- Departamento de Áreas
Verdes, ECOURBIS, Rede Cocada, Morada da
Floresta entre outros.
A partir dos recursos financeiros do
PDDE – Escolas Sustentáveis comprou-se uma
vermicomposteira (minhocário), uma composteira termofílica, lixeiras e materiais para cuidados das árvores e horta.
O minhocário introduzido na escola é
visitado diariamente por alunos e um responsável ultrapassou as explicações e informações
partindo para ações educativas que não só
sensibilizaram, mas também conscientizaram.
Nesse espaço os alunos não só aprenderam,
mas também tiveram a oportunidade de manejar os resíduos orgânicos retirando o adubo
líquido e transportando-o para garrafas realizando assim sua medição, também retiraram
o adubo terra colocando-o em sacos plásticos
que serviram de adubação para a horta e comercialização.
Para a composteira termofílica envolveu-se um grande número de participantes. A
equipe da cozinha ficou responsável pela separação dos resíduos orgânicos. Enquanto que a
equipe de limpeza pela retirada dos resíduos
da cozinha colocando-os nas bombonas do
pátio e recolhimento de material seco (folhas
das árvores).
Os alunos juntamente com um responsável pegavam os resíduos orgânicos e o
material seco para serem devidamente colocados na composteira. Semanalmente alunos e
o responsável retiravam o adubo líquido para
ser colocado no jardim da escola ou oferecido
para a comunidade.
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A equipe gestora organizou uma equipe de alunos para participação de reuniões
mensais com a comissão do programa escolas sustentáveis para planejamento de ações
e organizações sustentáveis. Nesses encontros
surgiram algumas ideias como o de revitalizar
um espaço que estava abandonado com plantio de hortaliças e legumes bem como o plantio
de mudas de árvores na área externa da escola. O primeiro projeto contou com a parceria de
uma pessoa da comunidade que já realizava
um trabalho com horta.
O segundo projeto contou com a parceria da Subprefeitura de Sapopemba e o DEPAVE – Departamento de Áreas Verdes que
resultou no plantio de 78 árvores. Os dois projetos tiveram o envolvimento dos alunos durante o processo.
Para reciclagem dos resíduos sólidos
a escola realizou parceria com a ECOURBIS
responsável pela colocação dos containers e
retirada dos mesmos. As ações desenvolvidas
nesse sentido foram: recolhimento do material
reciclável da sala do administrativo e da cozinha pela equipe de limpeza e campanhas mensais nas salas de aula para que os alunos separassem resíduos sólidos destinando-os nos
containers.

que os próprios alunos se servissem como
num sistema de self-service.
O PAVS juntamente com os gestores
ficou responsável pela formação de professores, no planejamento das reuniões de conselho
do programa escola sustentável aos docentes
foram proporcionadas ações de formação no
horário coletivo, sensibilização para ações sustentáveis, informações sobre a prática de separação de resíduos sólidos e execução de compostagem juntamente com os alunos.
O CEDECA efetivou encontros com os
alunos para planejamento de ações coletivas
dentro e fora da escola. Em parceria com a
Rede Cocada, Morada da Floresta e do Conselho Escola Sustentável promoveu uma gincana
do Meio Ambiente e uma Oficina de compostagem (vermicomposteira).
O evento teve como objetivos a conscientização sobre a importância da reciclagem
dos resíduos sólidos orgânicos para o meio
ambiente, transformando-os em excelente adubo para as plantas, demonstrar que a construção e manejo de composteiras (em leiras e em
recipientes) e minhocários, sendo uma tarefa
simples e que pode ser feita em pequenos espaços, inclusive dentro de casas e apartamentos, construir 10 minhocários com baldes para
serem adotados e fazer parte da rede colaborativa de parceria e fortalecer a rede colaborativa de parceria do Projeto Escola Sustentável
da EMEF Vinicius de Moraes.

A escola também traçou reuniões do
conselho escola sustentável para realizar parceria com órgãos do entorno, planejar ações
com os conselheiros, ações de formação de
professores, atividades com os alunos, sistematizando as ações planejadas atribuindo resAssim, o trabalho em equipe é um reponsabilidades.
quisito importante para o desenvolvimento da
cidadania ambiental. Dentro desse processo,
Durante um mês e meio a Rede Coca- os alunos são envolvidos em ações educativas
da elaborou um Projeto sobre Desperdício com para uma visão socioambiental. Dessa forma,
os alunos da unidade escolar. Nesse projeto a escola contribui na formação das diversas
por eles realizado pesou-se por quatro sema- ações do ser humano para que atue criticanas os resíduos orgânicos da cozinha.
mente na sociedade. Segundo Carneiro (2001,
p.142) “a escola é um lugar de convívio e moEm seguida elaborou-se uma pesquisa delos de interações, propõe no dia-a-dia os
sobre alimentação com os alunos que foi de- acontecimentos para que a equipe escolar viva
vidamente digitada com a professora de infor- essa possibilidade de sociedade sustentável”.
mática e tabulada. Com os dados da pesquisa
chegou-se a conclusão que para se evitar um
menor desperdício de alimentos o ideal seria
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo, buscou-se comentar sobre a importância dos espaços escolares na difusão
da Educação Ambiental. Percebe-se que, quanto mais cedo as crianças tiverem contato com a
temática, maiores serão as chances de realizarem ações em defesa do meio ambiente.
Dado o exposto que a escola apresenta fator de extrema relevância quanto a grande
influência que possui no indivíduo, pois ela é o espaço privilegiado que tem a capacidade de desenvolver no educando a criticidade em relação à sociedade para que atue de forma consciente.
Por todos esses aspectos a escola é um lugar para todos, o local onde professores e
alunos passam boa parte do dia precisando estar em harmonia com os objetivos educacionais.
Dessa forma, precisamos reconhecer que todos possuem aptidões e desejos diferentes para
que o espaço não fique estático nem padronizado. Entende-se que cada momento de uma atividade exige uma organização diferente do trabalho e das tarefas.
Portanto, o ideal é que a escola seja um ambiente dinâmico. Em virtude do que foi mencionado deve existir pensamento em praticidade e mobilidade. Mesmo em escolas simples, que
não contem com equipamentos modernos, é necessário planejamento e organização para tornar
o espaço inteligente e agradável.
A Educação Ambiental está relacionada à incorporação de novos hábitos e atitudes, para
que o aluno seja sensibilizado acerca dos problemas ambientais desempenhando seu papel de
cidadão crítico na sociedade. É preciso que a Educação Ambiental seja trabalhada desde a pré-escola, com crianças que ainda nem aprenderam a ler ou a escrever, esse pode ser o caminho,
para que, exerçam sua cidadania ambiental.
É imprescindível que se trabalhe com temas ambientais, pois a criança perceberá que
pode intervir neste processo, criando soluções e ações para modificar os problemas ambientais.
Pela observação dos aspectos analisados resta lembrar que, o domínio do conhecimento não
deve estar dissociado da capacidade de ensinar, de fazer aprender.
Assim, conclui-se que, a necessidade da escola é uma educação dialógica, marcada
pela troca de ideias e opiniões, de uma conversa colaborativa em que o trabalho seja articulado
e contínuo com os alunos. E- se levando acreditar que assim formaremos indivíduos comprometidos com a Educação Ambiental e construtores de conhecimentos que respeitem à natureza
promovendo o desenvolvimento sustentável.
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A INCLUSÃO DE ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL NO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: De uma forma geral, o processo de inclusão busca expandir o acesso de todos os
alunos à escola regular, ampliar a participação e assegurar a permanência dos mesmos, independente de suas particularidades. Nessa perspectiva, o presente trabalho tem por objetivo
analisar como está sendo realizada a inclusão dos alunos com deficiência intelectual nos anos
iniciais do Ensino Fundamental. Como metodologia, optou-se pela Pesquisa Bibliográfica e
pelo Estudo de Caso, que permitiram constatar que o processo de inclusão dos alunos com
deficiência intelectual nos anos iniciais do Ensino Fundamental se dá de forma lenta e gradativa, uma vez que, grande parte dos professores não têm uma formação adequada. Assim, é
necessário formação e capacitação dos professores, para que possam trabalhar efetivamente
de forma inclusiva, atendendo às necessidades de cada aluno. Apesar das limitações provenientes da deficiência, muitas crianças com DI conseguem aprender e, com ajuda adequada
e apoio necessário às suas dificuldades, conseguem ter um bom desenvolvimento em sua
aprendizagem.

Palavras-chave: Deficiência Intelectual; Inclusão; Educador; Família.
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INTRODUÇÃO

C

onforme o Censo de 2010 (IBGE, 2019), 23,9% da população brasileira apresenta algum tipo de deficiência, o que corresponde a cerca de 45,6 milhões de
indivíduos. O processo de inclusão escolar e o acesso de estudantes com deficiência na educação torna-se, cada vez mais, uma realidade concreta nas escolas brasileiras,
inaugurando uma nova fase na política nacional de uma escola para todos.
O Ministério da Educação tem como meta a efetivação de uma escola inclusiva, visto que
deseja uma sociedade que reconheça e valorize a diversidade. De um modo geral, o processo
de inclusão busca expandir o acesso de todos os alunos à escola regular, ampliar a participação
e assegurar a permanência dos mesmos, independente de suas particularidades.
Nessa direção, os benefícios que a inclusão traz não são sentidos somente pelas pessoas com algum tipo de deficiência, que até então foram excluídas do processo educativo, mas por
toda a sociedade. Há apenas poucas décadas se vê a preocupação de incluir, de se trabalhar
para que as diferenças sejam vencidas e integradas ao seio social.
Durante a evolução dos estudos sobre a Educação Especial, as posturas eram voltadas
às pessoas e suas individualidades, que apenas atendiam a demanda do cotidiano, até ao ponto
de não ser isso mais possível e ser necessária a criação de uma política de Educação Especial,
com criação de leis e estratégias para um atendimento globalizado (CARNEIRO, 2008).
Nesse sentido, pretende-se aqui, analisar as oportunidades de inclusão dos educandos
no ensino regular, isto é, dos que apresentam deficiência intelectual, conforme determina a legislação e indicar caminhos para melhorar a participação desses sujeitos no desenvolvimento de
sua aprendizagem e sua consequente inserção na sociedade.
Diante disso, busca-se discutir neste estudo como vem ocorrendo o processo de inclusão de alunos com deficiência intelectual nos anos iniciais do Ensino Fundamental que, embora
seja um tema muito discutido no meio acadêmico e em toda a sociedade, ainda requer maior
compreensão e comprometimento.
É sabido que para atender as especificidades dos alunos com deficiências a instituição
escolar deve se adaptar a cada necessidade do aluno e não o contrário, quando o aluno se
adapta à escola que, neste caso, trata-se de integração. Conforme Carneiro (2008), a operacionalização de uma educação inclusiva envolve as patologias dos alunos e os limites de seu
desenvolvimento, enfatizando suas condições de aprendizagem, o seu nível de competência
curricular, bem como, a estrutura física de acolhimento desse aluno.
Nessa perspectiva, pretende-se analisar as ações realizadas pelas escolas para incluir o
aluno com deficiência intelectual nos projetos desenvolvidos, investigando como prática docente
atende aos preceitos da inclusão e verificando as ações das escolas para eliminar as barreiras
arquitetônicas, atitudinais e curriculares.
Como metodologia foi utilizado o Referencial Teórico e o Estudo de Caso.
Num primeiro momento, abordou-se o referencial teórico, baseando-se nos teóricos que
discutem o tema deste estudo, entre eles: Sassaki (1999; 2005), Mazzotta (2001), Raiça (2006),
Gotti (2019), entre outros. E, num segundo momento, apresentam-se os dados do Estudo de
Caso.
Este estudo caracterizou-se como pesquisa descritiva com abordagem qualitativa, tendo
como sujeitos da pesquisa dez (10) educadores e vinte e cinco (25) pais, de uma Escola Municipal da rede pública do Município de Osasco-SP. Teve como instrumento de coleta de dados um
questionário com perguntas abertas para professores e pais.
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CONHECENDO A DEFICIÊNCIA
INTELECTUAL
Segundo Gomes, Poulin e Figueiredo
(2010), os alunos com deficiência são os que
necessitam de metodologias de ensino específicas, com recursos e materiais adequados, em
virtude do comprometimento visual, auditivo,
físico, intelectual e múltiplo.
Os indivíduos com deficiência intelectual podem apresentar dificuldades de aprendizagem em relação aos demais alunos. Embora
muitos autores usam a nomenclatura deficiente
mental, optou-se neste estudo por usar o termo
deficiência intelectual, por considerar ser este,
de certo modo, menos marcado socialmente.
Outras nomenclaturas, já utilizadas por médicos e psicólogos, circularam no meio escolar e
social de maneira pejorativa.
Conceituar o que é um aluno com deficiência intelectual é complicado, pois, o conceito de deficiência intelectual é amplo e bastante
variado. Ocorrem, muitas vezes, equívocos em
relação aos alunos com deficiência, pensando-se, serem eles todos iguais entre si e muito
diferentes em relação aos demais alunos considerados “normais”.
Entende-se que deficiência é uma imperfeição do corpo, uma insuficiência de alguma parte do corpo. Conforme Sprovieri e
Assumpção Jr. (2005, p. 25), deficiência “diz
respeito a uma anomalia de estrutura ou de
aparência do corpo humano e do funcionamento de um órgão ou sistema, independente de sua causa, tratando-se, em princípio, de
perturbação de tipo orgânico.” Desse modo,
pode-se dizer que deficiência intelectual é uma
“anomalia” (a fim de ser um déficit) do sistema
intelectual do aluno.
Em um passado recente, uma pessoa
era considerada deficiente intelectual quando
apresentava um comprometimento intelectual significativamente abaixo da média como:
QI entre 75 e 70 ou menos. Segundo Raiça

(2006), esse diagnóstico de quociente intelectual (QI) ganhou destaque por Alfred Binet, em
1905. Seus estudos objetivavam classificar as
crianças de acordo com o seu QI. Essa classificação repercutiu até a década de 1990, “controlando” o sistema educacional. “Ou seja, durante muitos anos, crianças com baixo índice
de QI não tinham acesso à escolarização básica, pois se preconizava que seriam incapazes
de aprender” (RAIÇA, 2006, p.22).
Pode-se perceber as marcas que tal
classificação deixou na educação, uma vez que
corrobora com a marginalização de alunos,
que por diferentes motivos, não conseguem
atingir aos objetivos propostos pela escola.
Esses testes identificavam o potencial acadêmico dos alunos, selecionando aqueles com
potencial daqueles, cujo teste indicava com
baixo potencial. Tal classificação acarretava a
separação dos alunos por salas, ou seja, os
“bons” alunos numa sala e os “menos bons”
em outra. Os alunos “menos bons”, por serem
rotulados, não recebiam incentivo e apoio dos
professores. Prática essa que perdurou até o
final do século XX, e ainda persiste nos dias de
hoje (EVANGELISTA, 2009).
O mecanismo do processo formal de
educação realiza um modo de promover uma
parte dos alunos, ao passo que outra é definitivamente excluída. Isso porque a escola é,
por natureza, uma instituição discriminatória e
elitizada, que tem dificuldades para aceitar, receber e trabalhar com a diversidade, embora
utilize um discurso contrário. “Qualquer criança
que se afaste levemente da média – tanto em
razão de um desempenho inferior como por um
desempenho superior – deverá enfrentar problemas em algum momento” (GOES; LAPLANE, 2004, p. 11). Isso porque, tradicionalmente
a escola trabalha numa perspectiva linear em
busca de resultados, o que faz que a presença
de alunos “diferentes” desestabilize os objetivos e a estrutura dessa instituição.
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Portanto, os alunos com o índice abaixo da média, identificados com deficiente, não
podiam permanecer na escola regular.
Em relação à deficiência intelectual, a
OMS (Organização Mundial da Saúde), classifica a deficiência em: profunda (QI abaixo de
20), severa (QI entre 21 a 36), moderada (QI
entre 37 a 50) e leve (QI entre 51 a 70). Porém,
em virtude das mudanças sociais e educacionais, o teste de QI não é o único fator necessário para o diagnóstico da pessoa deficiente,
visto que, há uma valorização das potencialidades e um olhar para os aspectos sociais de
cada pessoa (RAIÇA, 2006). Schalock (2006,
apud RAIÇA, 2006, p.22), membro da Associação Americana de Deficiência Mental (AAMR),
entende que:
A deficiência intelectual não é uma condição estática,
nem um traço pessoal, por isso não pode ser vista
somente pelos “déficits”. Ela deve ser compreendida
dentro de uma abordagem ecológica que considere o
funcionamento da pessoa na interação com o mundo
em que vive, observando as oportunidades e o apoio
recebidos ao longo da vida (RAIÇA, 2006, p.22).

sas na mãe: sífilis, rubéola, toxoplasmose;
alcoolismo, consumo de drogas, efeitos colaterais de medicamentos, poluição ambiental, tabagismo, fatores genéticos: alterações
cromossômicas numéricas ou estruturais e
alterações gênicas;
• Peri-natais: são os fatores que iniciam no início do trabalho de parto
até o trigésimo dia de vida do bebê,
e podem ser: má assistência ao
parto e traumas de parto, hipóxia ou
anóxia, prematuridade e baixo peso,
icterícia grave do recém- nascido;
• Pós-natais: são os fatores que iniciam do trigésimo dia de vida até
o final da adolescência, e podem
ser: desnutrição, desidratação grave, carência de estimulação global,
infecções: meningoencefalites, sarampo; intoxicações exógenas (envenenamento): remédios, inseticidas, produtos químicos; acidentes,
por exemplo: trânsito, afogamento,
choque elétrico, asfixia, quedas, etc.

É considerado um deficiente intelecO diagnóstico de deficiência intelectual
tual, para AAMR, de acordo com Nascimento é realizado por psicólogos envolvendo os pre(2007, p.42), a pessoa que possui um:
ceitos da etiologia (investigação das causas de
determinada doença). Mas, é de fundamental
Funcionamento intelectual significativamente inferior à importância que o professor esteja atento ao
média, acompanhado de limitações significativas no comportamento do aluno, pois, percebendo
funcionamento adaptativo em pelo menos duas das que o mesmo apresenta uma dificuldade no
seguintes áreas de habilidades: comunicação, autocui- aprendizado significativamente superior aos
dados, vida doméstica, habilidades sociais, relaciona- demais, entre outros comportamentos, deverá
mento interpessoal, uso de recursos comunitários, au- procurar ajuda com a equipe gestora e posteto-suficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, lazer, riormente encaminhá-lo ao psicólogo, visto que
saúde e segurança (NASCIMENTO, 2007, p.42).
quanto antes for “detectada” a deficiência, as
possibilidades de intervenção serão melhores.
Essas limitações são resultantes de
inúmeras causas e fatores de risco, tais como:
O conhecimento das causas da deficipré-natais, perinatais e pós-natais. Conforme a ência intelectual é importante para sua prevenAAMR (apud RAIÇA, 2006):
ção. Muitas ações podem ser desencadeadas
de modo a evitar a ocorrência de deficiência
• Pré-natais: são os fatores que iniciam ou amenizar suas consequências. De acordo
desde a concepção até o início do trabalho com Mazzotta (2001), existem as prevenções
de parto, e podem ser: desnutrição materna, primárias, secundárias e terciárias, conforme
má assistência à gestante, doenças infeccio- segue:
1108

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

• Prevenção primária: programas de
prevenção contra as drogas e o
álcool e vacinação da mãe contra
certas doenças são exemplos de
medidas que objetivam evitar o aparecimento de deficiências.
• Prevenção secundária: programas
de dietas para crianças que nascem
com fenilcetonúria (diagnosticado
pelo “teste do pezinho”) e programas de estimulação precoce são
exemplos de ações que reduzem a
duração ou revertem os efeitos de
problemas já existentes que podem
resultar em deficiência.
• Prevenção terciária: programas de
educação especial, de qualificação
profissional para pessoas com deficiência e programas de reabilitação, são exemplos de ações que
reduzem as consequências dos
problemas gerados pelas deficiências e melhoram o funcionamento
da pessoa.
Para Brasil (1997), a prevenção primária é a mais importante, pois, as ações realizadas podem evitar o desencadeamento de deficiências:
Adotar medidas de prevenção à criança e à sua mãe
contra doenças provocadoras de deficiências, orientações para reduzir casamentos consanguíneos, acompanhamento pré-natal, cuidados médicos no momento do
parto e apoio ao recém-nascido, prevenção de acidentes e traumatismos, vacinação, prevenção de carências
nutricionais e afetivas, controle do uso do álcool e de
drogas por parte da mãe, eliminação de perigos ambientais, melhoria da nutrição da mãe e da criança, são
exemplos de medidas de prevenção primária, ou seja,
de evitação do aparecimento de deficiências (BRASIL,
1997, p.35).

As medidas de prevenção devem incluir a família, a escola, os serviços de saúde,
os órgãos de comunicação e toda a sociedade
objetivando a divulgação de informações e a
mudança atitudinal, para que no futuro, possamos viver numa sociedade consciente sobre a
importância da prevenção e, sobretudo, uma
sociedade mais inclusiva.

INCLUSÃO: DESAFIO DA ESCOLA
Na visão de Oliveira (2019), para tratar
da inclusão escolar, o primeiro desafio a vencer
é a questão da acessibilidade. Acessibilidade
implica vencer as barreiras que impedem o aluno com deficiência de ter acesso aos ambientes escolares e apropriação do conhecimento.
As principais barreiras, de acordo com
Sassaki (2005), a serem vencidas na escola
são:
• Barreiras arquitetônicas: dizem respeito aos obstáculos arquitetônicos
(escadas, banheiros não adaptados, mobiliários inadequados, entre outros), nos recintos internos da
escola que dificultam ou impedem
o livre acesso do aluno com deficiência física.
• Barreiras curriculares: dizem respeito aos métodos e técnicas de estudo, à organização curricular que
não se adequam às necessidades
específicas do aluno com deficiência intelectual, pois, para que ele
se aproprie do conhecimento faz-se
necessário a flexibilização curricular.
• Barreiras atitudinais: tais barreiras
são as mais difíceis de serem vencidas, pois são invisíveis, uma vez
que se tratam de preconceitos, estigmas, estereótipos que as pessoas carregam em relação ao aluno
com deficiência intelectual.
Para eliminação das barreiras curriculares e atitudinais, a política educacional brasileira vem enfrentando o desafio de construir uma
escola de qualidade para todos, que reconhece e reafirma o direito que todas as pessoas
têm à educação.
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O processo de inclusão, de acordo com
Gotti (2019), pressupõe uma reestruturação
do sistema de ensino, que deverá adequar-se
às diferentes necessidades dos alunos. Cada
escola, por meio do projeto pedagógico, organiza os tipos de apoio ou suportes que pode
oferecer e organizar, como as adequações ou
adaptações curriculares para que eles tenham
acesso ao currículo.
Essas adaptações são de pequeno e
grande porte. Segundo Nascimento (2007),
são vinculadas a diferentes responsáveis, em
que, as adaptações de pequeno porte são de
responsabilidade do professor e as de grande
porte são de responsabilidade de instâncias
político-administrativas superiores. As adaptações de pequeno porte, conforme Nascimento,
referem-se basicamente a:

Acredita-se que as escolas inclusivas
que todos querem, abertas à diversidade, ainda
estão em processo de construção. À universidade, como afirma Gotti (2019), cabe a formação adequada dos profissionais. Os professores deverão conhecer as formas de aprender
e as potencialidades de cada educando, nos
diferentes níveis de ensino.
O MEC tem elaborado documentos que
explicitam essa política de inclusão escolar,
como os Parâmetros Curriculares Nacionais,
os Referenciais para a Educação Infantil, os
Referenciais para a Formação de Professores
e as Adaptações Curriculares, estratégias para
a educação de alunos com deficiência (GOTTI,
2019).
A inclusão é um desafio que, na opinião de Fávero (2004), se for efetivado provocará melhorias na qualidade da educação,
“pois para que os alunos com e sem deficiência possam exercer o direito à educação em
sua plenitude, é indispensável que essa escola
aprimore suas práticas, a fim de atender às diferenças” (p. 30). Entende-se, portanto, que a
inclusão escolar é benéfica para todos, é um
processo gradativo que caminha para a construção de uma sociedade inclusiva.

• Criar condições físicas, ambientais
e materiais para a participação do
aluno;
• Favorecer os melhores níveis de comunicação e de interação;
• Favorecer a participação do aluno
nas atividades escolares;
• Atuar para a aquisição dos equipamentos e recursos materiais específicos;
• Adaptar materiais;
PESQUISA DE CAMPO
• Adotar sistemas alternativos de comunicação;
A presente pesquisa foi realizada em
• Favorecer a eliminação de senti- uma escola pública da rede municipal, que,
mentos de inferioridade.
atende 908 alunos, desde o pré-escolar até o
9º ano do Ensino Fundamental. Os alunos em
E as adaptações de grande porte, se- sua grande maioria são provenientes de nível
gundo Nascimento (2007), referem-se a: adap- socioeconômico baixo, filhos de pais assalariatação de acesso ao currículo, adaptação de dos. Os sujeitos escolhidos para participarem
objetivos, adaptação de conteúdos específicos, da pesquisa foram os professores e os pais dos
adaptação do método e organização didática, alunos que estudam e convivem com colegas
adaptação do sistema de avaliação e adapta- com deficiência intelectual. Participaram então,
ção de temporalidade. Geralmente, as secre- 10 professores e 25 pais. Como instrumento
tarias de educação indicam as escolas que já de pesquisa, foi utilizado o questionário com
organizaram esses serviços, para servirem de perguntas abertas para professores e pais.
referência, ou seja, as escolas inclusivas vão
sendo construídas gradualmente.
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AS AÇÕES REALIZADAS PELA
ESCOLA PARA QUE O ALUNO COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL TENHA
ACESSO AO CONHECIMENTO
O acesso ao conhecimento pelo aluno
com deficiência intelectual está intrinsecamente ligado às ações e propostas pedagógicas,
isto é, às adaptações de pequeno e grande
porte que a escola realiza. Sendo esse um direito de todas as pessoas. De acordo com Fávero (2004, p.11):
A educação inclusiva garante o cumprimento do direito
constitucional indisponível de qualquer criança de acesso ao Ensino Fundamental, já que pressupõe uma organização pedagógica das escolas e práticas de ensino
que atendam às diferenças entre os alunos, sem discriminações indevidas, beneficiando a todos com o convívio e crescimento na diversidade (FÁVERO, 2004, p.11).

Nas respostas dos professores não
são apresentadas ações efetivas. Encontrou-se
uma contradição de conceitos na resposta de
uma professora quando, no primeiro momento
relata que “a escola dá as mesmas condições
para todos os alunos”, logo após relata que
“a escola respeita as diferenças de cada um”.
Sabe-se que a igualdade é um princípio da integração e não da inclusão. Dois professores
relatam que a escola se depara com barreiras
humanas e burocráticas.
Entende-se por barreiras humanas,
as atitudinais e por barreiras burocráticas, as
curriculares. Acredita-se que tais barreiras são
originadas na escola, e por isso, têm de ser
vencidas no contexto escolar, no momento em
que o desejo por uma escola inclusiva não seja
somente um discurso, mas uma prática efetiva.
Os pais também expuseram seus conhecimentos:

Quando os professores foram questionados sobre quais as ações realizadas pela B – Prevenção contra drogas na educação.
escola para incluir o aluno com deficiência in- C – Tem vários recursos apropriados para que essas
telectual, foram obtidas as seguintes respostas: pessoas possam se sentir à vontade para se locomover
A – O aluno com deficiência é incluso da maneira mais
eficaz no desenvolvimento próprio, sendo participando
de todos os projetos aplicados na escola, conforme deficiência do aluno, caso não consiga realizar claramente, mas do seu jeito e o que está ao seu alcance e sempre com ajuda do professor e do segundo professor.
B – A escola oferece às pessoas com necessidades especiais as mesmas condições e oportunidades sociais,
educacionais e profissionais acessíveis respeitando-se
as características específicas de cada um.
C – Nossa escola está caminhando com passos lentos. Assim como todas as outras da rede municipal.
Tentamos incluir na medida do possível, enfrentamos
barreiras burocráticas, humanas. Realizamos a inclusão
baseada na boa vontade e no amor.
D – Enfrentamos barreiras de ordem burocrática, educacional e humana. Estamos com passos lentos, incluindo
pouco a pouco.
E – Ainda estamos engatinhando sobre esse assunto.
Não trabalhamos com projetos ainda (FÁVERO, 2004).

na escola.
E – Ações que respeitem e valorizem o aluno como ele
é, com suas limitações e potenciais.
H – Bom, ele faz de tudo, as crianças brincam com ele.
Ele é inteligente demais. I – Rampa para o acesso de
cadeirantes. Uma professora especializada que acompanha a criança com alguma necessidade especial durante todo o período de aula.

As respostas dos pais revelam que a
percepção dos mesmos em relação às ações
da escola para que o aluno deficiente intelectual se aproprie do conhecimento, estão voltadas
para: eliminação das barreiras arquitetônicas,
indicada por dois pais; eliminação das barreiras atitudinais, indicada por um pai quando este
afirma que a escola valoriza a pessoa na sua
individualidade. Um pai relata que uma criança
com deficiência intelectual é incluída nas brincadeiras e atividades com seus colegas.
De forma implícita, pode-se inferir que
tal comportamento dos alunos para com seu
colega com deficiência intelectual, seja um reflexo do trabalho de valorização da pessoa,
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apontado por um pai como uma ação da escola. A presença do 2° professor, mais uma
vez, foi apontada por um pai como uma ação
da escola em favor da inclusão. Para que os
alunos com deficiência intelectual possam participar integralmente em um ambiente rico de
oportunidades educacionais com resultados
favoráveis, se faz necessário, adaptações do
currículo:

circulação do aluno com deficiência e área exclusiva
para deficientes no estacionamento.
C – Nossa escola é adaptada com rampa e corrimão.
Contamos com um sanitário para deficientes físicos e
cadeirantes.
D – Contamos com rampa de acesso com corrimão, sanitários adaptados para deficiente físico e cadeirantes.
E – Na nossa escola foram adaptados banheiros, rampas e espaço adequado. Quanto a isso é tudo de bom.

Por meio do referencial teórico é possível compreender que as barreiras atitudinais
são invisíveis, pois, tratam de estigmas. Por
isso, mais difíceis de serem eliminadas. Contudo, podem ser eliminadas “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 disPercebe-se, então, que tais adaptações criminações” (SASSAKI, 1999, p.23).
curriculares são também, consideradas barreiras que implicam o processo de inclusão. Há
Como as barreiras arquitetônicas são
uma certa resistência por parte de alguns edu- visíveis, tratam de modificações no prédio da
cadores, ao passo que outros buscam incluir escola para o livre acesso do aluno com deficios alunos nos projetos da escola. As ações ência física, ou seja, “sem barreiras ambientais
realizadas pelas escolas não são muitas. Fo- físicas em todos os recintos internos e externos
ram relatados apenas dois aspectos, sendo a da escola e nos transportes coletivos” (PADIpresença da 2ª professora e as adaptações LHA, 2012, p. 23).
arquitetônicas como: rampas, banheiros e estacionamento.
Observando as respostas dos professores, o que foi exposto teoricamente foi eviDeixando evidente a pouca participa- denciado na prática, uma vez que somente um
ção das escolas no processo inclusivo. Tanto professor comentou sobre seu fazer pedagóos professores, quanto a escola devem ser ins- gico, no intuito de eliminar as barreiras atituditruídos para que busquem, da maneira correta, nais. Ao passo que a grande maioria destacou
adaptar os conteúdos, o currículo de acordo as mudanças na estrutura física da escola. Tais
com as necessidades dos alunos. Para que o dados nos permitem avaliar que a inclusão, por
processo de inclusão se efetive cada escola meio da eliminação das barreiras no contexdeve fazer o que for necessário, propor ações to escolar, ainda é tratada superficialmente. É
inclusivas e valorizar a diversidade.
claro que mudanças na parte física da escola
são necessárias. No entanto, as mudanças de
Ao questionar os professores sobre o paradigmas e concepções sobre a inclusão esque a escola realiza para eliminar as barreiras colar e, sobretudo a introspecção desses prearquitetônicas e atitudinais, foram obtidas as ceitos é que irão possibilitar uma prática efetiva
seguintes respostas:
rumo a uma escola verdadeiramente inclusiva.
As adaptações curriculares constituem, pois, possibilidades educacionais de atuar frente às dificuldades de
aprendizagem dos alunos. Pressupõem que se realize
a adaptação do currículo regular, quando necessário,
para torná-lo apropriado às peculiaridades dos alunos
com necessidades especiais. Não um novo currículo,
mas um currículo dinâmico, alterável, passível de ampliação, para que atenda realmente a todos os educandos (BRASIL, 1999, p. 33).

A – A escola possui rampas para melhor acesso e estacionamento exclusivo para deficientes. E atitudinais são
os bons preceitos repassados aos alunos para uma
compreensão favorável a inclusão.
B – A escola possui uma rampa que propicia melhor
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A igualdade de condições, em qualquer domínio da vida humana coletiva ou individual,
supõe necessariamente igualdade de todos os seres humanos, a fim de que não seja apenas
formal ou não esteja apenas nas leis ou resoluções, mas que, pelo princípio de equidade, sejam
reconhecidas a diferença e a necessidade de haver condições diferenciadas para que as práticas sociais e, particularmente, o processo educacional contemplem as dificuldades e possibilidades dos alunos em seus vários níveis, sejam elas físicas, sociais ou culturais.
Durante a realização deste estudo, percebeu-se que a inclusão do aluno com deficiência
intelectual requer formação e capacitação dos professores, para que possam trabalhar efetivamente de forma inclusiva, atendendo assim, às necessidades de cada aluno.
A inclusão escolar está diretamente vinculada a ações políticas, pedagógicas, culturais
e sociais, que torna possível a interação de crianças deficientes com crianças consideradas normais convivendo no mesmo espaço escolar, aprendendo e respeitando as diferenças.
O princípio essencial da inclusão é a valorização da diversidade e da comunidade humana. A partir do momento em que a inclusão escolar é totalmente adotada, abandona-se a ideia
de que as crianças precisam se tornar normais para dar alguma contribuição para o mundo em
que vive.
As deficiências não impedem sua participação e contribuição na sociedade. Elas podem
ser parte ativa da sociedade e agente participativo em seu próprio desenvolvimento. Foram
analisadas com os professores e pais as ações realizadas pelas escolas para incluir os alunos
com deficiência intelectual nos projetos desenvolvidos e percebemos que as escolas não estão
participando ativamente desse processo, pois, os relatos demonstram apenas a ação dos professores.
As únicas ações realizadas, que foram citadas, dizem respeito às adaptações arquitetônicas, como rampas, banheiros e estacionamento, assim como a presença da 2ª professora.
Um ponto que deve ser discutido é o entendimento dos pais e professores sobre a temática integração/inclusão. Ficou evidente que eles não sabem diferenciar os dois conceitos, falam
de forma equivocada, usam com o mesmo sentido ou com sentido contrário ao que realmente
significa. Isto sugere uma palestra, realizada pela escola, direcionada aos pais e professores
abordando, então, os conceitos de integração e inclusão.
Constatou-se, também, que os professores são muito competentes, mesmo não tendo
clareza e formação continuada sobre o tema. Eles fazem pesquisa para que a prática seja fundamentada na teoria. Uma das ações mais importantes no processo inclusivo é o uso de metodologia diversificada, ação esta, realizada pelos professores.
Dessa forma, pode-se concluir que as práticas e ações realizadas pelos professores
contemplam os preceitos da inclusão, fazendo então, que os alunos com deficiência intelectual
sejam incluídos no processo ensino-aprendizagem. Verificou-se, também, que os professores
buscam atender às necessidades dos alunos, por meio de adaptações do sistema educativo,
com muita força de vontade e carinho, usam jogos, entre outros materiais, para que o aluno com
deficiência intelectual tenha acesso ao conhecimento.
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Porém, para que aconteça efetivamente a inclusão, faz-se necessário o rompimento de
algumas barreiras, arquitetônicas, atitudinais e curriculares. Pode-se verificar que para eliminar
as barreiras arquitetônicas as escolas adaptam rampas, banheiros e estacionamento. Sobre as
barreiras atitudinais, um professor comentou sobre seu fazer pedagógico, ou seja, a prática docente é responsável pela eliminação desta barreira. E a eliminação das barreiras curriculares está
voltada à ação didática, às adaptações de currículo, que é feita de acordo com cada professor.
Portanto, o processo de inclusão dos alunos com deficiência intelectual nos anos iniciais
do Ensino Fundamental se dá de forma lenta e gradativa, uma vez que os professores, sem uma
formação “adequada”, buscam incluir os alunos na escola regular. Sendo assim, nem sempre
esse processo ocorre de maneira satisfatória, pois falta aos professores capacitação e formação
continuada. Observou-se que os professores devem estar preparados para receberem esses
alunos e, que só assim o processo de inclusão acontecerá efetivamente no ensino regular.
A construção de uma escola inclusiva se dá a partir do momento em que as diferenças
forem potencializadas, pois, permitirá que as pessoas com deficiência vejam a sua diferença
valorizada e possam começar a se sentir incluídos e verdadeiros cidadãos.
Para a realização de novas pesquisas acerca do tema, sugere-se que seja analisado
quais as políticas de inclusão, investigar como os professores são informados e formados sobre
tais políticas, quais são os cursos de capacitação oferecidos aos professores sobre o sistema
inclusão. Por fim, deve-se olhar para as pessoas buscando o que elas têm de melhor, ou seja,
analisando seus potenciais. Deve-se incluir os alunos, resgatando e valorizando seus potenciais.
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TEATRO EM TEMPOS DE ISOLAMENTO
SOCIAL: VIVÊNCIAS E PRÁTICAS COMO
PROFESSORA TEATRAL INFANTIL

RESUMO: Este trabalho acadêmico tem como objetivo apontar os caminhos educativos que
foram tomados nos tempos de isolamento social ocorrido devido à pandemia de coronavírus
no Brasil em 2020, tendo como enfoque as saídas e vias encontradas, para o trabalho com
teatro-educação sob a ótica de professora da turma expressão teatral da Academia de Teatro
DR&T. A proposta deste trabalho acadêmico é além de trazer um panorama histórico desse
momento, apontar as experiências e práticas positivas e negativas do “teatro educativo confinado”, via internet e seus desafios constantes neste novo formato devido a medidas sanitárias.

Palavras-chave: Teatro-Educação; Professor Teatral, Arte-Educação; Coronavírus.
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INTRODUÇÃO

O

teatro é uma arte que desde a Grécia Antiga é realizado para platéias de presença física, com inúmeros espectadores dependendo é claro do espaço cênico a
ser utilizado, se for um teatro grande esse espaço pode receber até mil espectadores, se for um espaço pequeno uma quantidade menor de público.
Fato é que todos os teatros recebem espectadores e que estes estão em busca de
assistir uma montagem teatral única, observando presencialmente cada ator, seus olhares, sua
movimentação corporal, as palavras que saem de sua boca, algo apenas possível com riqueza
de detalhes frente a frente, por isso, distingue-se o teatro do Campo Audiovisual como o cinema
e a TV, em que o espectador apenas capta a atuação cênica através de uma tela cheia de efeitos
visuais, sonoros e de iluminação.
Esta opinião já parecia superada, cada qual vivendo no seu espaço, o teatro e o audiovisual, mas eis que em meados de março de 2020, uma pandemia chega ao Brasil.
A pandemia do novo coronavírus, implicou na tomada de medidas extremamente restritivas de contato físico, uso diário de máscaras de proteção, e uma série de medidas sanitárias já
que trata-se de um vírus com alta capacidade de contágio, bem como porcentagem considerável
de morte e a partir do DECRETO Nº 64.881, DE 22 DE MARÇO DE 2020 decreta quarentena em
todo o Estado de São Paulo:
Artigo 1º - Fica decretada medida de quarentena no Estado de São Paulo, consistente em restrição de atividades
de maneira a evitar a possível contaminação ou propagação do coronavírus, nos termos deste decreto.Parágrafo
único - A medida a que alude o “caput” deste artigo vigorará de 24 de março a 7 de abril de 2020.

Com a publicação do decreto estávamos com a previsão de quinze dias de quarentena,
com fechamento de escolas e comércios não essenciais. (Iremos nos ater ao fechamento de
escolas de teatro).
Os primeiros quinze dias se passaram e se tornaram meses, os decretos foram ampliando a quarentena obrigatória, hoje dia 22 de Junho de 2020 ainda estamos confinados em
nossos lares com cinqüenta mil mortos e mais de um milhão de infectados. As escolas ainda se
encontram fechadas e sem previsão de retorno.
Nesse ambiente inimaginável e caótico, a Academia de Teatro DR&T, optou por antecipar
as férias de julho assim, como a maioria das escolas, optando pelo mês de abril inicialmente
como expectativa de futura retomada das atividades presenciais após esse período e como um
tempo para pensar como seriam as possíveis retomadas das aulas no modelo online, caso fosse
necessário.
Passados os dias referidos de férias, os casos de coronavírus se intensificaram e não
víamos a possibilidade de retorno presencial às atividades. Era à hora de fazer uma escolha:
Aulas de Teatro online? Como proceder a partir daqui?
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TEATRO ONLINE? “DEU TILT”
A proposta de aulas de teatro online
veio primeiramente como necessidade, pois, a
escola precisava dar continuidade ao seu trabalho pedagógico independente das questões
de isolamento social trazidas pelo vírus, seja
por questões financeiras, seja por questões burocráticas e legais.

Nossa estratégia de sempre utilizar o
grupo de Whatsapp para postar as fotos e vídeos das atividades que são realizadas e os seus
objetivos para que os pais possam perceber a
evolução das crianças, bem como nos aproximar das famílias, foi fundamental para manter
os alunos nesse momento crítico. Reitera esta
afirmativa Arribas (2004, p.394):
o contato dos educadores com a família é um imprescindível para obter uma visão completa e não escolar
do aluno. esse contato também é necessário para estabelecer um clima de confiança entre ambos, o que, sem
dúvida, resultará em benefício da educação da criança
(ARRIBAS, 2004, p.394).

Essa nova prática educativa sofreu resistência por parte dos professores a princípio
sendo mais caracterizada por uma insegurança
e medo do novo, pois, todos foram formados
para um trabalho presencial com o aluno, com
trocas, toques, sobretudo, falando de aulas de
Após passar o período de férias, os
teatro em que os alunos precisam trabalhar
dirigentes da escola convocaram uma reunião
com o contato com o outro.
com todos os professores. Nessa reunião, inE como já esperado, foram enfrentadas formaram que voltaríamos às aulas, mas de
resistências duras de alunos e de seus respon- maneira remota, online.
Os professores falaram dos seus ansáveis. As questões mais levantadas pelos pais
eram se os alunos conseguiriam manter o mes- seios quanto à aula online, as inseguranças de
mo potencial criativo e de aprendizagem à dis- saber operar as plataformas, a necessidade de
tância. Outros diziam: Teatro online? Não existe! replanejar todas as aulas foram algumas das
E como o nosso país é extremamente desigual questões levantadas.
Os dirigentes por sua vez, falaram aberhavia alunos com dificuldades de manter plano
de internet ativo nesse momento, visto que já tamente das dificuldades em manter a escola
estávamos vivendo uma crise econômica com aberta mantendo os pagamentos em dia do
aluguel do espaço e dos salários dos funcionáo fechamento do comércio não essencial.
rios, tendo como problemática os alunos que
Nesse momento, os donos da escola permaneceram no curso, mas, começavam a
juntamente com os professores fizeram muitas ficar inadimplentes nas parcelas, por perder a
reuniões e negociações com os pais, pedin- fonte de renda, devido à situação econômica
do inclusive para os alunos assistirem algumas do país.
Apesar dos diversos problemas e anaulas online sem compromisso financeiro para
só então decidir se tirariam ou não a criança gústias faladas, todos estavam dispostos a
oferecer o seu melhor e manter a escola viva.
do curso.
Foram pensados coletivamente jogos para seGrata foi a nossa surpresa ao perceber rem trabalhados na primeira aula online, quais
que até então todos os alunos permaneceram poderiam dar mais certo e como seria essa
no curso ainda que de forma online. A nossa recepção de volta.
Sabíamos que era necessário ser uma
proximidade com os alunos e responsáveis via
grupos de Whatsapp foi o que permitiu essa boa primeira aula para que os alunos saíssem
confiança no nosso trabalho ainda que tivés- satisfeitos e com vontade de continuar o curso,
semos tido apenas um mês de aula presencial sobretudo que fizesse sentido fazer teatro mesmo estando atrás de um computador.
com os alunos.
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Nesse momento fizemos muitas pesquisas e demos várias idéias do que poderia
ser efetivo nas aulas, foi o momento que demos “tilt” de onde começar? Como? E fomos
aos poucos criando e entendendo que aprenderíamos na prática sobre tentativas e erros o
que seria melhor para os alunos.

A PRIMEIRA EXPERIÊNCIA ONLINE:
UM DIAGNÓSTICO

A partir daí o ladrão deve mandar no
privado do professor quem ele quer assaltar,
em seguida, o anjo deve informar quem ele
quer proteger também no privado para o professor. A partir daí o narrador anuncia que a
cidade acordou e houve um assalto, os demais
devem argumentar que acreditam ser o culpado e por que. Ao final todos os participantes
votam em quem acreditam ser o ladrão e os
motivos da escolha.

O mais votado é julgado. Caso a turma escolha justamente o ladrão correto todos
sabem a verdade e encerra-se o jogo. Caso
contrário, informamos que o cidadão foi julgado e preso injustamente e damos início à outra
rodada até que o ladrão seja pego (Caso o
anjo proteja o escolhido pelo ladrão muda-se
narrativa da história para “Houve uma tentativa
A duração das aulas é de uma hora e de assalto, mas, este foi protegido”).
meia por semana. A princípio estava ansiosa e
O Jogo Cidade Dorme era um dos
insegura, era a primeira vez que daria aula de
preferidos das crianças antes mesmo do isoteatro de maneira remota. Ao mesmo tempo,
lamento social, quando dissemos que iríamos
estava muito entusiasmada em voltar a ter o jogá-lo, todos comemoraram, nossa escolha
trabalho a que me dedicar, pois, já estava há foi realmente assertiva, pois, além de cultivar
dois meses com aulas suspensas.
a memória do que vivíamos, estávamos ressignificando o jogo para o momento presente. ToNo primeiro dia, entramos meia hora dos participaram com entusiasmo.
antes na plataforma e oferecemos todo o suporte para os alunos de como baixar e utilizar
Em seguida, transmitimos o vídeo
a plataforma pela primeira vez. Vencidas todas do Arnaldo Antunes e solicitamos uma tareas problemáticas técnicas, iniciamos a aula fa como estímulo a essa nova etapa, como
com uma conversa dirigida sobre como os alu- meio de sondagem para percebermos como
nos estavam vivenciando a quarentena e o que os alunos estavam quanto à expressão teatral
esperavam das aulas de teatro agora. Todos e ainda percebermos se atividades para casa
estavam felizes pela retomada das aulas, en- seriam cumpridas já que os alunos também estavam com aulas remotas na educação básica,
tretanto, ao mesmo tempo saudosistas com as
a idéia não era sobrecarregá-los mas oferecer
aulas presenciais, decidimos então dar início
um momento de liberdade de expressão.
aos jogos como forma de baixar a ansiedade
dos alunos. A aula contou com a seguinte proA primeira experiência nos serviu como
posta pedagógica:
diagnóstico do que poderia dar certo: jogos
argumentativos, jogos que trabalhem com a
Jogo Cidade Dorme. Para jogar Cidade entonação vocal, narrativas e trava-línguas. De
Dorme via plataforma Zoom é preciso que uma modo geral, focamos em pensar um trabalho
pessoa assuma o papel de narrador da histó- pedagógico com o ator sentado e com moviria, no caso o professor. Esse atribui aos outros mentos que coubesse no espaço da tela em
jogadores, individualmente no chat privado os que era possível enxergar os alunos, algo em
torno de um metro quadrado.
personagens de ladrão, anjo e cidadãos.
A primeira aula da turma infantil foi realizada pela plataforma Zoom, definida pela
escola, a qual permite compartilhamento de telas, vídeos, fotos, criação de salas simultâneas
para trabalhos em grupo e gravação do período online via plataforma.
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Diante do coletado, percebemos que o
trabalho com o estudo do corpo dos alunos
precisaria ser repensado nesse novo molde,
mas, que iríamos nos ater ao primeiro mês de
aula com jogos que envolvessem outros objetivos primeiramente, afinal, poderia retornar as
aulas no mês seguinte no caso da quarentena
acabar.

Aos poucos, foi-se percebendo que o
modelo estava apresentando resultados satisfatórios, ainda que de forma online, era notável um avanço nos objetivos traçados para
os alunos tais como: Estímulo a improvisação,
melhora da argumentação, favorecimento do
faz-de-conta e criação de narrativas, desenvolvimento de técnicas vocais e criação de personagens, por outro lado, o trabalho corporal
O tempo foi passando e a quarentena acabou sendo reduzido para o espaço possível
apenas se renova, e no lugar das notícias es- de vermos os alunos, o que é algo negativo.
perançosas de retorno, pairava no lugar a notícia do governador de São Paulo João Doria
Esse ponto negativo a verdade faz parde que as escolas estavam sem previsão de te da transformação que o teatro está passanretorno.
do nesse momento histórico, portanto, considero este um momento de renovação do teatro
Dadas as circunstâncias, entendemos a qual até o momento, ainda não temos uma
que as aulas seriam online e que seria preci- denominação certa, mas vou nomear como
so fazer planejamentos sem pensar em datas “teatro digital”, as quais várias companhias esde retorno, sendo assim, que as aulas fossem tão se adaptando e produzindo e vendendo pecada vez mais significativas e dentro das possi- ças. O grupo Os Satyros foi o primeiro a estrear
bilidades dos alunos sem que exigissem muito uma peça no formato digital nesse período. Sealém do que eles podiam oferecer, já que du- gundo Miguel Arcanjo Prado relata no site da
rante a semana tinham aulas online também na companhia:
escola regular e repletos de lição de casa.
Pelo menos 8 mil pessoas espalhadas não só por todo
o Brasil como pelo mundo já assistiram ao espetáculo
A Arte de Encarar o Medo, do Satyros Digital, o braço
virtual da Cia. de Teatro Os Satyros. Segundo os números oficiais da Sympla, que vende as entradas da
peça feita no Zoom, já foram disponibilizados 3.910 ingressos, dos quais 1.422 nos ensaios abertos e 2.488
nas apresentações após-estreia. Contudo, é certo que o
Satyros já ultrapassou os 8 mil espectadores digitais, já
que a maioria absoluta do público assiste à peça acompanhado de pelo menos outra pessoa (PRADO, s/d).

Os responsáveis por sua vez estavam
desgastados, pois, a criança necessita de ajuda ao manusear as plataformas, ao menos nos
primeiros acessos e carece de apoio nas tarefas para casa. Nossas aulas sempre levavam
em consideração a saúde mental dos alunos e
responsáveis nesse período pandêmico, já tão
difícil, por estarmos sujeitos a contaminação e
perda de entes queridos.
Reitera a afirmativa o trecho do artigo:
O custo da pandemia sobre a saúde mental de
Assim como Os Satyros, outros artistas
crianças e adolescentes, para o jornal da Usp
estão adaptando peças que eram feitas preescrito por Guilherme V. Polanczyk (2020):
sencialmente para o Youtube( plataforma onliTodas as crianças e adolescentes neste momento se ne de vídeos), como é o caso do Sesc, em que
deparam com situações que geram sofrimento. A limisegundo o site da instituição: “Todas as seguntação de não poder ir e vir, a restrição de espaço, não
poder encontrar ou abraçar seus avós, não poder en- das, quartas, sextas e domingos, às 21h30,
contrar seus amigos, ter festas, viagens e campeonatos você tem encontro marcado no Youtube do
cancelados, o medo de ser infectado ou de ter seus Sesc SP com diversos atores do teatro brasifamiliares infectados, a interrupção do ensino presen- leiro, que apresentarão diretamente de suas
cial, a percepção de que seus pais estão ansiosos, precasas, textos clássicos e contemporâneos, em
ocupados, irritados, as brigas, são todas situações que
monólogos especialmente adaptados para o
geram estresse no momento (POLANCZYK, 2020).
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meio digital. As apresentações terão duração
de até 50 minutos. Em tom intimista, os artistas
também são convidados a fazerem comentários sobre o trabalho após a performance”.
Eu assisti algumas das muitas montagens disponíveis e todas foram muito bem pensadas para o ambiente virtual, não se trata de
um cinema, trata-se de teatro, ao vivo para uma
platéia ainda que de forma virtual, o estado cênico dos atores é percebido e ali está o teatro
que conhecemos numa outra roupagem, mas,
fatalmente é teatro, não há como negá-lo. Diante de tais argumentos, percebo que a perda
de espaço para o trabalho corporal pode ser
na verdade parte de um novo teatro que está
surgindo e que será aprimorado com o tempo.

SPOILERS DO QUE DEU CERTO
Sequências Didáticas que deram certo
e foram bem avaliadas pela turma:
Sequência Um:
Três caixinhas dívidas em “personagem”, “lugar” e “ação”. Para cada criança será
sorteado um personagem, um lugar e uma
ação. Ao final cada criança criará uma frase
com estas três propostas e falará de diversas
maneiras, com variadas entonações de voz:
gargalhando, triste, como um velhinho, nervoso, gago, etc. Criação de história baseada na
frase criada, por exemplo: Personagem: bruxa;
Lugar: Parque de Diversões; Ação: Tomando
picolé.
Os alunos participaram da aula ativamente, a princípio com certa timidez por estarem em casa e haver familiares no mesmo
espaço em que estavam atuando. As famílias
pareciam curiosas, ao mesmo tempo, percebemos que não havia um cuidado com a privacidade do aluno por parte dos responsáveis, havendo diversos ruídos no período de aula que
impossibilitava permitir que os microfones dos
alunos ficassem abertos.
Havia som de televisão, de animais domésticos, de irmãos mais novos e mais velhos,
rádio tocando, algumas crianças começaram
a comer em aula, outras saíam andando, tro-

cando de cômodo e duas alunas não gostavam de ligar a câmera para mostrar o rosto.
Como essa era a segunda aula, foi perceptível
que era necessária uma conversa com os pais,
no sentido de orientá-los a como preparar o
ambiente para a aula online e quais seriam os
acordos que precisam combinar com os filhos.
Assim o fizemos no grupo de Whatsapp fonte
de maior comunicação entre escola e família.
Sequência Dois:
Jogo - Isto não é um objeto – Homenagem à Magritte
Pedir que cada aluno colete três objetos em casa em dez segundos. Em seguida,
mostrar a imagem do quadro de René Magritte - Isto não é um cachimbo e relacioná-lo ao
exercício. Cada aluno irá dar outra função ao
objeto conforme os comandos da professora.
Todos os microfones estarão mutados.
A idéia é estimular a imaginação
e a atuação sem falas. Todos farão juntos os
exercícios. Após, com os outros dois objetos
cada aluno terá um momento individual para
mudar a função dos objetos escolhidos. E agora poderá falar. A criança que está falando tem
o microfone acionado. As demais são mutadas.
Exposição dos Vídeos Contação de
História Rá Tim Bum e O Patinho Feio - Cia
Truks. Tarefa de Casa: Contar uma História
usando objetos do cotidiano com os temas de
quem, onde e o que.
No início das aulas criamos o hábito de
retomar as orientações a respeito dos alunos
se prepararem para as aulas online, reservando um ambiente em que possam se concentrar
e a obrigatoriedade da câmera ligada durante
todo o período de aula.
Os alunos criaram funções diversas
para os objetos o que foi muito divertido. Um
aluno escolheu uma garrafa d’água como objeto e foi pedido que a garrafa se transformasse
num chapéu. O aluno imediatamente equilibrou
a garrafa na cabeça.
Notei com isso o envolvimento por parte dos alunos e a perda da timidez em fazer
o exercício, sem temer o julgamento dos colegas, ou mesmo, a presença inesperada de
algum morador de sua casa.
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Sequência Três:
Jogo do Pelo Menos
Uma criança conta um drama pessoal
e as demais devem consolá-la com possíveis
visões positivas dizendo “Pelo menos”. Por
exemplo: A criança narra: “Certo dia levei um
tombo e machuquei meu joelho”, os demais
alunos irão um por um consolá-la: “Pelo menos
você não machucou o ombro”, “Pelo menos
você está vivo”, e assim por diante até se esgotarem as possibilidades de consolo.
Apresentação da Narrativa com objetos (tarefa deixada para casa).
O jogo do Pelo Menos foi um sucesso
com os alunos, acredito que até mesmo pelo
momento pandêmico que estamos passando,
vivemos nesse consolo inconsciente do “Pelo
menos”.
As crianças criavam consolos muito divertidos e atrelados à realidade tornou-se cômico, pois, em situações que o aluno já havia
esgotado seus argumentos, este falava: “Pelo
menos você não pegou coronavírus” e todos
os alunos usaram esse consolo em algum momento.
Na Apresentação da Narrativa com objetos, os alunos foram além das expectativas
criadas. Todos prepararam o espaço, o qual foi
perceptível a apreciação de todos eles frente
à criação da sua narrativa, os elementos utilizados, escolheram famílias de objetos nas cenas algo que se quer trabalhamos, mas que faz
parte do estudo de teatro de objetos.
Uma aluna utilizou canetas com cores,
tamanhos e formas diferentes. E cada uma delas tinha um propósito estético muito claro. Na
narrativa havia uma família, a caneta mais grossa e marrom era o pai, a menor e pequena era
a criança e a caneta vermelha e fina, a mãe.
Neste trabalho foi desenvolvido a proposta triangular de Ana Mae Barbosa, pois, os
alunos praticaram a escrita, leitura e criação
cênica, contextualizam os conteúdos aprendidos em aula, escrevendo uma narrativa original
e por fim apreciando o seu próprio trabalho,
assim como o dos colegas. Segundo a autora
A Proposta Triangular se sustenta em três eixos: “[...] o fazer, a leitura e a contextualização”
(BARBOSA, 1998, p. 37).

Sequência Quatro:
Jogo de Mímica – O educador escrever
no chat privado para cada aluno: um sentimento, uma pessoa, objeto. O aluno por sua vez
deve representar o que leu e os demais alunos
precisam tentar acertar o que é.
Criação de Personagem com figurinos:
Nesta proposta foi dado um tempo de 10 minutos para que os alunos criassem um personagem com o que tivessem em casa, ou seja,
colocando roupas, acessórios, maquiagem e
voltassem para a aula com a tela desligada
para termos uma surpresa quando víssemos
todas as criações juntas.
Foi pedido quando retornaram para falarem os nomes dos personagens criados e
foram renomeados os nomes dos alunos para
os nomes dos personagens. Os nomes foram
diversos: Mafalda, Carmen Bond, A partir deste
momento, eles falariam e agiriam como se fossem sua própria criação.
Entrevista com os personagens: Após
visualizarmos a todos, já tínhamos idéia do
quem eram os personagens pela observação
do figurino, nome e expressões que criaram.
Iniciamos uma entrevista sobre quem
eram os personagens, introduzindo a criação
da gênese do personagem, porém, de uma forma lúdica. Perguntamos quem eram aqueles
personagens, o que gostavam de fazer, se tinham emprego, como era a vida deles, e os
próprios alunos puderam também perguntar
aos colegas o que foi muito divertido, pois,
havia duas personagens ricas e metidas, e as
duas começaram a conversar e discutir quem
era a mais rica construindo uma gênese mais
complexa e repleta de detalhes.
O jogo foi muito interessante, foi perceptível a presentificação das crianças mesmo
estando atrás de uma tela, elas estavam vivas
e presentes no aqui-agora. Foi tão explosiva e
contagiante que terminamos a aula 15 minutos
depois do horário e as crianças não queriam
desconectar da aula. Segundo José Manuel
Moran (1997, p.4):
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Ensinar utilizando a Internet pressupõe uma atitude do
professor diferente da convencional. O professor não
é o “informador”, o que centraliza a informação. A informação está em inúmeros bancos de dados, em revistas, livros, textos, endereços de todo o mundo. O
professor é o coordenador do processo, o responsável
na sala de aula. Sua primeira tarefa é sensibilizar os alunos, motivá-los para a importância da matéria, mostrando entusiasmo, ligação da matéria com os interesses
dos alunos, com a totalidade da habilitação escolhida
(MORAN, 1997, p. 4).

Nesse sentido, permitimos as crianças
falar e propor idéias de melhorias para as aulas. Como os alunos não queriam desconectar
da aula devido a euforia do jogo, pedimos uma
avaliação a respeito da aula e eles avaliaram
da seguinte forma: “Todas as aulas podiam ser
assim”,“Essa foi a melhor aula que a gente teve”,”Muito legal”, “ Eu to muito feliz”.
Todas essas falas serviram de reflexão
para definirmos que as nossas aulas seriam
temáticas a partir de agora. E o primeiro tema
seria Festa Junina, pois, estávamos no mês de
junho e as crianças estavam tendo aulas com
este tema na escola regular, portanto, não seria
difícil compor um personagem com figurinos,
acessórios e maquiagem.

AULAS TEMÁTICAS: UMA
CONTRIBUIÇÃO DOS ALUNOS
A proposta trazida pelos alunos trouxe
outro olhar e uma nova motivação para todos.
Saímos de o contexto professoral, em que estava aprendendo o fazer pedagógico online sobre tentativa e erro, para adentrar um universo
lúdico, adentrar o prazer do jogo e o estímulo
ao faz-de-conta.
Essa contribuição dos alunos apesar
de ainda não sabermos naquele momento viria
a trazer um novo significado para as aulas. Reitera sobre tal afirmativa, Tizuko Morchida Kishimoto (1996, p.36):
Quando as situações lúdicas são intencionalmente criadas pelo adulto com vistas a estimular certos tipos de
aprendizagem, surge a dimensão educativa. Desde que
mantida as condições para a expressão do jogo, ou
seja, a ação intencional da criança para brincar, o educador está potencializando as situações de aprendizagem (KISHIMOTO, 1996, p.36).

AULA TEMÁTICA: FESTA JUNINA
(DURANTE TODA AULA OS ALUNOS
DEVERÃO FALAR COM SOTAQUE
CAIPIRA)
Jogo dos nomes: Um aluno fala o
nome de um colega, este chama outro e assim
sucessivamente, podendo chamar várias vezes
o mesmo nome e até seguidamente.
Jogo “Tem na Festa Junina com a letra” Os alunos deverão seguir o alfabeto para
escolha das palavras, o primeiro aluno fala o
que tem na Festa Junina com a letra A e chama o próximo para falar com a letra B e assim
sucessivamente. “Criação de História Junina”:
Um aluno primeiro começa a história e chama
outro para continuar e assim sucessivamente.
Jogo “Transforma” (com personagens
juninos a escolha dos alunos): Os alunos improvisam uma cena em dupla e ao sinal do
colega que diz: “Transforma”! A cena congela
e este deve escolher um dos atores congelado e iniciar uma nova ação, uma nova cena.
Neste jogo o grupo sempre define Quem são
os personagens, Onde os personagens estão
e O quê estão fazendo, seguindo a estrutura
dramática criada por Viola Spolin.
TEMA: TERROR
Jogo de Apresentação: Os alunos irão
se apresentar e já informarem porque eles são
os mais malvados no mundo do terror e merecem o prêmio: Vilão 2020.
CIDADE DORME (ADAPTADA PARA
CONTEXTO DE TERROR)
Jogo do limão: Um aluno fala 1 limão,
2 limões, 3 limões o outro pula o número 4 e
vai para 5 limões, 6 limões, 7 limões, o outro
pula o número 8 e assim sucessivamente.
TEMA: PALHAÇO
Jogo das perguntas em 1 minuto (nem
mais nem menos) e eles deverão falar como
palhaços. Podem responder qualquer coisa. O
que lhes vier à cabeça.
1 - Porque o céu é azul?
2 - Porque as borboletas voam?
3 - Porque as meninas usam rosa?
4 - Porque os meninos usam azul?
5 - Porque os carros existem?
6 - Porque as crianças estudam?
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7 - Porque o cabelo cai?
8 - Porque os dedos enrugam quando
tomamos banho?
9 - Porque as crianças crescem?
10 - Porque os elefantes têm tromba?
11 - Porque os peixes nadam?
12 - Porque as pessoas comem?
13 - Porque as crianças são inquietas?
14 - Porque algumas pessoas gostam
de aventuras?
15 - Porque gostamos de tecnologia?
16 - Porque escovamos os dentes?
17 - Porque as pessoas dormem?
18 - Porque as pessoas leem?
19 - Porque sentimos frio?
20 - Porque ficamos bravos?
21 - Porque as cobras rastejam?

Os alunos começavam as aulas pedindo pra começar logo, pois, sempre esperávamos cerca de dez minutos até todos entrarem
na plataforma, havia nas crianças vontade de
assistir a aula, algo que vínhamos perdendo
com o tempo.

Os personagens eram sempre muito
criativos e todos bem caracterizados, e a partir
desse ensejo começamos a incluir o trabalho
de criar personagem e manter as características criadas. Na aula temática de Festa Junina
os alunos tinham que ter sotaque caipira, já
no tema terror eles deveriam manter a voz dos
seus monstros e assim em todos os próximos
temas, o que ampliou a técnica e a consciência
vocal dos alunos. Era preciso sustentar a criação vocal e este é um trabalho complexo até
Jogo da Apresentação (Escada/Augus- para atores experientes.
to): Este jogo acontece em duplas, um aluno
apresenta um número circense ou uma habiliAs aulas temáticas foram produtivas indade extraordinária e fora do habitual digna de clusive enquanto educadora, pois, a partir do
um espaço espetacular como o circo.
tema eu planejava as aulas com mais facilidade, o que trouxe uma didática mais interessanJá o outro aluno deve realizar o que te para os alunos como, por exemplo, na aula
o colega diz sem utilizar o uso da fala e sem com o tema Palhaço, os jogos estavam relacionegar o que é pedido. Depois, invertem-se os nados a cursos de palhaço propriamente ditos,
papéis. Trabalha a aceitação, o trabalho em o que permitiu as crianças conhecer inclusive
equipe, o julgamento, o cômico.
a linguagem cômica.
As aulas temáticas referidas trouxeram
várias contribuições para o processo de ensino aprendizagem como: maior motivação dos
alunos para as aulas, maior participação dos
alunos, parceria com os pais, pois, eles auxiliavam as crianças a compor figurinos, maquiagem e adereços, o que tornou o próprio contexto familiar da criança mais alegre.
Foi perceptível a empolgação dos familiares em criar esses personagens, as avós
voltaram a costurar, irmãos ajudaram na maquiagem, responsáveis nos penteados, algo
que fez bem a própria vida familiar dos alunos
trazendo um momento de união e criatividades
num momento de confinamento essas propostas trouxeram uma nova atividade que dava
prazer tanto para criança, quanto para família
por ter mais uma atividade no período de confinamento que podia divertir e entreter a família.

No primeiro jogo de perguntas em um
minuto os alunos criaram respostas engraçadas e fantasiosas dignas de um palhaço circense. O jogo de apresentação em que trabalha o conceito de Escada e Augusto, em que o
Augusto é o palhaço mais ligado ao universo
infantil, é sempre enganado, é mais inocente.
Já o Escada é o palhaço ligado ao universo adulto, ele é sério, ele quem conduz normalmente as esquetes no circo, provocou nos
alunos além de muitas gargalhadas o prazer
do jogo e o despertar da linguagem cômica.
Por fim, estas são algumas das aulas temáticas
ministradas no período pandêmico na turma infantil Expressão Teatral da Academia de Teatro
DR&T.

1125

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
As vivências apresentadas neste artigo comprovaram que é possível ensinar teatro para
crianças de forma online, ou seja, utilizando plataformas digitais. Para tanto, o professor deve
construir propostas lúdicas como as aulas temáticas exemplificadas neste artigo e com propostas interativas, de modo que os alunos estejam sempre atentos e dentro da proposta.
A proposta alcançou os objetivos previstos para as aulas que foram: Reconhecer e
representar situações conforme tema solicitado; Estimular o trabalho em equipe; Aguçar a observação; Explorar os sentidos; Expressar-se através da mímica; Reconhecer e valorizar os usos
expressivos e comunicativos do corpo; Utilizar a imaginação para ressignificar objetos; Formação de enredo colaborativo; Potencializar a prontidão para o improviso; Experimentar diferentes
entonações de voz; Articular as falas para melhor compreensão do ouvinte; Criação de cena
com começo, meio e fim e Potencializar a capacidade argumentativa.
As propostas que não foram bem contempladas foram as que envolvessem estímulos
corporais, devido à limitação do espaço de tela e de espaços dos alunos em suas casas, demonstrando um aspecto negativo dessa proposta. Contudo, tratando-se de um período remoto
jamais previsto por todos os educadores brasileiros, conclui-se ter sido um momento pedagógico proveitoso diante das circunstâncias encontradas, e, sobretudo, um momento de reflexão
da prática educativa e do surgimento de novas configurações para o processo educativo teatral,
tendo capacidade de ser o início de um novo futuro para o ensino de teatro, com propostas híbridas de ensino presencial e à distância.
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CONTRIBUIÇÕES DA PSICOMOTRICIDADE
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo ressaltar a importância da Psicomotricidade e
suas contribuições para o desenvolvimento. A psicomotricidade atua de forma preventiva às
dificuldades de aprendizagem considerando diversos aspectos na intenção de que o processo
de ocorra integralmente.

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

D

esde a Antiguidade até os dias atuais, várias foram as visões acerca do corpo.
Diante dessas visões, teóricos e estudiosos foram aprofundando seus estudos e
pesquisas para descobrirem o real papel do corpo para o desenvolvimento humano, desfazendo a visão de que o corpo é dissociado da mente.
Dupré (1909) criou o termo Psicomotricidade ligando o movimento, o pensamento e a
afetividade. Psicomotricidade significa a relação entre o pensamento e a ação, envolvendo a
emoção e é considerada a ciência que estuda o homem por meio de seu corpo em movimento,
em relação ao seu mundo interno e que funcionará como sustentação da vida sócio-psico-afetiva
do sujeito.
Através de diversos estudiosos comprovou-se a necessidade e a importância da mesma
como uma formação de base para o desenvolvimento global da criança.
A educação infantil é a grande colaboradora nesse processo já que é durante esse período que a criança mais se desenvolve e as experiências iniciais são de grande importância para
o desenvolvimento de sua autonomia corporal e maturidade socioemocional.
Para tanto, devem ser estimuladas e consideradas as funções básicas e as funções
relacionadas da psicomotricidade visando o desenvolvimento pleno da criança e os jogos e
exercícios corporais propiciados de uma maneira integradora e harmoniosa contribuem para a
aquisição da coordenação psicomotora, a conscientização e domínio do corpo, acerto de gestos e movimentos, apropriação de esquema corporal, aumento de discriminações perceptivas,
integração de espaços e noção de tempo pessoal.
A psicomotricidade amplia possibilidades de compreensão dos processos de aprender,
contribuindo para a prevenção do fracasso escolar na medida em que olha para a criança de
uma maneira mais aprofundada tentando compreendê-lo.
Neste sentido iremos encaminhar esse trabalho, mostrando a importância da psicomotricidade na educação infantil e seus benefícios para o desenvolvimento global da criança. Diante
da realidade social, na Educação Infantil buscam-se proporcionar espaços, relação e contato,
permitindo uma percepção mais próxima do desejo de cada um, do grupo e das diferenças.
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 da vida de uma criança. Por meio de atividades as crianças se divertem, criam e interpretam, se relacionam com o mundo em que vivem. Tendo a finalidade de auxiliar no desenvolvimento físico, mental e afetivo do indivíduo, buscando um desenvolvimento sadio. É importante
assegurar o desenvolvimento funcional da criança e auxiliar na expansão e equilíbrio de sua
afetividade, através da interação com o ambiente.
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Sendo assim, faremos algumas considerações sobre a psicomotricidade na Educação
Infantil, buscando o equilíbrio e o desenvolvimento motor e intelectual da criança. Le Boulch
(1985) observou que 75% do desenvolvimento motor ocorrem na fase da educação infantil e
essa área desenvolvendo-se bem facilitará a aprendizagem futura.
É muito importante que o professor de Educação Infantil entenda que a criança atua
no mundo por meio do movimento; por isso é importante que o professor conheça as fases do
desenvolvimento motor e que proponha atividades fundamentadas de forma que as crianças
utilizem o corpo como meio para criar, brincar, explorar, sentir, imaginar e aprender.
O processo educativo não pode basear-se somente em teorias, mas deve também estar
cercado por reações afetivas onde a criança viva em um ambiente que as compreende e que
contribua para se tornarem mais confiantes. Assim, a qualidade da relação entre professor e
aluno é de fundamental importância no processo pedagógico.
Até algum tempo atrás, as crianças tinham oportunidade de brincar de maneira mais espontânea todos os dias e essas atividades eram suficientes para que desenvolvessem as habilidades motoras mais complexas. Hoje a infância é bem diferente. Com a urbanização, a violência
e o avanço tecnológico; os espaços diminuíram e a liberdade para que as crianças pudessem
brincar também. Nesse momento a escola precisa agir, ajudando as crianças a se tornarem indivíduos autônomos, criativos e críticos.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL
A preocupação com a Educação Infantil é recente, pois durante muito tempo o papel das escolas que atendiam crianças de 0
a 6 anos era apenas de caráter assistencialista; hoje já se quebrou o paradigma de que
as crianças dessa faixa etária só vão à escola para brincar. Um brincar sem planejamento.
Sabe-se hoje que o “brincar” é também um
processo educativo para novas descobertas
cognitivas.
Hoje se sabe que a criança é um indivíduo com muitas capacidades, que necessita
de um ambiente favorável, acolhedor e construtivo para desenvolver-se. Nem sempre a família
favorece esse desenvolvimento, sendo dever
da escola dar oportunidades a essa criança.
O desafio atual é estimular a criança na
Educação Infantil sem perder a ludicidade, proporcionando à criança atividades prazerosas e
adequadas e que respeitem a individualidade
de cada um.
A Educação Infantil deve promover o
desenvolvimento integral da criança, numa linguagem que haja sobre o físico; a Psicomotricidade nessa fase é muito importante para o
desenvolvimento infantil, possibilitando que ela
compreenda o seu corpo e as maneiras de se
expressar através dele, localizando-se no tempo e no espaço.
A criança vai atuar no mundo por meio
de seus movimentos e vai dispor de suas capacidades afetivas, intelectuais e motoras estabelecendo uma relação conforme sua tonicidade
que se constrói todos os dias conforme suas
limitações e estimulações impostas pelo meio
e pelas pessoas que a cercam.
Assim, os movimentos vão se tornando mais complexos, resultando em aprendizagem; a criança desenvolverá organização, planejamento e reflexão. De acordo com Oliveira
(2013) a educação psicomotora se tornará
base na educação infantil.
Ela levará a criança a tomar consciência de seu corpo, de lateralidade, a dominar
seu tempo e adquirir habilidades de coordenação de seus movimentos. A educação infantil
deve priorizar todas as competências da criança, fazendo com que ela priorize o movimento
com atividades práticas.

Serão através dos jogos e exercícios
corporais que a criança irá adquirir consciência
do próprio corpo, domínio e coordenação motora, ajustando seus movimentos, apropriando-se do esquema corporal, aumentando assim
as discriminações perceptivas, integrando espaço e tempo pessoal.
O desenvolvimento motor da criança
deve ser testado de uma forma compatível
com a sua idade, com o tempo acrescentando desafios para estimular novos movimentos,
mas tudo de acordo com a sua faixa etária,
sem que ultrapasse sua capacidade de superar (DOHME, 2003).

A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE NA INFÂNCIA
É de grande importância estimular o
desenvolvimento motor, psicomotor, cognitivo e afetivo da criança na educação infantil,
para que a mesma não apresente dificuldades
quando adulta.
Existem muitas causas para o atraso
motor, entre elas: baixo peso ao nascer, distúrbios neurológicos, respiratórios, cardiovasculares, infecções neonatais, desnutrição, baixas
condições sócio-econômicas e nível educacional baixo dos pais (WILLRICH, 2008).
É fato que a quantidade de atividade física que a criança exerce dentro e fora de casa
vai influenciar no seu desenvolvimento motor.
É importante também, o papel do profissional
de educação física nessa fase e a atuação dos
pais, auxiliando a criança a adquirir informações motoras com mais facilidade e aprendendo a executar as atividades da forma correta.

PSICOMOTRICIDADE: DEFINIÇÃO E
HISTÓRICO
A psicomotricidade é a relação entre o
pensamento e a ação, envolvendo a emoção,
ou seja, é considerada a ciência que estuda
o homem através de seu corpo em movimento, em relação ao seu mundo interno e externo
funcionando historicamente como eixo de sustentação da vida sócio-psico-afetiva do sujeito.
Para se chegar a essa definição foram
necessários estudos e pesquisas para que as
concepções sobre o corpo fossem aprimora1132
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das e aprimoradas. Ela é a ciência que estuda
o homem através do seu corpo em movimento
e em relação ao seu mundo externo e interno.
Está ligada ao processo de maturação,
onde o corpo é a origem das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas. Será sustentada
por três conhecimentos básicos: movimento,
intelecto e afeto.
Psicomotricidade, portanto, é um termo
usado para uma concepção de movimento organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante
de sua individualidade, sua linguagem e sua
socialização.
A psicomotricidade também pode ser
definida como o campo interdisciplinar que estuda e investiga as relações e as influências
recíprocas e sistêmicas entre o psiquismo e a
motricidade.
A palavra psicomotricidade vem do termo grego psiché = alma e do verbo latino moto
= frequentemente, agitar fortemente.
Na Antiguidade o corpo era visto como
uma dicotomia entre a psicomotricidade pela
cisão entre corpo e alma, afirmando um dualismo dentro do ser humano no qual o homem é
alma e corpo, mas é a alma que domina. Para
os filósofos medievais o corpo era identificado
como instrumento da alma.
A partir do século XIX, a Neuropsicologia e a Neurologia começam a estudar o corpo,
tentando compreender a estrutura e o funcionamento cerebral assim como as patologias.
Atualmente, estudos e pesquisas sobre
psicomotricidade são cada vez mais frequentes, principalmente voltados às patologias,
porém Piaget, Wallon e Ajuriaguerra aprofundaram esses estudos contribuindo para uma
relação evolutiva da Psicomotricidade com a
inteligência, afeto e emoção e o meio.
Posteriormente ocorre a contribuição
da teoria psicanalítica através dos autores Mannoni, Freud, Klein, Reich e outros que levaram
para uma abordagem que inclui o inconsciente
e considera a necessidade de intervenção através do afeto e emoção entre os sujeitos dando
início à clínica psicomotora, que usa conceitos
psicanalíticos como transferência, regressão e
sublimação.
Sendo assim, o olhar é voltado para
um sujeito dividido entre seu corpo real, imagi-

nário e simbólico e não mais de uma totalidade, focalizando o mesmo em movimento nas
dimensões intelectual, afetiva, social e psicomotora.
Atualmente existem esses tipos de práticas: clínica, a reeducação, a terapia e a clínica psicomotora, dependendo da concepção
acerca do sujeito. Todas essas práticas ressaltam a importância da psicomotricidade para o
desenvolvimento global do sujeito, principalmente nos primeiros anos de vida e na fase da
educação infantil.
Este período é o de maior desenvolvimento e as experiências iniciais são de grande
relevância e propiciam base para que a criança desenvolva sua independência e autonomia
corporal e maturidade socioemocional.
Piaget (1987) trabalhando com o desenvolvimento sensório-motor apresenta a conquista através da percepção e dos movimentos, todo o universo que a cerca. Ele estudou
condições próprias para uma compreensão
mais precisa e real do corpo e suas funções.

EDUCAÇÃO PSICOMOTORA NA
ESCOLA
A psicomotricidade está presente em
todas as atividades da nossa vida cotidiana. O
natural seria que todas as crianças aprendessem desde cedo a educação pelo movimento
(MEUR; STAES, 1984).
O início do desenvolvimento psicomotor é a partir do vínculo com a mãe. São as
primeiras sensações de movimento e que permitem que o ser humano satisfaça suas necessidades e que começa dentro do útero.
É dentro do útero que o feto começa
a exercer pressão com suas extremidades
nas paredes do útero. E após o nascimento a
criança continuará explorando o mundo que a
rodeia com seu corpo e que continuará a utilizá-lo durante esses processos psicomotores
(MORA, 2007).
A estrutura da educação psicomotora é
a base para o processo intelectivo e de aprendizagem e o desenvolvimento da mesma vai do
geral ao específico e muitas crianças terão dificuldades durante a vida escolar por não terem
desenvolvido suas habilidades a nível motor.
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É pela psicomotricidade que a criança descobre o mundo utilizando os órgãos do
sentido. LE BOULCH (1984) diz que a educação psicomotora deve ser praticada desde tenra idade.
A educação psicomotora será preventiva quando ajuda a criança a se adaptar melhor
em seu ambiente. Será reeducativa quando o
indivíduo tiver desde um leve problema motor
até um problema mais sério. Para FONSECA
(1988) é um meio para que se combata a
inadaptação escolar.
Elementos básicos da psicomotricidade são utilizados no processo de ensino-aprendizagem, tais como: orientação espacial e
temporal, lateralidade, coordenação motora e
esquema corporal. São esses elementos que
irão ajudar no desenvolvimento da aprendizagem.
E quando a criança tiver déficit em um
desses aspectos irá ter dificuldades na aquisição da linguagem oral e escrita, além de trocas
e omissão de letras, ordenação de sílabas e
palavras, dificuldades no pensamento abstrato
e lógico, entre outros (MORA, 2007).
Segundo LAPIERRE (1986), “a educação psicomotora deve ser uma formação de
case indispensável a toda crianças”. A educação motora é entendida como uma metodologia de ensino que instrumentaliza o movimento
humano enquanto meio pedagógico para desenvolvimento da criança.
De acordo com Negrine a educação
psicomotora pode ser compreendida como
uma técnica:
A educação psicomotora é uma técnica, que através de
exercícios e jogos adequados a cada faixa etária leva
a criança ao desenvolvimento global do ser. Devendo
estimular, de tal forma, toda uma atitude relacionada
ao corpo, respeitando as diferenças individuais (o ser é
único, diferenciado e especial) e levando a autonomia
do indivíduo como lugar de percepção, expressão e
criação em todo seu potencial (NEGRINE, 1986, p. 15).

Neuro Psiquiatras, psicólogos, fonoaudiólogos reforçam cada vez mais a importância
do desenvolvimento psicomotor durante os primeiros anos de vida, entendendo que é nesse
momento que as aquisições são mais significativas a nível físico.

A EDUCAÇÃO PSICOMOTORA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
A educação psicomotora é uma educação global que associa as potencialidades intelectuais, afetivas, sociais e motoras da criança,
dando-lhe segurança, equilíbrio e permitindo o
seu desenvolvimento, organizando corretamente as suas relações com diferentes meios em
que deve evoluir (MEUR; STAES, 1989).
Refere-se a uma formação de base indispensável a criança, seja ela com desenvolvimento normal ou não, pois responde a uma
dupla finalidade: assegurar o desenvolvimento
funcional, levando em conta as possibilidades
da criança e ajudar sua afetividade a expandir-se e a equilibrar-se através da troca com o
ambiente (MEUR; STAES, 1989).
É ação pedagógica que tem como principal objetivo o desenvolvimento motor e mental da criança, com a finalidade de levá-la a dominar o próprio corpo e a adquirir uma inibição
voluntária e tem no movimento espontâneo um
condicionante afetivo que determina um comportamento intencional (MEUR; STAES, 1989).
Acredita-se que é sempre uma ação
motriz que regula o aparecimento e o desenvolvimento das formações mentais e é pelo
aspecto motor que a criança estabelece os primeiros contatos com a linguagem socializada.
A educação infantil tem como prioridade ajudar
a criança a ter uma percepção adequada de si
mesma, compreendendo suas possibilidades,
para que adquira novas experiências no seu
próprio corpo, organizando o esquema corporal (MEUR; STAES, 1989).
Será pela psicomotricidade que ocorrerá a compreensão da forma como a criança
toma consciência do seu corpo e das possibilidades de se expressar por meio de seu corpo, localizando-se no tempo e no espaço. É de
primordial importância que a criança passe por
todas essas etapas em seu desenvolvimento
(MEUR; STAES, 1989).
É importante que essas etapas sejam
estimuladas, criando uma base psicomotora sólida, na qual outras aprendizagens mais
complexas irão se apoiar. Diversos profissionais insistem sobre a importância do desenvolvimento psicomotor durante os três primeiros
anos de vida, entendendo que é nesse período
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o momento mais importante de aquisições significativas a nível físico, emocional e intelectual
(MEUR; STAES, 1989).
A psicomotricidade tem o objetivo de
enxergar o ser humano em sua totalidade: corpo (cinestésico), o sujeito (relacional) e a afetividade, buscando na ação motora, estabelecer o equilíbrio. O ser humano, para aprender,
precisa sentir pensar e agir. Nos movimentos
da criança se articula toda sua afetividade, desejos e suas possibilidades de comunicação.
No princípio, a psicomotricidade era utilizada
apenas na correção de alguma debilidade, dificuldade ou deficiência (MEUR; STAES, 1989).
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. O termo psicomotricidade se divide em duas partes: a motriz
e o psiquismo, que constituem o processo de
desenvolvimento integral da pessoa. A palavra
motriz refere-se ao movimento, enquanto psico
determina a atividade psíquica em duas fases:
a socioafetiva e cognitiva. O que quer dizer que
na ação da criança que se articula toda sua
afetividade, seus desejos, mas também todas
as suas possibilidades de comunicação e conceituação (MEUR; STAES, 1989).
A teoria de Piaget afirma que a inteligência se constrói a partir da atividade motriz
das crianças. Nos primeiros anos de vida até
os sete anos aproximadamente, a educação
da criança é psicomotriz. O conhecimento e a
aprendizagem centram-se na ação da criança
sobre o meio e as experiências através de sua
ação e movimento (NEGRINE, 1998).
A psicomotricidade como estimulação
aos movimentos da criança tem como meta:
• Motivar a capacidade sensitiva através
das sensações e relações entre o corpo e o
exterior (o outro e as coisas ao seu redor).
• Cultivar a capacidade perceptiva através
do conhecimento dos movimentos e da resposta corporal.
• Fazer com que as crianças possam descobrir e expressar suas capacidades através
da ação criativa e da expressão das emoções.

• Organizar a capacidade dos movimentos representados ou expressos através de
sinais, símbolos e da utilização de objetos
reais e imaginários.
• Criar consciência e respeito à presença
e ao espaço dos demais.
• Criar segurança e expressar-se de diversas formas como um ser único e valoroso.
• Ampliar e valorizar a identidade e a autoestima dentro dos diferentes grupos.
Considerando-se que na primeira infância
existe uma forte relação entre o desenvolvimento
motor e o intelectual, é importante a estimulação
do desenho infantil, que irá contribuir para o desenvolvimento e construção de sua linguagem/
aprendizagem (NEGRINE, 1998).
O desenho facilita a criança evoluir na
psicomotricidade fina, na aprendizagem de leitura e escrita e no desenvolvimento da confiança
em si. Também vai contribuir na exteriorização de
seus sentimentos, emoções e sensações, na comunicação consigo mesma e com os demais, na
criatividade, na maturação psicológica e na formação de sua personalidade (NEGRINE, 1998).
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 da vida de uma criança. Por meio das
atividades, as crianças além de 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 na educação
infantil (NEGRINE, 1998).
O desenvolvimento psicomotor é de
suma importância na prevenção de problemas
da aprendizagem e na reeducação do tônus, da
postura, da lateralidade e do ritmo. A educação
da criança deve evidenciar a relação através do
movimento de seu próprio corpo, levando em
consideração sua idade, a cultura corporal e os
seus interesses (NEGRINE, 1998).
A educação psicomotora para ser trabalhada necessita que sejam utilizadas as funções
motoras, perceptivas, afetivas e sócio-motoras,
pois assim a criança explora o ambiente, passa
por experiências concretas, indispensáveis ao
seu desenvolvimento intelectual e é capaz de tomar consciência de si mesma e do mundo que a
cerca (NEGRINE, 1998).
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Bons exemplos de atividades físicas
são aquelas de caráter recreativo, que favorecem a consolidação de bons hábitos, os desenvolvimentos corporal e mental, a melhoria
da aptidão física, a socialização, a criatividade;
tudo visando a formação da personalidade.
Aos três anos as aquisições da criança são andar, correr, pular, aprender a falar,
se expressar através de jogos e brincadeiras.
São aquisições fruto da experiência pessoal e
parcialmente produto da educação. São experiências implementadas progressivamente ao
tocar, apalpar, ao andar, ao cair, ao comparar
(NEGRINE, 1998).
A base do trabalho com as crianças na
Educação Infantil consiste na estimulação perceptiva e desenvolvimento do esquema corporal. A criança organiza aos poucos o seu mundo a partir do seu corpo (NEGRINE, 1998).
Existe uma espécie de sequência que
as evoluções acontecem:
1.
Uma das primeiras etapas é tomar consciência dos limites de seu EU corporal e os limites de seu NÃO EU.
2. Após as primeiras percepções corporais, haverá uma separação e dispersão, em
que essas primeiras percepções serão abandonadas e não reconhecidas mais como tendo
relação entre si. Somente por volta dos seis
meses que começarão as percepções a se juntarem em um esquema de conjunto. A partir de
então irá começar a noção de unidade do EU
corporal, que será feita pela fusão dos dados
visuais, tendo como referência uma imagem
preferencial (geralmente a mãe).
3. Depois chega a fase da criança identificar-se com o seu EU corporal, o que acontecerá lentamente. Esta fase inicia-se quando a
criança entra no período linguístico e começar
a usar o pronome EU. “Eu quero”, “eu faço”...
Essa será considerada a primeira etapa de autoconhecimento e terminará por volta dos seis
anos (fase marcada pelo egocentrismo).
4. Concomitantemente a criança irá organizar e estruturar seu corpo e fará a distinção de suas partes, tais como cabeça, pernas
e posteriormente o tronco, peito, etc.

A criança vai descobrindo as suas preferências e adquirindo a consciência do seu
esquema corporal. Para isso é necessário que
ela vivencie diversas situações durante o seu
desenvolvimento, principalmente o de ensino-aprendizagem (NEGRINE, 1998).
Partindo da organização do EU, a criança pouco a pouco irá ampliando o seu espaço.
Sensação, percepção, cognição e afeto irão
seguir lado a lado na trilha do conhecimento. O
homem é um ser social e as relações da criança no grupo são importantes para a aprendizagem social, mas fundamental para a tomada
de consciência de sua personalidade.
Uma das principais propostas do trabalho na Educação Infantil é o de criar espaços e
oportunidades onde as crianças possam realizar várias atividades, sempre experimentando,
pois assim elas poderão de fato, tornar-se mais
saudáveis, confiantes e autônomas.
Alguns exemplos de atividades físicas
são aquelas de caráter recreativo que favorecem a consolidação de hábitos, o desenvolvimento corporal e mental, a melhoria da aptidão
física, a socialização, a criatividade, tudo visando a formação da personalidade.
Alguns exercícios psicomotores são:
engatinhar, rolar, balançar, dar cambalhotas, se
equilibrar em um só pé, andar para os lados,
equilibrar e caminhar sobre uma linha no chão
e sobre materiais variados, passeios ao ar livre,
exercícios com bola, aros, cordas, jogos e brincadeiras como, dedoches, encaixe de formas,
lego, bonecas, campo de futebol, etc. Pode-se
afirmar então que a Psicomotricidade está inteiramente ligada ao desenvolvimento infantil e ao
processo de aprendizagem (DOHME, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A psicomotricidade tem a função de estimular as crianças em ações, trabalhando o seu
desenvolvimento motor, cognitivo e afetivo e também de suas possibilidades, enxergando a
criança como um ser racional, emocional e intelectual.
O trabalho de psicomotricidade deve contribuir para a formação e a estruturação do
esquema corporal e tem como meta principal estimular a função do movimento nas diversas
etapas da vida da criança.
A participação do educador no dia-a-dia da criança é de grande importância e é necessário que ele venha a conhecer as características de cada faixa etária, seus interesses e necessidades.
O professor deve elaborar atividades que colaborem com a construção do desenvolvimento psicomotor. Atividades de motricidade fina, motricidade global, equilíbrio, esquema corporal, organização espacial e organização temporal ajudam o educador a perceber as capacidades, dificuldades e os limites de cada criança.
A motricidade fina deve ser desenvolvida não apenas na escola, mas também ser estimulada em casa, por exemplo, o rasgar, o recortar, desenhar, pintar, lançar objetos e pegar
também. É importante conhecer e compreender a criança de forma global, perceber como ela
se expressa de forma espontânea, como brinca imitando situações e cenários, como conversa
se movimentando, como salta, pula, corre, como liberar suas energias físicas.
O equilíbrio é muito importante nessa fase, pois se não é bem trabalhado haverá maior
gasto de energias. Há também as reações de choro, satisfação, dor, alegria; sensações do próprio corpo da criança. A organização espacial quando bem desenvolvida fará com que a criança
cresça de maneira independente, capaz de enfrentar os obstáculos que surgirem.
A organização temporal é o descobrir das crianças no que diz respeito a notar os acontecimentos de sua vida, passeios, aniversários e outros eventos. Elas irão guardar na memória
os fatos e só depois irão ordenar em dias, meses, anos. A criança deve passar por diversas
experiências que lhe ofereçam situações que aumentem a sua confiança em seu próprio corpo
e descobrir meios para testar as suas habilidades.
A Psicomotricidade é uma ferramenta para todas as áreas de estudo voltadas para a organização afetiva, motora, social e intelectual do indivíduo, pois o homem é um ser ativo e capaz
de conhecer cada vez mais e de se adaptar às diferentes situações e ambientes.
É indispensável ao processo educativo, pois irá desenvolver nos alunos o lado psicomotor e ao mesmo tempo, contribuir para a evolução psicossocial e o sucesso
escolar. Então é de suma importância o educador conhecer as funções
psicomotoras e sua contribuição para o crescimento infantil, para que
o professor não pule etapas do desenvolvimento motor o que causará
problemas futuros para as crianças.
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O PAPEL DA DIDÁTICA NA POLÍTICA
PÚBLICA DE EDUCAÇÃO

RESUMO: Os estudos sobre o pensamento do profissional de educação demonstram que o
conhecimento pedagógico gerado pelo educador é um conhecimento ligado à ação prática,
não podendo estar desvinculado da relação teoria e prática. Questiona-se qual o objetivo da
didática? Qual o papel da avaliação na prática pedagógica de ensino? Objetivou-se conhecer
o que é didática e saber a sua influência dentro do contexto de avaliação no ensino aprendizagem da educação básica baseada nas políticas públicas da educação. Procurou-se mostrar que
a didática numa visão pedagógica representa a atividade cognoscitiva e a atividade prática,
como componentes de uma ação única, constituindo no fundamento essencial que oferece
vida concreta ao processo de ensino aprendizagem. Como metodologia de pesquisa utilizou-se a revisão bibliográfica em texto analiticamente processados por seus autores. Optou-se
por este método, pois uma boa investigação científica requer um arcabouço teórico que só
pode ser obtido em uma bibliografia composta de obras de referência e trabalhos recentes
sobre a matéria. Torna-se necessária a articulação de uma educação integrada, que compreenda as capacidades reais adequadas à proposta pedagógica, que exige dos educadores a
reformulação de sua prática se quiser uma pedagogia mais significativa em todos os aspectos.

Palavras-chave: Prática Pedagógica; Avaliação; Didática; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

artigo procurou mostrar que a didática se baseia numa concepção de homem e
sociedade e, portanto, subordinam-se os propósitos sociais, políticos e pedagógicos para a educação escolar a serem estabelecidos em função da realidade
social brasileira.
O processo de ensino é uma atividade conjunta de professores e alunos, organizados
sobre a direção do professor, com a finalidade de promover as condições e meios pelos quais
os alunos assimilam ativamente conhecimentos, habilidades, atitudes e convicções.
Questiona-se qual o papel da avaliação na prática pedagógica de ensino? Qual o objetivo da didática?
Objetivou-se conhecer o que é didática e saber a sua influência dentro do contexto
de avaliação no ensino aprendizagem da educação básica baseada nas políticas públicas da
educação. Procurou-se mostrar que a didática numa visão pedagógica representa a atividade
cognoscitiva e a atividade prática, como componentes de uma ação única, constituindo no fundamento essencial que oferece vida concreta ao processo de ensino aprendizagem.
Como metodologia de pesquisa utilizou-se a revisão bibliográfica em texto analiticamente
processados por seus autores. Optou-se por este método, pois uma boa investigação científica
requer um arcabouço teórico que só pode ser obtido em uma bibliografia composta de obras de
referência e trabalhos recentes sobre a matéria.
A educação e suas Influências no exercício da cidadania requerem um estudo mais reflexivo do modelo educativo utilizado em nosso país, que se encontra desatualizado, em suas
causas e consequências no que se refere à cidadania e, dentro da sociedade brasileira.
As deficiências dos paradigmas educacionais e as influências destes no âmbito da cidadania, direcionando-se aos direitos e deveres do cidadão, chegando a relacioná-los as interferências no modo de atuar do indivíduo em sociedade.
Acredita-se ser ponto pacífico a necessidade de se enfatizar a educação como um direito a ser respeitado, visto que o mesmo é apontado em documentos oficiais como, por exemplo,
as Constituições Federais Brasileiras e as Leis de Diretrizes e Bases da Educação.
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A ESCOLA E SUA POLÍTICA PÚBLICA
DE EDUCAÇÃO
Segundo estudos de Saviani (2011),
Quando se fala em política a maioria das pessoas imediatamente pensa numa coisa mais
ou menos repulsiva, cheia de meandros e mentiras, nos hábitos autoritários e corruptos, em
formas de enganar ou seduzir leitores, menos
avisados ou dependentes, bastante utilizadas
por vários políticos do Brasil e de outras partes
do mundo.
Política não é isso, embora tenha adquirido essa conotação. Foi confundido com
a “politicagem” de vários homens públicos
que, em vez de cuidar dos interesses da nação como deveriam, aproveitam-se do poder
do mandato para ganhar vantagens, enriquecerem, expandir sua área de influência, criar
“currais” de eleitores que perpetuem sua permanência no poder (SAVIANI, 2011).
Fazer política não é, tão pouco, dar
ou obter vantagens a partir de cargo público,
obedecer ou dar ordens que não representem
o interesse da população e, sim, o interesse
de poucos que se prevalecem do poder para
proveito próprio ou de protegidos (SAVIANI,
2011).
A palavra política representa, ao contrário, algo muito precioso e importante para a
humanidade. Por isso não devemos aceitar que
seja seqüestrada de nosso vocabulário. Devemos resgatá-la, usá-la sempre que necessário,
em seu real significado que tem um sentido
oposto ao da “politicagem”: representa o mais
alto grau de uso da liberdade pelo cidadão,
significa responsabilidade e respeito para com
o povo (SAVIANI, 2011).
A política é a arte de fazer escolhas e
sedentar prioridades. A primeira negociação
deve levar a um pacto que estabeleça os valores que devem balizar as políticas governamentais e o engajamento da sociedade.
A partir dessa definição, várias negociações podem ser estabelecidas para se chegar
a algumas propostas. Por exemplo, se a educação for priorizada, poderemos como muitos
países fizeram dimensionar os recursos necessários para garantir a todos os brasileiros uma

educação de qualidade e pressionar para que
esses recursos sejam intocáveis. Precisamos
elevar nossa autoestima, perceber que temos
uma oportunidade histórica de dar uma guinada no nosso destino (SAVIANI, 2011).
Uma das dificuldades para conseguir
essa guinada é justamente o fato de não entendermos o que é política. A outra é o fato
de a população não ter prática de tomar decisões de modo compartilhado.Ao contrário, a
comunidade tem sido por séculos, excluída de
processos de decisão, desestimulada de participar e discutir mesmo nos casos em que é a
maior interessada (SAVIANI, 2011).
Não temos consciência de que as decisões que tomamos, por mais simples e triviais
que possam parecer se baseiam em valores,
se constituem, por isso, em atitudes políticas.
De modo até deliberado, tentaram nos convencer de que um bom técnico, um bom profissional, poderá tomar decisões de modo plenamente “objetivo” se adotar critérios isentos,
científicos, políticos (SAVIANI, 2011).
A escola por sua vez é o espaço para
onde afluem aqueles que buscam formação e
instrução para a vida em sociedade. É nesse
espaço que ocorre a socialização do saber
nas dimensões científica, técnica, ética e humana. A formação oferecida pela escola não
é facilmente adquirida em outro lugar e essa
educação, influenciará, de maneira relevante,
na possibilidade de acesso às oportunidades
sociais da vida em sociedade (SAVIANI, 2011).
Nesse sentido, é possível entender que
a escola fornece os instrumentos de diferenciação e exclusão. Sendo a instituição escolar
um espaço tão importante, é essencial que a
mesma seja absolutamente democrática em
relação ao acesso e permanência dos educandos, pois são nesses espaços que podem ser
compartilhados valores coletivos fundamentais
(SAVIANI, 2011).
No entanto, é necessário perceber que
as profundas modificações ocorridas no mundo do trabalho trazem novos desafios à educação porque no atual cenário econômico, a
exclusão e a desigualdade justificam-se como
elementos necessários à competitividade (SAVIANI, 2011):
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O saber possibilita a emancipação do ser humano servindo de respaldo para a luta contra toda e qualquer
injustiça social gerada pelo raciocínio duro e cruel do
liberalismo econômico. A escola é instituição cujo papel do saber sistematizado existindo a aquisição dos
instrumentos que possibilitam o acesso a esse saber
(SAVIANI, 2011, p. 22).

Portanto, formar cidadãos politizados é
uma responsabilidade da escola e uma perspectiva dos interesses sociais, pois, dessa
maneira, é possível melhor refletir sobre a sociedade, agindo sobre elas como sujeitos históricos e agentes transformadores da realidade
(SAVIANI, 2011).
Aprender a mobilizar conhecimentos
para fazer intervenções solidárias na realidade
é um direito de todos e cabe a escola a formação de cidadãos dotados de instrumentos na
luta contra a desigualdade, ensinando a todos
em um clima de acolhimento e confiança. Saviani (2009, p. 87) discute uma maneira de elucidar a importância da educação na luta contra
a desigualdade social. “Entendo, pois, que o
processo educativo é a passagem da desigualdade”.
A triste e injusta realidade social, política e econômica vivenciada em diferentes lugares do mundo, não poderão ser transformadas
por acaso, mas através da luta daqueles que
dela são vítimas e, essa luta só poderá acontecer a partir da conscientização de que existem
opressores e oprimidos.
Conforme Freire (2013),
As realidades sociais, objetivas, que não existem por
acaso, mas como produto da ação dos homens, também não se transforma por acaso. Se os homens são
os produtores desta realidade e se está, na invasão da
práxis, se volta sobre eles e os condiciona transformar
a realidade opressora é tarefa histórica, é tarefa dos
homens. Ao fazer-se opressora, a realidade implica na
existência dos que oprimem e dos que são oprimidos.
Estes, a quem cabe realmente lutar por sua liberação
juntamente com eles em verdade se solidarizam, precisam ganhar a consciência crítica da opressão, na práxis desta busca (FREIRE, 2013, p. 39).

A transformação dessa realidade é
possível e é real a importância da escola para
que ela ocorra, pois é nesse espaço privilegiado que as massas populares podem inserir-se
criticamente, na realidade.
Freire (2013) diz que: “O opressor
sabe muito bem que esta inserção crítica das
massas oprimidas, na realidade opressora, em
nada pode a ele interessar. O que lhe interessa,
pelo contrário, é a permanência delas em seu
estado de imersão em que de modo geral lhes
parece intransponível” (FREIRE, 2013, p. 41).
Mas como possibilitar a conscientização dos oprimidos quando, por muitas vezes,
os mesmos são excluídos do espaço escolar
ou quando ele tem acesso, são submetidos
a métodos de avaliação que tem como objetivo selecionar os alunos considerados aptos,
e punir aqueles que não atingiram conceitos
elevados, desconsiderando sua condição emocional, social e econômica?
É a partir da reflexão das antigas práticas escolares que, precisam ser repensadas
de forma a não continuarem contribuindo para
a exclusão que se torna possível encontrar novos caminhos para superar antigos equívocos
que tornaram as instituições de ensino extremamente celetistas (SAVIANI, 2011).
Uma ideia, muito comum, é a de associar o erro ao fracasso e punir com a repetência aqueles que erram considerando que nada
aprenderam. Que o erro é algo é inegável por
ser um dado, isso é fato, mas associá-lo ao
fracasso é uma questão de interpretação. Para
Ryle (1997 apud CARVALHO e VIEIRA, 2002):
O fato de que o aluno não mostrou nenhum sinal de
progresso ontem ou hoje é absolutamente compatível
com um possível progresso na semana ou no bimestre
seguinte. As sementes, de fato, germinam lentamente. Você conseguiu nadar logo em sua primeira aula
de natação? Caso você não o tenha conseguido, isso
significa que você nada aprendeu? (RYLE, 1997 apud
CARVALHO; VIEIRA, 2002, p. 11).
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Durante muito tempo, as avaliações foram utilizadas para medir inteligência e potencial. Uma prática que contribuiu para manter a
exclusão de muitos estudantes, em geral aqueles provenientes das camadas menos favorecidas. As grandes exigências das escolas eram
compatíveis com as experiências vivenciadas
pelas elites, experiências proporcionadas pela
condição econômica elevadíssima, acessíveis
apenas às crianças e jovens das famílias abastadas (RYLE, 1997 apud CARVALHO; VIEIRA,
2002, p. 11).
Com o processo de democratização
do ensino, ingressam nas escolas, crianças e
jovens que antes, estavam à margem das instituições escolares, pessoas consideradas inapta por não corresponderem às exigências e padrões estabelecidos pelas instituições (RYLE,
1997 apud CARVALHO; VIEIRA, 2002, p. 11).
A partir desse momento, fez-se necessário repensar antigas práticas e quebrar paradigmas, entre eles o da avaliação, passando a
avaliar de acordo com a realidade aqueles que
só agora passaram a ocupar os bancos escolares. Estudantes com vivências diferentes,
conflitos peculiares e condizentes com uma realidade avessa a das elites (RYLE, 1997 apud
CARVALHO; VIEIRA, 2002, p. 11).
Estabelece-se, então um grande desafio as escolas, desafio que só terá fim, quando as instituições escolares deram-se conta
de educar a todos os que a ela têm acesso
em um clima democrático, tornando seu espaço, um lugar de igualdade e liberdade (RYLE,
1997 apud CARVALHO; VIEIRA, 2002, p. 11).

A DIDÁTICA E SUAS TENDÊNCIAS
PEDAGÓGICAS
Discutindo sobre a didática e sua relação com as tendências pedagógicas pode-se
não só conhecer e entender o que é didática
como também relacioná-la ao ensino aprendizagem e dessa maneira relacioná-la a formação
de professores.A didática é definida por algumas pessoas como sendo uma ação referente
ao ensino. Por outro lado outros a defendem

como ciência que se ocupa das estratégias de
ensino e das questões práticas relativas à metodologia de ensino aprendizagem.
A didática por sua vez, contribui sobre
o fazer na educação, sobre o educando, o ensino, o professor, as disciplinas, os conteúdos,
os métodos e técnicas e sobre a comunidade
escolar. Isto porque ela se dimensiona como
uma disciplina educativa e não puramente técnica concretizando todo um trabalho teórico-prático. Uma definição obtida em dicionário a
vê como “parte da Pedagogia que trata dos
preceitos científicos que orientam a atividade
educativa de modo a torná-la mais eficiente”
(HOUAISS, 2009, p. 22).
Como objetivo a didática tem qualificar
profissionais no sentido de instrumentalizá-los
na aquisição de competências psicopedagógicas embasadas numa fundamentação técnica
e teórica que lhes assegure o exercício da psicopedagogia para atuar frente às questões e
desafios da aprendizagem frente aos desafios
e obstáculos que a esta se interpõe.
Assim, pode-se dizer que a didática
numa visão pedagógica representa a atividade
cognoscitiva e prática, como componentes de
uma ação única, constituindo no fundamento
essencial que oferece sentido ao processo de
ensino aprendizagem.
Desde a Antiguidade clássica ou no
período medieval já temos registro de formas
de ação pedagógicas em escolas e mosteiros. Entretanto, a didática aparece em obra em
meados do século XVII, com Comênio, ao escrever a primeira obra sobre a didática “A Didática Magna”, estabelecendo na obra alguns
princípios como: A finalidade da educação é
conduzir a felicidade eterna com Deus; O homem deve ser educado de acordo com o seu
desenvolvimento natural, isto é de acordo com
suas características de idade e capacidade; A
assimilação dos conhecimentos não se dá de
forma imediata; O ensino deve seguir o curso
da natureza infantil; por isto as coisas devem
ser ensinadas uma de cada vez.
Já mais adiante, Jean Jacques Rousseau (1712-1778) propôs uma nova concepção de ensino, baseado nas necessidades e
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interesses imediatos da criança. Porém, este
autor não colocou suas idéias em prática, cabendo mais adiante a outro pesquisador fazê-lo, Henrique Pestalozzi (1746-1827), que trabalhava com a educação de crianças pobres.
Estes três teóricos influenciaram muito Johann
Friedrich Herbart (1776-1841), que tornou a
verdadeira inspiração para pedagogia conservadora, determinando que o fim da educação
seja a moralidade atingida através da instrução
de ensino.
Estes autores e outros tantos formam
as bases para o que chamamos modernamente de Pedagogia Tradicional e Pedagogia Renovada. Os professores são partes integrantes do
processo educativo, sendo importantes para a
formação das gerações e para os padrões de
sociedade que buscamos.
A didática, assim, oferece uma contribuição indispensável à formação dos professores, sistematizando no seu conteúdo a
contribuição de conhecimentos de outras disciplinas que convergem para o esclarecimento dos fatores condicionantes do processo de
instrução e ensino, intimamente vinculado com
a educação e, ao mesmo tempo, provendo os
conhecimentos específicos necessários para o
exercício das tarefas docentes.
Sendo a atividade cognoscitiva, como
valor epistemológico, e a prática, como pragmático, revelando-se, assim, parte do processo
de recuperação do trabalho total, dinâmico e
pleno. O ensino sempre envolve alguma forma
de interação entre, no mínimo, dois indivíduos,
enquanto o aprender é um processo interno.
Necessitamos de estudos mais sistemáticos
dos problemas didáticos em nível do ensino
superior que conduzam à formação de um conjunto de regras apropriadas a este nível de ensino.
Assim, a Didática assume o lugar reservado à Filosofia da Educação, entretanto,
de acordo com esse autor, sua tarefa não pára
aí, vai mais longe: a ela cumpre selecionar conteúdos e métodos, o que também a conecta as
questões de currículo e metodologia. Candau
(2011) afirma que:

A didática não poderá continuar sendo um apêndice
de orientações mecânicas e tecnológicas. Deverá ser
sim, um modo crítico de desenvolver uma prática educativa, forjadora de um projeto histórico, que não se
fará tão-somente pelo educador, mas pelo educador,
conjuntamente, com o educando e outros membros dos
diversos setores da sociedade (CANDAU, 2011, p. 30).

A didática, não estabelece normas ou
diretrizes ao respeito, como qualquer outra ciência, estudam e pesquisam o objeto delas,
dentro desse objeto, o campo de ação, que
corresponde aos problemas científicos que
solucionam através da atividade investigativa.
Embora muitos teóricos vejam a didática como
uma questão plenamente resolvida, é Libâneo
(2009) quem afirma que:
A didática é o principal ramo de estudo da Pedagogia.
Ela investiga os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino. A ela cabe
converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em
objetivos de ensino, selecionar conteúdos e métodos
em função desses objetivos (LIBÂNEO, 2009, p. 25).

Pode-se dizer que a didática se confunde com a própria pedagogia, pois é apresentada como uma verdadeira teoria do processo
ensino-aprendizagem e, portanto, da educação
escolar. Se à didática cabe investigar os fundamentos, as condições e os modos de realização da instrução e do ensino, então ela se
converte em ciência da educação e assume
o lugar da própria pedagogia. No entender de
Libâneo (2009):
A didática cabe também a responsabilidade de converter objetivos sociopolíticos e pedagógicos em objetivos
de ensino, consequentemente, em objetivos educacionais, acrescentando-lhe a tarefa de dar sentido ao processo ensino-aprendizagem. Assim, a didática assume
o lugar reservado à Filosofia da Educação (LIBÂNEO,
2009, p. 26).

Se a didática pode ser confundida com
tanta coisa ao mesmo tempo, será que ela não
está correndo sério risco de esvaziamento de
significado e, consequentemente, perdendo a
própria identidade? Se puder ser tudo, quem
garante que não possa ser nada? Para Fazenda (2002).
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A metodologia de ensino voltada para a análise crítica
da prática educacional, interrelacionam algumas técnicas de ensino individual e coletivo, buscando produzir a
transformação da relação professor-aluno mediada pelo
próprio trabalho docente (FAZENDA, 2002, p. 46).

A questão da concepção sobre o professor é importante porque está diretamente
relacionado com o papel que lhe é atribuído na
educação, o que em momentos de mudanças
tem especial relevância. A perspectiva do professor reflexivo coloca exigências mais complexas às reformas educativas, no que diz respeito
à recusa de programas pontuais de formação,
e pressupõe o resgate da imagem do professor como intelectual, isto é, como detentor de
um discurso que, incorporando os elementos
técnicos, e os componentes políticos que determinam à prática docente (FAZENDA, 2002).
Assumir que o processo de mudanças
educacionais se faz com participação dos professores, traz, como referência a inclusão da
formação contínua como um dos seus elementos constitutivos, e não como uma condição
prévia da mudança ou como forma de garantir
sua programação:

Por meio de todo esse processo pesquisado, considera-se fundamental a ação, motivação e reflexão do educador por meio da
metodologia didática educacional para que a
prova de fogo da educação nada mais seja
que a boa qualidade do ensino (FAZENDA,
2002, p. 46).
Acredita-se que para poder ensinar
é preciso aprender, e para poder aprender é
necessário ensinar, pois, a cada ensinamento
se constrói um novo aprendizado. Daí o surgimento da qualidade do ensino. Os contextos
das reformas educacionais são próprios para
se debater concepções de professores presentes entre nós. Atualmente, no Brasil, convivem A educação é componente substancial de qualquer
vários conceitos a respeito desse profissional política de desenvolvimento, não só como bem em
(FAZENDA, 2002, p. 46).
si e como mais eficaz instrumento de cidadania, mas
Dentre eles, o que tem maior encaixamento é o do professor como técnico, que
sabe fazer uma série de coisas, mas precisa
que lhe apresentem o que e como fazer, ou
seja, ele é o transmissor de um saber produzido no exterior da profissão. Em oposição a
essa visão, as novas tendências investigativas
sobre formação de professores vêm firmando a
ideia de professor reflexivo capaz de criar seu
próprio caminho profissional, que é coletivo,
e de buscar seu desenvolvimento profissional
(FAZENDA, 2002, p. 46).
Dessa forma significa investir na formação para que seja capaz de elaborar os saberes inicial em confronto com suas experiências
práticas, vivenciadas nos contextos escolares.
Compreender o professor dessa maneira é
considerá-lo um profissional. A concepção de
professor reflexivo parece-nos mais apropriada
para dar conta das múltiplas dimensões que
estão presentes na complexa atuação da profissão (FAZENDA, 2002).

igualmente como primeiro investimento tecnológico. Seguindo essa linha, o educador passa a ser o educador
problematizador, que desafia os educandos que são
agora investigadores críticos, permeados por constantes diálogos, pois a educação como prática de liberdade deve negar o conceito de isolamento e abstração do
ser humano, assim como tornar o mundo uma presença
constante em seu diálogo (ARAÚJO, 2008, p. 9).

Na verdade, reforçamos a necessidade
de se tratar o ensino como uma profissão dinâmica, em desenvolvimento, onde os professores tomam para si a responsabilidade que lhes
compete ao se definir os rumos da mudança
educacional. Significa também reconhecê-lo
como lócus de produção de conhecimento, e o
professor como um sujeito histórico capaz de
produzi-los (ARAÚJO, 2008).
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EDUCAÇÃO E SUAS INFLUÊNCIAS NO
APRENDER E ENSINAR
Para Araújo (2008), a produtividade um
dos aspectos formadores da sociedade moderna, ao mesmo tempo em que permite aos
indivíduos acesso aos bens, que antes eram
restritos, legitima a ideia de reconhecimento de
que somente indivíduos produtivos podem ser
reconhecidos como cidadãos, portanto, essa
ideia de produtividade não se restringe apenas
a questão econômica, é um valor incorporado
por todos os âmbitos da sociedade.
Assim, toda e qualquer discussão sobre a escola ideal, passa necessariamente
pela maneira como os alunos são avaliados.
Ao contrário dos exames, a avaliação que se
afirma nos últimos anos como tendência mundial é diagnóstica, construtivista e inclusiva
(ARAÚJO, 2008).
Um verdadeiro processo de avaliação,
não visa diretamente aprovar ou reprovar o aluno e sim, a sua aprendizagem e conseqüentemente seu crescimento, daí o fato de ser
diagnóstica e consequentemente inclusiva, enquanto não descarta, não exclui, mas convida
a melhoria contínua do educando. Tal processo
exige postura democrática do professor, na observação de todas as competências e habilidades durante a aprendizagem do aluno e não
somente em determinados conteúdos (ARAÚJO, 2008).
A responsabilidade da aprendizagem
desloca-se do conhecimento solitário do educando, medido pelo exame para um processo
de ensino-aprendizagem, firmado na ação conjunto-participativo do professor e do aluno, que
atinge de uma maneira geral todo o sistema de
ensino (ARAÚJO, 2008).
É essencial pensar em uma educação
que possibilita a inclusão do aluno no contexto
social, ensinando-o a aprender sempre e tornando-o capaz de buscar novas possibilidades
em um mundo competitivo. A escola é constantemente bombardeada por valores do mundo
capitalista que ensinam ao ser humano a viver
competindo, superando seus limites e valorizando sempre os bens materiais. A influência é
muito difícil de ser exterminada, pois os valores
de uma sociedade são refletidos no universo
escolar (ARAÚJO, 2008).

No entanto é possível pensar e adotar
práticas escolares que facilitem ao educando
o contemplar de outros horizontes e a construção de novos paradigmas que levem em consideração a beleza interior do homem; por meio
da reflexão sobre os bons sentimentos e valores humanos, a beleza da arte, da música e a
razão da existência do homem enquanto ser
tão importante e dotado de qualidades únicas
(ARAÚJO, 2008).
Nesse sentido é essencial refletir sobre
novos conteúdos escolares e de avaliações
que sirvam como faróis a iluminar novos caminhos para que estes possam contribuir para a
formação de seres completos e felizes.
Araújo (2008) entende que o ensinar
não é transmitir dogmaticamente conhecimentos, mas dirigir e incentivar, com habilidade e
método, a atividade espontânea e criadora do
educando. Nessas condições, o ensino compreende todas as operações e processos que
favorecem e estimulam o curso vivo e dinâmico
da aprendizagem.
Em tese, o conhecimento fornecido
pela educação serviria exatamente para além
de viabilizar meios de ascensão social, dar ao
cidadão uma melhor qualidade de vida já que
este passaria a atuar no seu entorno. Sendo
assim, quando o aluno tivesse acesso aos conteúdos científicos voltados para a saúde, como
pesquisas genéticas, saberia que o alcance da
tecnologia e da ciência medicinal poderia dar
ao cidadão uma qualidade de vida inimaginável (ARAÚJO, 2008).
Freire (2013) reforça que:
Ninguém educa ninguém, ninguém educa a si mesmo,
os homens se educam entre si, pois, a educação exige
de seus personagens uma nova concepção de comportamento. Ambos são educadores e educandos, aprendendo e ensinando em conjunto, interceptados pelo
mundo (FREIRE, 2013, p. 13).

Para Demo (2011, p. 22) a educação
é componente substancial de qualquer política
de desenvolvimento, não só como bem em si
e como mais eficaz instrumento de cidadania,
mas igualmente como primeiro investimento
tecnológico. Aprender é necessário como insumo do aprender a aprender.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Acredita-se que o estudo sobre a escola e sua política pública de educação pode proporcionar aos professores o entendimento da dimensão política que existe nas pedagogias que
se adotam nas escolas e universidades, na qual sua atuação em sala de aula é resultado dessas
opções.
Percebe-se não haver postura pedagógica neutra, todas estão comprometidas com uma
ou outra ideologia, a dominante ou a do dominado. Dessa forma, cabe ao professor permanecer
atento, para que saiba escolher corretamente e não terminem sem saber a serviço de quem quer
estar desenvolvendo o ensino e a aprendizagem.
Em suma a Pedagogia, igualmente à Didática, não estabelecem normas ou diretrizes
ao respeito, como qualquer outra ciência, estudam e pesquisam o objeto delas, dentro desse
objeto, o campo de ação, que corresponde aos problemas científicos que solucionam por meio
da atividade investigativa.
Conclui-se que para que houvesse um avanço efetivo na formação de uma nova estrutura escolar que atendesse às necessidades modernas seria necessário um trabalho intenso para
que os professores passassem a acreditar nas inovações e as incorpora à sua prática pedagógica infantil, estrutura essa que modificasse inclusive as políticas públicas educacionais que não
condizem que a atual realidade educacional de ensino.
A conclusão principal é o problema educacional que deve ser entendido em suas relações mais profundas com outros aspectos da sociedade; e que uma política social que não tome
em consideração as duas faces da educação está fadada a alimentar um monstro devorador de
recursos que acaba por criar muito mais problemas do que, em última análise, resolvê-lo didática
e metodologicamente.

1148

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

REFERÊNCIAS

ARAÚJO, A. C. M. Avaliação do desempenho escolar como ferramenta de exclusão social. Artigo. 2008. Disponível em: http://www.administradores.com.br/artigos/economia-e-financas/a-avaliacao-do-desempenho-escolar/25693/. Acesso em 20 jul. 2020.
CANDAU, V. M. (Org.). A didática em questão. 31. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
CARVALHO, C. A; VIEIRA, M. M. F. Contribuições da perspectiva institucional para a análise das
organizações: possibilidades teóricas, empíricas e de aplicação. Organizações & Trabalho, Lisboa, n. 28, 2002.
DEMO, P. Desafios modernos da educação. 17. ed. Petrópolis: Vozes, 2011.
FAZENDA, I. C. A. et al. Um desafio para a didática. São Paulo: Loyola, 2002.
FREIRE, P. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 47. ed. São Paulo
: Paz e Terra, 2013.
HOUAISS, A, VILLAR, M. S. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro: objetiva,
2009.
LIBÂNEO, J. C. Didática. 29. ed. São Paulo: Cortez, 2009.
SAVIANI, D. Pedagogia histórico crítica: primeiras aproximações. SP: Campinas: Autores Associados, 2011.
SAVIANI, D. Escola e democracia. 41. ed. SP: Campinas: Autores Associados, 2009.

1149

Revista Revista
Educar FCE
- 35ªFCE
Edição
- Outubro/2020
Educar
- 35ª
Edição - Outubro/2020

PAULA CRISTINA CHIMENS
DOS SANTOS

Graduada em Pedagogia pela Faculdade UNISA (2004) e
Arte pela Faculdade de Tatuí (2019); Professora de Educação
Infantil no CEI Jardim São Joaquim, Professora de Educação
Infantil e Ensino Fundamental I na EMEI Professora Norimar
Teixeira.

1150

35ª Edição
- Outubro/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 35ª- Edição
- Outubro/2020

USO DA LITERATURA DE CORDEL EM
SALA DE AULA

RESUMO: O presente artigo tem por intuito, por meio de pesquisas bibliográficas de autores
como Franklin Maxado, Paulo Freire e Sale Gaudêncio, dentre outros, explicitar as temáticas e
funcionalidades do uso da literatura de cordel como recurso de trabalho no ambiente de sala
de aula, de modo a fortalecer as temáticas transversais funcionando como subsídio a mais
dentre as ofertas de materiais didáticos e paradidáticos utilizados em sala de aula. Levando-se
em consideração o ambiente propício de temáticas diversas, como realidades múltiplas e vivências diversas das crianças e jovens no ambiente escolar, sendo abrangente pela discussão
de textos culturais de raízes bem fortalecidas no Brasil, de tal modo que se possam perceber
as heranças do período colonizador e as inferências diretas da cultura local brasileira, perpetuando até os dias de hoje com autores jovens que utilizam-se das tecnologias modernas
como meio de divulgação e manifestação cultural dos cordéis.

Palavras-chave: Cultura; Cordel; Temas Transversais.
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INTRODUÇÃO

A

s linguagens se multiplicam, se ampliam e diversificam conforme a evolução social e as escolas são ambientes que espelham estas variações de tal modo que
as crianças e jovens expressam-se no ambiente de sala de aula nas trocas com
seus pares, manifestações artísticas e culturais são modeladas e replicadas nos ambientes internos e externos das paredes da escola.
A necessidade de busca por aparatos que fortaleçam e enriqueçam a cultura e que se
possível sejam fomento de trabalho e diálogo em sala de aula, são enriquecedoras e fortalecem-se em si. A literatura de cordel pode servir como fonte de fortalecimento cultural em si, além
de atualmente serem possíveis de acompanhar as manifestações sociais e sirvam de material
de discussão para as mais variadas temáticas que evoluem como a geração de educandos que
ocupam as escolas atualmente.
Os temas transversais são sempre abrangentes e necessários, porém como tudo que diz
respeito aos diálogos em sala de aula, assuntos que atraiam a atenção bem como façam parte
da realidade deles, desta forma a comunicação se torna concisa e estrutura-se na sua própria
necessidade. Compreender as necessidades destes grupos e buscar fontes alternativas para
aproximar suas necessidades particulares e as temáticas escolares sempre serão desafios para
educadores, esta pesquisa aprofundar nestes temas e propõe por meio da pesquisa encontrar
estes vínculos, estruturas uma parte destas necessidades atualizando-se com as tecnologias
sem perder as fundamentações culturais que são a base das tradições e da história brasileira.
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O QUE É E COMO É A LITERATURA DE
CORDEL
A literatura de cordel, tal como parte
das manifestações culturais dar-se por meio
das comunicações e relações sociais de determinadas regiões e em sua memória coletiva,
como descreve Halbwachs (1990, p. 81-82) “é
uma corrente de pensamento contínuo, de uma
continuidade que nada tem de artificial, já que
retém do passado somente, aquilo que ainda
está vivo ou capaz de viver na consciência do
grupo que a mantém”.
Diferentemente do que se pensa, não
nasceu em solo brasileiro, é herança da cultura
portuguesa, introduzida no Brasil em meados
do século XVIII. Começou muito antes na Europa, ainda no século XII, em países como França, Espanha, Itália, sendo tratado como popularização do Renascimento, que apresenta
forte impacto nos quesitos artísticos, filosóficos
e científicos, como descreve Maxado (2012):
[...] os germânicos conheceram os mestres-cantores
[...] Estes sabiam cantar o desafio[...] que eram cantos alternados sob regras fixas, porém improvisados.
O jogral é uma figura característica dessa época denominada posteriormente de Idade Média. Era ele quem
divertia o castelo dos reis ou dos barões, numa era em
que todos viviam isolados (MAXADO, 2012, p. 26)

mente pendurados em barbantes ou cordas,
deste fato advém seu nome, esse contexto de
“folheto” advindo do termo “folha volante” assim como explicita Batista (1977, p. 3):
[...] atribuído às “folhas volantes” lusitanas a origem da
nossa literatura de cordel. Diga-se de passagem, e antes de mais nada, que o próprio nome que a consagrou
entre nós também é usual em Portugal; [...] Eram as
“folhas volantes” também chamadas de “folhas soltas”.
O povo português, antes que se difundisse a imprensa,
usava o registro da poesia popular em “cadernos manuscritos” (BATISTA, 1977, p.3)

A escrita dos cordéis dá-se por meio
de versos, que tem por conceito principal as linguagens e temas populares. Em alguns casos
as divulgações dos mesmos são feitas pelos
próprios autores. As principais características
do método de escrita do cordel são (BATISTA,
1977).
• Linguagem coloquial (informal);
• Uso do humor, ironia e sarcasmo;
• Temas diversos: folclore brasileiro, religiosos, profanos, políticos, episódios históricos, realidade social, etc.;
• Presença de rimas, métrica e oralidade
(BATISTA, 1977).
Embora carregado de cultura nacional,
com imensa história atrelada ao desenvolvimento da leitura e da narrativa de povos e culturas brasileiras, os cordéis são ainda pouco
utilizados e muitas vezes até desconhecidos do
conhecimento geral de docentes e discentes
no cotidiano de aula talvez por falta de pesquisas ou disseminação de características regionais, o certo é que mais deveria ser abordado
sobre esse rico material de leitura, Gaudêncio
explana:

No Brasil, a literatura de cordel representa uma manifestação tradicional da cultura
das regiões do interior do Nordeste, que ganhou força no século XIX, principalmente entre
1930 e 1960. Por meio da oralidade e presença de elementos da cultura brasileira que ela
possui uma importante função social: informar [...] a literatura de cordel tem se tornado um rico espaço
que promove inclusive uma intersemiose, ou seja, uma
e entreter ou leitores e ouvintes.
hibridação cultural e informacional, fazendo com que
Literalmente oposta à literatura tradicional, a literatura de cordel é uma tradição literária regional. Costumeiramente apresentada por
formato de “folhetos “, livros pequenos com
estampas de xilogravura nas capas, habitual-

também seja reconhecida como lugar de memória e de
representação. A poesia popular de cordel tem proporcionado inúmeras e significativas inspirações e aspirações que garantem importantes contribuições frente às
diversas formas de manifestação da arte, isso faz com
que o folheto se reinventam cotidianamente (GAUDÊNCIO, 2014, p. 56).
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Não somente como portador de texto,
a literatura de cordel é também uma manifestação cultural, que traz traços de dialeto, ritmo
e sistemas diversos de comunicação que são
característicos da cultura brasileira.

Pode-se observar a liberdade e a criatividade na exploração da língua falada e escrita, podendo-se então “brincar” com os sons
das palavras, o que permite ao leitor e ouvinte
a exploração de conteúdo, de variação gramatical, de sonoridade, de ritmo de leitura, de inTambém as formas como se apresen- terpretação, o que que cria por si só, empatia
tam as imagens são veículos que trazem tra- com o texto.
ços característicos deste tipo de literatura, que,
assim como as propagandas e rótulos de proPodendo tornar a leitura, não somente
dutos, trazem de forma mais fácil a percepção um conjunto de regras gramaticais a serem utipor meio visual das informações nele contidas, lizadas, tampouco transmissão de conteúdos
incutidos de uma atração ao material de início mas sim um ato de prazer e lazer embutidos
e motivando a leitura em si.
em atividade pedagógica/educacional eficaz,
O cordel possibilita a participação podendo ser um forte instrumento de aprendiconstrutiva de seus usuários, Gaudêncio exem- zagem e convite ao mundo literário para crianplifica:
ças, jovens e adultos que ainda não conseguem, talvez, identificar na leitura um ato de
O folheto popular tem proporcionado profundas ressig- valorização pessoal, aquisição de conhecimennificações artísticas capazes de colocar o cordel como to atrelados ao hábito saudável e prazeroso, o
uma referência na cultura brasileira, formando novos que abre portas também, para um pensamento
produtores, autores e um público consumidor cada crítico, seletivo e organização mental favorável
vez mais diversificado. Isso é possível de perceber, por e inerente ao ser humano. Pesquisador e poeta
exemplo, através das artes plásticas, artes cênicas, da popular SOBRINHO (2003 109) afirma que:
literatura, da música e da internet (GAUDÊNCIO, 2014,
p. 57).

Desta forma o tipo de texto, proporciona uma aproximação mais realista entre autor
e leitor, a tal ponto de deixar uma linha de possibilidades entre ambos, podendo um transpor o papel do outro e vice e versa. Existem
as literaturas antigas e tidas atualmente como
clássicos, como matriz, mas a tal transposição
transformou o cordel a recurso atual que acompanha as gerações e os temas que os circundam, como descreve Lerner (2002):
[...] para formar leitores autônomos na instituição escolar não basta modificar os conteúdos do ensino –
incluindo, por exemplo, estratégias de autocontrole da
leitura -, é necessário, além disso, gerar um conjunto de
condições didáticas que autorizem e habilitem o aluno
a assumir sua responsabilidade [...] (LERNER, 2002,
p.2) .

O nome “folheto”, em Literatura de Cordel, é entendido,
como nome genérico mas, conforme o número de páginas, podem ser classificados em: “folhetos” (quando de
8, 12 e 16 páginas) e “romances” (quando de 24, 32,
48 e 64 páginas) ou “histórias” conforme o conteúdo e
o assunto. São eles:
1.
Peleja, debate, discussão e Encontro
2.
Marcos e Vantagens
3.
História e inspiração popular
4.
História de inspiração popular
5.
Fabulação
15. Miscelânea
6.
Gracejos e Espertezas 16. Profanação
7.
Religião e Beatismo 17. Depravação
8.
Profecias
18. Conselhos
9.
Avisos 19. Escândalo e Corrupção
10.
Castigos e Exemplos
11. Política, Sociedade e Ciência
12. Reportagens
13. Heroísmo
14. Proezas
(SOBRINHO, 2003, p.109).
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Mas ainda podemos questionar com
quais finalidades, além do ensino poético, métrico e rítmico, Franklin Maxado (1980: 42) afirma que “O folheto é sempre em verso. Mas
existem folhetos em prosa, porém, raros no
Brasil.” Será que podemos utilizar os cordéis
para discutir e dar voz a temas atuais, de cunho
questionável, de impacto social, e que levem a
reflexões sociais e éticas em nossas salas de
aula?

Ao trazer esses assuntos para o ambiente escolar, embora reais e necessários encontrem alguns bloqueios no quesito familiar
dos educandos, muitos pais não se sentem
preparados para tais discussões ou acreditam
que seus filhos não possuam capacidade reflexiva para discutir, refletir ou argumentar sobre
temas tão densos.

Claro que para cada faixa etária existem determinados métodos de comunicação
para que o cognitivo de cada indivíduo possa
Poderemos observar estas discussões assimilar cada informação, mas a melhor forde forma implementar no capítulo a seguir, ma de comunicação sempre será a ampla e
onde busco refletir sobre os temas transversais aberta.
de tal modo a preencher os espaços amplos
dados pelos mesmos em meio a tantas disciO professor como mediador deve estar
atento
e aberto aos questionamentos das
plinas obrigatórias do sistema de ensino adotados na maioria das escolas. É possível unir crianças, que estando em contato constante
um portador de texto extremamente rico cultu- com meios de comunicação, grupos diversifiralmente com temas transversais e altamente cados de idades diferenciadas, estruturas faimportantes aos sensos de discussão em salas miliares diversas, assimilação de conteúdos
de aula, como poderemos observá-los no capí- midiáticos, músicas, culturas e tendências de
moda podem-se questionar sobre inúmeras cirtulo a seguir.
cunstâncias (MORIN, 2004).

CORDÉIS EM SALA DE AULA COMO
MEIOS DE INTERAÇÃO CULTURAL E
METODOLOGIA DE TRABALHO DOS
TEMAS TRANSVERSAIS
Partindo dos preceitos de (MORIN,
2004), e comparando com os diversos escritores de cordel da modernidade percebe-se
uma enorme preocupação dos mesmos nas
discussões de temas amplos para a sociedade, que vem de encontro com a escola nas discussões sobre temas transversais, conteúdos
de cunhos sociais tão importantes ao nosso
pensamento cotidiano.
Mas que muitas vezes viram tabus devidos as complexidades de criarem-se meios
de aproximação entre conteúdo escolar e esses assuntos, como: sexualidade, discriminação racial, gordofobia, bullying, xenofobia, homofobia etc.

O que não necessariamente precisa
corromper sua inocência condizente com a
idade, tampouco desmerecer o processo mental tão desenvolvido do cérebro humano em
constate estímulo. Aceitar conceitos e fórmulas
prontas o indivíduo não é estimulado a questionar, duvidar ou experimentar situações de
confronto, o que pode ser danoso a longo prazo, pois corre-se o risco de produzirmos uma
geração de pouco engajamento político/social
ou compreensão superficial de assuntos que
por sua vez deixam de preocupar-se com o
coletivo, vivendo inevitavelmente no confronto
cômodo de seu círculo social limitado (MORIN,
2004).
Dentre alguns que consideram os temas atuais extremamente necessários as discussões que fazem desse enfoque uma necessidade surgem escritores dispostos a discutir
esses temas em seus livretos de cordel, o que
permeia a linha tênue entre o material popular,
cultural de estrutura única e diversa (MORIN,
2004).

1155

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Uma das escritoras atuais que têm tido
extremo êxito é a escritora Jarid Arraes, segundo o site azmina.com.br a define: “Nascida em
Juazeiro do Norte em 1991, Jarid Arraes veio a
Sampa para ampliar e divulgar o trabalho com
suas origens literárias. “[...] Mulher no meio
machista do cordel, negra no nosso mercado
editorial racista, Jarid quer tornar-se exemplo
para deixar de ser exceção”, uma escritora
extremamente engajada em lutas sociais, de
cunho feminista, ela discorre em seus materiais
de trabalho assuntos em texto estilo de cordel
com métrica capaz de cativar seus leitores com
delicadeza e consciência de conteúdo.
Algumas inspirações históricas e muitas em temas e assuntos cotidianos, seus trabalhos têm pesquisa de temas, seguem corpo
do material produzido em cordel com cores e
tamanhos específicos, as ilustrações remetem
aos cordéis originais de desenhos em preto e
branco. Vide anexo 1. Porém suas discussões
são amplas, e muito pertinentes, tanto que servem de material para sala de aula. Alguns títulos como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mariana Crioula;
Luísa Mahin;
Acotirene;
Maria Carolina de Jesus;
Anastácia;
Antonieta de Barros;
Aqualtune;
Dandara dos Palmares;
Esperança Garcia;
Eva Maria do Bonsucesso;
Laudelino de Campos.

• A menina que não queria ser princesa, vide anexo 2;
• A guerreira do Sertão;
• A bailarina gorda;
• Dora, a negra feminista;
• Photoshop é a mulesta;
• Filha de preta, pretinha é;
• A boneca preta de Juju;
• Os caminhos encantados da princesa;
• As mamães de Karina;
• As princesas africanas;
• A rainha de turbante;
Trazem temas atuais em suas perspectivas e narrativas que permitem em seus textos as discussões de temas transversais, de
grande impacto sócio cultural que engloba as
discussões que podem e devem ser levadas
para sala de aula.
Dentre estes materiais diversas estratégias podem ser trabalhadas e desenvolvidas
o que pode culminar num início de transformação real. Por meio das estratégias didáticas o
uso do cordel em sala de aula possibilita os
objetivos:
1. Permitir que o aluno compreenda a
estrutura do texto.
2. Saber ler o texto, utilizando a entonação necessária para textos orais
3. Entender como se dá a rima no texto.
4. Compreender a estrutura textual do
cordel.

Para uma aula bem elaborada, é necessário que o professor esteja atento aos conteúdos, bem como os gêneros textuais, talvez
seja necessário explicar o significado de alguSão bons recursos para personalida- mas palavras pouco utilizadas no cotidiano dos
des de impacto social na luta contra o machis- educandos, mas isso também auxilia na ammo, discriminações raciais e abuso, bem como pliação de vocabulário dos mesmos.
a mitificação da mulher negra brasileira, trazendo grande influência histórica. Bem como dentre tantos outros títulos como:
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Os espaços para leituras podem ser
organizados de modo a contemplar as faixas
etárias, níveis de leitura, fragmentos dos textos
podem ser utilizados para interpretações e permear as discussões, bem como pode-se partir
de um assunto que já cause interesse nos educandos, ou esteja latente no ambiente como algum episódio particular que possa ter ocorrido
com os alunos, suas famílias, veiculados pelas
mídias etc.
Estimular a curiosidade natural da
criança, que deve ser sanada com respostas
claras e concisas, mesmo que o educador não
as tenhas de imediato é pertinente garantir que
pesquisará e trará as respostas, o aluno perceberá que não necessitamos saber de todas as
coisas a todo momento, mas que a pesquisa
através da curiosidade pode abrir horizontes:
[...] mantém a identidade humana naquilo que tem de
específico; as culturas mantêm as identidades sociais
naquilo que tem de específico. as culturas são aparentemente fechadas em si mesmas para salvaguardar sua
identidade singular, mas, na realidade, são também
abertas: integram nelas não somente os saberes e técnicas, mas também ideias, costumes, alimentos, indivíduos vindos de fora, as assimilações de uma cultura a
outra são enriquecedoras (MORIN, 2004, p. 57).

Ou seja, um grupo que é exposto a influências positivas de determinada cultura de
um povo, de um grupo, de pessoas que identificam-se de variadas formas, podem compreender suas complexidades pautados no conhecimento gerando o respeito mútuo, a não
concordância, aprovação e/ou aceitação moral
nada tem a ver com a multiplicidade do respeito, pois ao aprofundarmos serão necessárias
as reflexões acerca das escolhas particulares
de cada indivíduo, baseados na supremacia da
cidadania que já rege por si o direito de ir e vir,
de crer ou não, de ser ou não:

Respeito, coerência, capacidade, tolerância, comprometimento de aprender e viver com o diferente se faz
necessário, possibilitando um olhar para múltiplas direções, traduzido em ações que necessitamos para perceber as capacidades que não estão simplesmente na
ação de “ver”, mas sim em um “olhar” carregado de
intenções (FAZENDA, 2002, p.219).

Ver e olhar são ações que embora similares vem carregadas de significados distintos, muitas pessoas podem ver uma atitude de
homofobia e desviar quase que sem perceber
do seu foco, evitando assim o conflito, a indagação, o desconforto, outros, porém além de
ver olham e podem refletir a cerca de melhores
estratégias para coibir, educar e transformar as
pessoas ao redor.
Mas esse pensamento reflexivo ativo e
requer um cuidado especial com a linguagem,
com o instrumento, como ao trabalhar a discriminação de gênero, o cordel “A menina que
não queria ser princesa”, desmistifica a caracterização caricata da feminilidade como sexo
frágil, empoderando uma menina a posicionar-se com suas vontades frente à uma sociedade impositiva, sua mãe ao passar por esse
processo até a aceitação da filha, personagem
principal, na escolha de praticar um esporte,
tido popularmente como masculino como é o
futebol, em discrepância com o conceito de
princesas frágeis. Observa-se a delicadeza da
prosa textual ritmada:
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Cordel Infantil: A menina que não queria ser princesa
Por Jarid Arraes
Era uma vez uma menina
Dotada de esperteza
Nascida lá no sertão
Batizada de Tereza
Era muito da danada
Arretada de brabeza.
Ela muito curiosa
Gostava de aventura
Carregava bela fama
De fazer muita loucura
Não fazia nove horas
E na queda ela era dura.
Acontece que Tereza
Não era aquela biboca
O povo que exagerava
E gostava de fofoca
Da vida dela cuidava
Feito mimada dondoca.
As carolas da igreja
Só faziam cochichar
Da menina espevitada
Que vivia a badernar
Queriam Tereza quieta
Ajoelhar pra rezar.
Foi que a mãe aperreada
Teve então uma clareza
Mandou trazer um livro
Com história de princesa
Segura do seu sucesso
Deu o livro pra Tereza.
A menina interessada
Logo se botou a ler
Subia e descia o olho
Mas não podia entender
A princesa era frouxa
E nada sabia fazer.
Por causa daquele traje
A princesa não pulava
Passava o dia cantando
E por tudo se acanhava
Não era como Tereza
Que só mais se enjoava.
O livro era bem grosso
Mas nada se assucedeu

Tereza se entediou
Virava-se e remexia
Até que parou de ler
Sufocada de agonia.
Mas o pai ficou nervoso
Chamou Tereza de lado
Ameaçou com castigo
Disse estar desapontado
Tanto gritou e berrou
Que acabou muito cansado.
A menina era teimosa
Escapulia na janela
Queria correr na rua
Não brincava de panela
Só queria usar bermuda
Mais no pé uma chinela.
As amigas de Tereza
Todas gostavam de rosa
Era a onda de princesa
De ser loira e ser formosa
Mas essa coisa de Barbie
Ela achava era horrorosa.
Muita frescura enjoada
Muita regra e etiqueta
Tereza era muito ativa
Brincava de carrapeta
Bola de gude, futebol
Patins, terra e luneta.
Só que essa liberdade
Muito em breve ia acabar
Pois trouxeram um cadeado
Para a porta então trancar
Tinha até corrente e chave
Sem chance de se escapar.
Tereza tentou fugir
Mas o pai a segurou
Apertou bem o seu braço
No quarto a trancafiou
Ia da escola pra casa
E bastante ela chorou.
Mas depois de oito meses
Sua mãe foi percebendo
Que a menina estava mal
Amarela e esmorecendo
A culpa bateu bem forte
E ela foi se arrependendo.
Ela viu que tava errada
Essa história de prender
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Criança tinha energia
E merecia então crescer
Com bastante liberdade
E com vontade de viver.
Se tem menina princesa
Que gosta muito de rosa
Tem também a danadinha
E que é muito geniosa
Tereza era só um tipo
De garota talentosa.
Conversou com o marido
E impôs sua conclusão
Tinha mudado de ideia
Não aceitaria “não”
Pois estava decidida
Com uma forte opinião.
Foram contar pra Tereza
Que tudo podia fazer
Rolar, pular e dançar
Escalar, cair e correr
E se gostasse de princesa
Isso também podia ser.
A menina deu um pinote
Correu pra pegar a bola
Era feliz dia e noite
Fosse em casa ou na escola
Era alegre o tempo todo
De bermuda ou camisola.
O tempo foi se passando
E Tereza foi crescendo
Cada vez mais entendida
Do que tava acontecendo
Gostava de brincadeira
Mas ia sempre aprendendo.
As amiguinhas adoravam
Esse jeitinho de Tereza
Ela respeitava a todas
E tinha muita esperteza
Na hora que explicava
Que nem tudo era beleza.
Tudo bem gostar de Barbie
De casinha e vestidinho
Mas a vida é muito mais
Que ter tudo bonitinho
Garotas que não precisam
De esperar principezinho.
As carolas da cidade
Que fossem se conformar

Tereza tava bem livre
E pronta pra sapecar
Não tinha gente capaz
De a menina embonecar.
Pois ao papai e à mamãe
Eu peço muita atenção
Que criem meninas livres
De todo tipo de opressão
Que sejam o que quiserem
Cheias de amor no coração.
Pois é muito importante
Ensinar independência
Que sejam bastante fortes
Cheias de resiliência
E com a cabeça feita
Dotadas de competência.
Assim como livre fui
Livre todas devem ser
Aprendendo desde cedo
A sempre desenvolver
Um caráter pertinente
Que saiba se defender.
Meninas são liberdade
São força e revolução
Usam sua inteligência
Com muita imaginação
Sempre com muita coragem
E muita dedicação.
Ser menina não é ruim
E não pode ser castigo
Se ainda lhe restar queixa
Venha se entender comigo
Pois afirmo com certeza
Pra amigo e pra inimigo.
FIM!
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Tais conceitos muito comuns até na
educação infantil, vêm carregados não de entendimento, mas de repetições de gestos, palavras e ações de crianças que reproduzem
conceitos machistas que impõe que meninas
devem querer ser princesas, ou não devem
gostar de futebol, que devem ser delicadas,
ter desejo de maternidade, ou casamento ou
de gostarem de brincar somente com bonecas
e panelinhas, como descreve (HERNANDEZ,
1998).
Essas discussões permeiam o pensamento infantil desde que estimulados por um
professor mediador, uma figura parental disposta a discutir e questionar e a compreensão
do direito inerente de liberdade de escolha dos
indivíduos (HERNANDEZ, 1998).
Outros tantos conceitos podem ser tratados sobre estes aspectos, as condições de
familiares múltiplas, com características únicas
onde filhos são diferentes entre si, na necessidade de expressão verbal, na participação ativa de pessoas sem distinção de gêneros em
contextos coletivos, na descaracterização em
gênero na escola etc. (HERNANDEZ, 1998).
Temas que tanto tem impactado a sociedade mundial dadas as repercussões negativas das percepções sobre os conceitos de
feminismo, vem em grande força para dentro
das escolas e salas de aula, pois as gerações
que nos sucedem necessitam refletir mais, ou
culminaram em mais do mesmo:
A transdisciplinaridade se caracteriza pela definição de
um fenômeno de pesquisa que requer: a) a formulação
explícita de uma terminologia compartilhada por várias
disciplinas e b) uma metodologia compartilhada que
transcende as tradições de campos de estudo que tenham sido concebidos de maneira fechada. A transdisciplinaridade representa uma concepção da pesquisa
baseada num marco de compreensão novo e compartilhado por várias disciplinas, que vem acompanhado por
uma interpretação recíproca das epistemologias disciplinares. A cooperação, nesse caso, dirige-se para a
resolução de problemas e se cria a transdisciplinaridade pela construção de um novo modelo de aproximação da realidade do fenômeno que é objeto de estudo
(HERNANDEZ, 1998, p. 46).

A interdisciplinaridade tem por foco
promover a construção de um conhecimento
global, disseminando as fronteiras das disciplinas, mas somente integrar conteúdos não seria
suficiente. É necessário uma atitude e postura
interdisciplinar. Atitude de busca, envolvimento,
compromisso, reciprocidade diante do conhecimento.
A interdisciplinaridade desenvolveu-se
em diversos campos e, mesmo que forma contraditória, até mesmo ela acabou especializando-se, o que vai de forma oposta enquadrando-se nos campos das ciências, o que não era o
objetivo. Particularmente na educação, ela tornou-se essencial nos projetos educacionais, de
tal modo que a interdisciplinaridade se baseia
em alguns princípios, são alguns deles:
1.
Noção de tempo: o aluno não tem
tempo certo para aprender. Ele aprende a todo
momento, em todo lugar, não apenas na sala
de aula.
2. A crença de que é o indivíduo que
aprende. Então, é preciso ensinar a aprender,
a estudar etc. ao indivíduo e não a um coletivo
amorfo. Portanto, uma relação direta e pessoal
com a aquisição do saber.
3. Mesmo que apreendido individualmente, o conhecimento é uma totalidade. O
todo é formado pelas partes, mas não é apenas a soma das partes. É maior que as partes.
4. A criança, o jovem e o adulto
aprendem quando têm um projeto de vida e o
conteúdo do ensino é significativo para eles no
interior desse projeto. Aprendemos quando nos
envolvemos com emoção e razão no processo
de reprodução e criação do conhecimento. A
biografia do aluno é, portanto, a base do seu
projeto de vida e de aquisição do conhecimento e de atitudes (HERNANDEZ, 1998).
Toda e quaisquer pesquisas acerca de
assuntos tão latentes deve estar muito atrelado
as linguagens da criança, por isso defende-se
o cordel com suas estruturas, que cabem no
imaginário infantil sem perder o peso de seus
temas agregadores e desafiadores (HERNANDEZ, 1998).
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Quantos professores são pegos de
surpresa ao presenciar em educandos pequenos atitudes sobrecarregadas de preconceitos
não naturais do ser humano, brincadeiras de
extremo mau gosto, que em geral são atitudes agressivas, ainda que verbais, gerando
constrangimento, distanciamento, sofrimento e
ocasionando inúmeros problemas de relacionamento. Alguns por não sentirem preparados
para tratar dos mesmos podem e devem começar. Refletir sua prática constante na busca de novas soluções para problemas antigos
que ainda, infelizmente permeiam as paredes
da escola (HERNANDEZ, 1998).
Quando a autora cita [...] As amigas de
Tereza/Todas gostavam de rosa /Era a onda
de princesa /De ser loira e ser formosa/Mas
essa coisa de Barbie/Ela achava era horrorosa[...] a autora critica duramente as ditaduras
de moda eurocêntricas baseadas nas bonecas
brancas como a Barbie, na imposição de cores
para caracterizar os gêneros.
Também em outro cordel “A guerreira
do sertão “, o tema é revisitado, mas agora
com o impacto mais forte, letras que tratam de
abuso sexual dentro dos lares, medos, inseguranças e vingança, aqui problemas sociais
graves de cunho moral podem ser abordados,
bem como a supremacia de gênero. Segundo
o Ministério da Educação (MEC):

Como, por exemplo, a área de Ciências
Naturais inclui a comparação entre os principais órgãos e funções do aparelho reprodutor
masculino e feminino, relacionando seu amadurecimento às mudanças no corpo e no comportamento de meninos e meninas durante a
puberdade e respeitando as diferenças individuais. Dessa forma, o estudo do corpo humano não se restringe à dimensão biológica, mas
coloca esse conhecimento a serviço da compreensão da diferença de gênero (conteúdo de
Orientação Sexual) e do respeito à diferença
(conteúdo de Ética), (MENEZES, 2001) .
Em “Photoshop é a mulesta”, os padrões de beleza que desencadeiam transtornos alimentares em jovens, que estimulam as
relações baseadas em beleza, que alimentam
o comércio de cirurgias plásticas e que transtorna inúmeras pessoas saudáveis e normais
em suas individualidades numa busca incessante por padrões cada vez mais inatingíveis,
que por muitas vezes destrói vidas inocentes e
despreparadas. A constituição Federal cita por
cidadania:
“II – a compreensão do ambiente natural e social, do
sistema político, da tecnologia, das Artes e dos valores
em que se fundamenta a sociedade [...] IV – o fortalecimento dos vínculos de família, dos laços de solidariedade humana e de tolerância recíproca em que se assenta
a vida social” (BRASIL, 1996, art. 32º).

Deste modo conceitos de auto aceitação bem como aceitação do próximo, exercisão temas que estão voltados para a compreensão e dos por gestos e ações de tolerância recíproca
para a construção da realidade social e dos direitos e são necessárias ainda que óbvias, nem tão pleresponsabilidades relacionados com a vida pessoal e nas na rotina dos cidadãos brasileiros.
coletiva e com a afirmação do princípio da participação
política. Isso significa que devem ser trabalhados, de
forma transversal, nas áreas e/ou disciplinas já existentes (MENEZES, 2001) .

Temas esses que correspondem a
questões presentes no cotidiano, foram por
meio da transversalidade integrados no currículo, ou seja, a pretensão é que esses temas
integrem as áreas convencionais de forma a
estarem presentes em todas elas, relacionando-as às questões da atualidade e que sejam
orientadores também do convívio escolar (MENEZES, 2001).

Em “Filha de preta, pretinha é”, a discussão retoma novamente quesitos de padrões
de beleza, mas desta vez de caráter racial, que
impõe uma jovem a não aceitação de seu cabelo crespo, não se identificando com sua raça
negra e os dilemas de uma mãe que se vê reprisando sua juventude por meio da filha adolescente. Temas abrangentes, que agregam
educandos, professores, comunidade escolar,
todos os atores sociais que permeiam nosso
cotidiano. Novamente a constituição Federal
cita em seu texto:
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[...] compreender a cidadania como Participação social e política, assim como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no dia-a-dia,
atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito [...] desenvolver o conhecimento ajustado
de si mesmo e o sentimento de confiança em suas capacidades afetiva, física, cognitiva, ética, estética, de inter-relação pessoal e de inserção social, para agir com
perseverança na busca de conhecimento e no exercício
da cidadania (BRASIL, 1997, p. 69).

professores no tema da Pluralidade Cultural. Provocar
essa demanda específica na formação docente é exercício de cidadania. É investimento importante e precisa
ser um compromisso político-pedagógico de qualquer
planejamento educacional/escolar para formação e/ou
desenvolvimento profissional dos professores (BRASIL,
1998b, p. 123).

Pudemos observar as garantias normativas que asseguram o processo de ensino e
aprendizagem dos temas transversais por meio
das literaturas de cordéis que vem agregadas
de temas de discussão abrangente, vale ressaltar que cabe ao educador analisar os materiais, bem como outras multiplicidades de recursos com as quais pode disponibilizar, pois
o enfoque principal sempre será uma educação de qualidade, que vise não engessar mas
sim expandir pensamentos e as estruturas argumentativas de alunos e possivelmente suas
famílias.

Na incessante busca por uma educação mais justa e inclusiva, de modo a que todos e todas tenham voz ativa e participação.
Documentos norteadores de pauta existem, a
constituição prevê a tolerância mútua e respeito, os PCN (Parâmetros Curriculares Nacionais), elucidam a gritante necessidade de que
se discutam em ambiente escolares entre todos os pares os fatos que já nos acompanham,
sem uma reflexão bem estruturada nada se poderá usufruir desta dita cidadania que nos é
Assim sendo, uma educação pautaassegurada por lei e ordem porém que muitos
da na abrangência do respeito mútuo, e que
não a detém ou a respeitam.
acompanha a sociedade que a permeia linhas
muito tênues entre o respeito individual e o resCabe aos educadores enquanto auxipeito do coletivo, onde alguns não conseguem
liares na formação de caráter e precursores
dissociar plenamente os quesitos que determide conceitos de cidadania e ética arregaçar
nam o fim de seu direito de expressão uma
as mangas de usar de suas ferramentas. Invez que possa ofender, humilhar e discriminar
corporar em seu currículo, aguçar a equipe
outrem, bem como o direito particular do próxinas discussões, sair a luta no seu dia-a-dia no
mo que somente diz respeito ao próprio, e que
enfrentamento direto as questões são pertinenpara a construção de uma sociedade capaz
tes, mas plantar a semente na consciência da
de tais reflexões a leitura, o estudo, o aprofuncriança poderá produzir uma nova geração de
damento se faz muito mais importante do que
pensadores funcionais, questionadores que ponecessário para o sistema de alfabetização,
derão ser capazes de crer e realizar, mudanças
mas para a criação de relações estreitas de
significativas partindo do respeito a si próprio e
empatia, sonoridade, pensamento coletivo de
suas convicções:
direitos individuais, etc. Mas, então, entra em
discussão a capacidade argumentativa com as
A criança na escola convive com a diversidade e poderá aprender com ela. Singularidades presentes nas quais pessoas de pensamentos diferentes pocaracterísticas de cultura, de etnias, de regiões, de famí- dem e conseguem conviver harmoniosamente,
lias, são de fato percebidas com mais clareza quando uma vez que conseguem levar a luz da reflexão
colocadas junto a outras. A percepção de cada um, suas ideias, a tal modo de não ultrapassar a
individualmente, elabora-se com maior precisão graças ideia do próximo mas sim na mútua colaboraao Outro, que se coloca como limite e possibilidade. ção entre indivíduos pertencentes a uma mesLimite, de quem efetivamente cada um é. Possibilidade,
ma sociedade, o que em nada tem a ver com
de vínculos, realizações de “vir-a-ser”. Para tanto, há neplena concordância, aceitação sem reflexão, o
cessidade de a escola instrumentalizar-se para fornecer
informações mais precisas a questões que vêm sendo conceitos amplo de respeito pode e deve ser
indevidamente respondidas pelo senso comum, quando discutido com enfoque de cidadania, direito de
não ignoradas por um silencioso constrangimento. Esta todos e para todos.
proposta traz a necessidade imperiosa da formação de
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Todo cidadão nasce detentor de diretos, como saúde, educação, moradia, bem estar, segurança, mas dentre tantas circunstâncias com as quais a situação atual de nosso
país, somos obrigados a ver, presenciar e sentimos o descaso do Estado para com a população, um dos direitos resguardados que cabem
não somente ao Estado mas a cada indivíduo,
porém que vem sendo negligenciado, omitido
e pregado de forma errônea é com certeza o
direito à liberdade, seja ela de expressão, de
escolha, de ações etc.

Vemos uma sociedade evoluídas nas
comunicações e tecnologias, mas em contraponto jovens e adultos mais preguiçosos em
esforçar-se para escrever corretamente, para
lerem tudo até o final, apressados e desesperados com compreensões prontas e lógicas. Que
não lhes demandem sacrifício de pensar muito
sobre o assunto.
Essa geração já não vê significado
no esforço individual, na utilização da leitura e
da escrita correta, apropriando-se das abreviações quase como se construíssem uma nova
ortografia da língua portuguesa, mas não motivados pela necessidade de evolução, mas aparentemente pelo desgaste que pesquisar e ler
lhes causaria, pois, não conseguem associar
de forma alguma que o ato da leitura possa
proporcionar prazer e não se torne um fardo.

Nos defrontamos com lutas travadas
entre pessoas, pois alguns creem que seus
posicionamentos sejam eles, religiosos, políticos, morais, éticos ou quaisquer que sejam
não oferecem condições ou direitos para discriminação de qualquer âmbito que seja para
Freire (2005) afirma: “O ato de ler não
outro (s) grupo (s) e/ou pessoa (s). Os PCNs
se
esgota
na decodificação pura da palavra essão claros:
crita […], de tal modo que volto a ressaltar a
[...] permite a explicitação dos direitos da criança e do urgência na busca do estímulo pela leitura por
adolescente referentes ao respeito e à valorização de prazer, cada vez mais cedo as crianças podem
suas origens culturais, sem qualquer discriminação. Exi- e devem ter contato com a leitura, mas podenge do professor atitudes compatíveis com uma postura do ir mais além, tendo um leque de possibilidaética que valoriza a dignidade, a justiça, a igualdade e a des onde, tudo ao seu redor seja proveniente
liberdade. Exige, também, a compreensão de que o ple- de portador de textos, nas suas variações mais
no exercício da cidadania envolve direitos e responsaricas, no resgate cultural de cada região, na
bilidades de cada um para consigo mesmo e para com
os demais, assim como direitos coletivos. Traz, para os valorização do ser humano, na auto identificaconteúdos relevantes no conhecimento do Brasil, aquilo ção dos leitores, na construção do processo
que diz respeito à complexidade da sociedade brasi- imaginativo sem rupturas causadas por uma
leira; sua riqueza cultural e suas contradições sociais alfabetização obrigatória e limitada à carteira
(BRASIL, 1997a, v. 10, p. 51).
apertadas e lousas.
Pudemos verificar até este ponto então
que as necessidades de discussão são urgentes, e ainda também gritantes estão as crescentes taxas de abandono e evasão escolar, ou em
outros casos, alunos que passam de ano sem
ao menos saberem ler e escrever, isso quando
não estão já em turmas mais avançadas como
fundamental II e médio com esta defasagem.
Existem também os alfabetizados que por si só
conseguem reproduzir a codificação das letras
e ler, porém, não são capazes de interpretar e/
ou argumentar opiniões sobre os materiais que
leram.

Ler o mundo a sua volta, as cores e
formas oferecidas por elas, como descreve Lajolo: “Primeiro momento de libertação do texto
literário da gramatiquice aguda coincidiu com a
adesão a uma espécie de modelo simplificado
de na análise literária ” (LAJOLO, 1994, p.70).
Pensar sobre o ler, preparar-se para
ler, envolver-se com a leitura, sentir os sentidos aguçaram-se, transportar-se para outros
tempos e lugares, e porque não estar na pele
de outros que diferentes entre si caracterizam
a humanização necessárias que não aparece
nas palavras proferidas em injúrias raciais, atos
violentos contra pessoas (LAJOLO, 1994).
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De pessoas e para pessoas, alguém
que escreve e deseja ser lido, e alguém que
deseja ler, manusear, envolver-se. O carinho
com a qual um autor dedica-se a sua obra seja
qual estilo possua, já transmite uma informação de comunicação livre entre si, o direito de
escolha do leitor em selecionar o material a
ser lido que lhe atrai curiosidade já é garantir
o direito de liberdade de escolha, então percebemos que outros atos e gestos envoltos não
somente no conteúdo do texto mas também na
busca pelo material em si, enriquece e muito o
momento da apresentação dos livros, revistas,
jornais, cordéis, folhetos etc. (LAJOLO, 1994).
O mundo a sua volta é letrado, a criança nasce e está envolta em meios de comunicação verbais e não verbais, escritos e ilustrados, vem com a curiosidade inata, o sistema de
codificações aos quais ele entra em contato no
ambiente escolar vem de encontro com suas
significações mentais previamente analisadas
por suas experiências particulares, instigar o
prazer em aprender a fim de não tornar este
processo único, individual e mágico em uma
dura situação penosa para o educando está no
limiar do planejamento inicial do professor alfabetizador, este que não detém o saber e sim
media os meios pelos quais cada educando
pode construir seus conhecimentos, e quando
cada um torna-se preparados para as decodificações necessárias à leitura e a escrita o
processo de alfabetização se qualifica: Freire
já citou:

Ler é preciso, necessário, ao que tudo
indica todos que ainda percebem essa gritante
necessidade de que não se perca esse exercício pelo tempo, devem buscar as mais profundas reflexões sobre estratégias de estímulo da
leitura.
Portadores de texto sempre serão necessários em sala de aula portanto, cabe a
cada um de nós buscar além da busca incessante para a consciência sobre o prazer envolto no processo de leitura, também o resgate de
nossa cultura, que tão bem espalhada por esse
país cheio de história, exemplos, indivíduos,
realidades e sonhos de pautam em escrever
para gerações futuras que a preguiça não será
maior que o inerente fato de que a identidade
do ser está na sua bagagem de vivências, dentre elas o que leu, aprendeu e ensinou. Como
cita Freire:
[...] de alguma maneira, porém, podemos ir mais longe
e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida
pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de
“escrevê-lo” ou de “reescrevê-lo”, quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente ( FREIRE,
2001, p.13).

Ler o mundo, vai muito além de entender a necessidade de leitura, mas também de
compreender o mundo ao qual está situado,
começar a focar na cultura de nosso país pode
auxiliar aos mais diversos alunos de regiões
distintas ou de famílias advindas destas regiões
sintam-se pertencentes ao universo escolar de
Aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se é, antes de seus filhos e sintam por meio das discussões
mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu do texto representados em suas especificidacontexto, não numa manipulação mecânica de palavras, des.
mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e
realidade. A compreensão do texto a ser alcançada por
sua leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto (FREIRE, 2001, p. 8-11).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Intrinsecamente ligados aos legados de cultura e sua carga de conceitualização com o
cotidiano dos grupos sociais, assim representa o ambiente escolar, como espelho destas transformações, suas grandezas e necessidades de aprimoramento.
O que não se entende costuma gerar tamanha estranheza que se tornam repelidos ou
negligenciados, ocasionando muitas vezes na perpetuação de preconceitos ou desconhecimentos que bloqueiam as mais naturais estruturas de relacionamento humano, como o diálogo. A
sala de aula sempre foi e sempre será o ambiente que promove a multiplicidade de realidades,
anseios, discussões e esta é de fato a aprendizagem nas quais as crianças trocam suas bagagens anteriores pela ampliação de novas aprendizagens.
A atualização do professor é sempre necessária, indo atrás do que fomente suas aplicações didáticas e subsidie os questionamentos naturais com flexibilidade e eficácia.
Os cordéis são ferramentas eficazes neste processo, de tal modo que possibilitam os
vínculos culturais históricos com o frescor nos temas atuais, cotidianos das crianças e jovens
no ambiente escolar e em suas vidas como um todo. A apropriação deste recurso, com suas
métricas, rimas, história e características tão envolventes, funcionam como recurso orgânico de
material em sala de aula.
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REFLEXÕES SOBRE A ARTE NO
CONTEXTO ESCOLAR

RESUMO: Por meio do presente estudo, resultante de revisão bibliográfica, buscou-se levantar,
ampliar e aprofundar conhecimentos sobre a arte no Brasil, especificamente a prática docente
a ela relacionada. Muitas são as inquietações e dúvidas a respeito do ensino de arte, portanto,
nesta pesquisa foram realizados esforços para elucidar questões, partindo de uma reflexão
sobre o que é a arte, seu contexto histórico no Brasil. O papel e a importância que o tema
desempenha na vida dos educandos foi explorado, para que se pudesse compreender melhor
práticas de ensino e metodologias que orientem o trabalho do arte-educador de maneira significativa e enriquecedora.

Palavras-chave: Arte na escola; Ensino de Arte; Avaliação Artística.
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INTRODUÇÃO

A

pesquisa objetiva ampliar e aprofundar conhecimentos sobre a prática do ensino
de arte e justifica-se por ser este um aspecto que tornou-se um dos problemas
para o arte-educador, o qual, por ter que cumprir com os compromissos e conteúdos curriculares, muitas vezes deixa de elaborar oportunidades de aprendizagem significativas
ao educando, afasta-se do objetivo maior do ensino da arte na escola, que é formar cidadãos
sensíveis as manifestações artísticas e culturais, que favoreçam o desenvolvimento do processo
educativo, consentindo crescimento gradativo e contínuo do educando.
Para o alcance dos objetivos e desenvolvimento da pesquisa, far-se-á uso de revisão
bibliográfica, de caráter qualitativo, estabelecendo o debate entre autores que abordam temas
pertinentes ao estudo. Serão, para isso, utilizados livros, periódicos e artigos científicos e textos
oficiais.
Por meio dos procedimentos apresentados, espera-se alcançar dados e informações
que possibilitem um conhecimento mais aprofundado sobre o tema em tela, para que a reflexão
e a discussão propostas sejam viabilizadas.
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POSSIBILIDADES DE CONCEITUAÇÃO
DA ARTE
As definições de arte têm sido bastante
discutidas nos mais variados âmbitos, inclusive
naqueles em que o senso comum prevalece.
A definição de arte tem e realmente pode ter
diversas formas, como aponta o filósofo tcheco
Karel Kosik sobre a arte em seu livro Dialética
do concreto:
Na grande arte, realidade se revela ao homem. A arte
no sentido próprio da palavra, é ao mesmo tempo desmistificadora e revolucionária, pois conduz o homem
desde as representações e os preconceitos sobre a realidade, até a própria realidade e a sua verdade. Na arte
autêntica e na arte filosófica revela-se a verdade da história: aqui a humanidade se defronta com a sua própria
realidade [...] A obra de arte exprime o mundo enquanto
o cria. Cria o mundo enquanto revela a verdade da realidade, enquanto a realidade se exprime na obra de arte.
Na obra de arte a realidade fala ao homem (KOSIK,
1995, p. 117, 118).

A obra de arte tem algumas características que são inegáveis, como por exemplo
o de sensibilizar o outro, nos mostrar uma realidade e nos fazer pensar. Será tudo isso verdade? Ou será que a arte é muito mais que
isso? Para a maioria das pessoas a Arte está
intimamente ligada ao belo, mas nesse ponto
também é possível observar que o que é belo
para uns não o é para outros, e então como
chegar a uma conclusão?
Gombrich (2000), em seu livro História
da Arte nos diz que, aquilo que é chamado de
arte é uma coisa que não existe, e o que existe
é a pessoa que faz arte, ou seja, o artista não
importando se ele é o homem das cavernas
ou o jovem que compra spray para fazer um
desenho num muro.
A arte está relacionada ao tempo em
que se está vivendo, assim fala também do gosto para essa ou aquela obra de arte de achar
uma pintura bonita, pois o lembra de algo que
marcou sua vida positivamente. Porém ao nos
dizer das razões que nos levam a não gostar
de algo na arte nos adverte:

Somente quando alguma recordação irrelevante nos
torna parciais e preconceituosos, quando instintivamente voltamos as costas a um quadro magnífico de uma
cena alpina porque não gostamos de praticar o alpinismo, é que devemos perscrutar o nosso íntimo para
desvendar as razões da aversão que estraga um prazer
que de outro modo poderíamos ter. Há razões erradas
para não se gostar de uma obra de arte (GOMBRICH,
2000, p. 01).

O que ocorre é que muitas vezes o observador de uma obra de arte apenas quer ver
uma pintura “bem feita”, ou seja, muito próxima
do real e assim diz que isso sim é arte, saber
copiar nos mostra a natureza com rigor e perfeição. Porém, cabe questionar: só o que se
cópia da natureza tem valor? Pode uma obra
de arte ir além do que mostrar o que vemos
somente?
A figura “Uma galinha com pintos”, mostra uma estampa
de uma História Natural ilustrada pelo famoso pioneiro
do movimento modernista. Picasso. Por certo ninguém
poderá encontrar defeitos nessa encantadora representação de uma galinha com seus fofos pintinhos. Mas,
ao desenhar um frango “Galo novo”. Picasso não se
contentou em fazer a mera reprodução da aparência
física da ave. Quis expressar a sua agressividade, sua
insolência e estupidez. Por outras palavras, recorreu à
caricatura. Mas que caricatura convincente ele criou!
Existem duas coisas, portanto, que nós devemos perguntar sempre se acharmos falhas na exatidão de um
quadro. Uma é se o artista não teria suas razões para
mudar a aparência daquilo que viu. Voltaremos a tratar
dessas razões a medida que se desenrolar a história
da arte. A outra é que nunca deveríamos condenar uma
obra por estar incorretamente desenhada, a menos que
tenhamos a profunda convicção de estarmos certos e o
pintor errado (GOMBRICH, 2000, p. 8).

Considerando essa conversa com
Gombrich, é possível notar que definir arte e
definir também o que é belo, ou bem feito torna-se tarefa difícil de ser concluída sem um estudo mais aprofundado.
É importante lembrar aqui que a arte
está intimamente ligada ao contexto histórico e
ao local onde ela está sendo produzida. Cada
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lugar tem uma cultura diferente e, é claro, também terá uma arte diferente, pois é necessário
que a arte tenha significado para aquele povo,
assim, torna-se complicada uma definição única para arte.
No livro “Arte é o que eu e você chamamos arte”, Frederico Morais (1988) nos mostra
801 definições para arte. Entre tais possibilidades, o autor admite não saber o que é arte
mesmo com tantas definições. Se pensamos
na arte como no sentido da filosofia, as coisas
também não ficam mais fáceis, vários filósofos
falaram de arte e de beleza, pois o belo sempre encantou o homem desde os primórdios
de nossa existência.
São vários os filósofos que falam sobre a arte e sua importância, para uns a arte
tem papel formativo e educador, para outros
como Kant, a arte tem a função de produzir
o sentimento do sublime, ainda num contexto
mais recente, se a arte é engajada e ajuda o
ser humano a tornar-se um ser crítico e político
(CHAUÍ, 2000, p. 321).
Por que e para que se estuda arte?
Numa fala mais superficial poderíamos dizer
que se deve estudar arte para que conheçamos a produção artística da humanidade desde o homem das cavernas até os dias de hoje.
De acordo com os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de arte, estudamos essa
disciplina, pois a mesma desenvolve o pensamento artístico e estético, através da arte se
pode também acrescentar ao indivíduo sensibilidade, percepção e imaginação. Isso pode
ocorrer tanto quando o aluno realiza uma atividade artística, como quando vê um colega que
produz ou aprecia uma obra de arte já consagrada.
A área da arte também faz com que o
aluno se relacione com outras disciplinas de
modo que sempre que consegue solucionar
um problema em arte, também está melhorando sua capacidade de solucionar um problema
matemático, por exemplo.
Duas questões são bastante importantes no estudo da arte. É nesse campo de estudo que o aluno pode entrar em contato com
outras culturas, assim pode comparar o seu

modo de vida com o de outros e então passar
a respeitar o que é diferente do que lhe é próprio. Também é capaz de compreender melhor
sua realidade cotidiana e assim melhorar sua
qualidade de vida.
O estudo da arte é importante, também, no campo profissional onde os conhecimentos em arte (sejam eles dos elementos
formais como a cor, por exemplo, sejam eles
do conhecimento da história da arte) como na
arquitetura ou no design, além das profissões
que são essencialmente artísticas, como o ator
ou o bailarino.
A arte tem como personagens principais a criação e o processo criador. Pensando na importância do ensino da arte e dessa
como facilitadora no processo de humanização
podemos citar Barroco e Chaves (2010, p.128)
onde afirmam que:
A arte expressa e movimenta o desenvolvimento do homem que a cria e, com ela, estabelece alguma relação.
Por isso, é possível olharmos para a arte renascentista,
por exemplo, e inferir o que era essencial à sociedade
que a gerou e o estágio de desenvolvimento alcançado
por aqueles homens que viveram na aurora da modernidade [...] então podemos dizer que a Arte é uma criação humana; ela pode levar a assinatura de um autor
ou artista, mas trata-se de uma produção eminentemente social (BARROCO; CHAVES, 2010, p.128).

Além de levar o indivíduo a conhecer
outras sociedades e outros pensares diferentes
ou talvez parecidos com o seu, a Arte possibilita ao aluno refletir o significado e a importância das mais diversas manifestações culturais
sejam elas de artes visuais, dança, música ou
teatro. Por meio da arte todos os sentidos são
solicitados e o aluno pode, numa dimensão
mais poética, transformar continuamente sua
existência. Por meio da arte o aluno pode fazer ligações com outras disciplinas, conhecer
melhor os períodos históricos, por exemplo, e
como essa ou aquela sociedade podiam ser
representadas de acordo com o mesmo período. Nesse sentido, BARROCO (2007) nos fala
também sobre essas conexões:
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Com a realidade, com outras áreas do conhecimento e
até com as próprias emoções que a experiência estética pode suscitar para se lidar com os indivíduos reais.
Essas conexões podem garantir novas formas de “sentir” o homem e o mundo e de com eles “interagir”. No
intento de buscá-las, torna-se essencial a articulação
com “outros saberes” e a abordagem de aspectos que
envolvem a psicologia, a Educação que se processa
anterior as escolas e a Arte enquanto produção humana que informa sobre o produtor, ao mesmo tempo que
o forma (BARROCO, 2007, p. 189).

De acordo com Gasparin (2007, p. 29),
As necessidades técnico-científico-sociais é que definem os conteúdos que devem ser ensinados e aprendidos. A equipe pedagógica e o corpo docente de cada
instituição, seguindo as orientações dos órgãos competentes, é que selecionaram os conteúdos que contribuirão para formação de cidadãos conscientes, críticos,
participativos. Esses conhecimentos devem ligar-se às
necessidades dos alunos e à realidade sociocultural
como um todo (GASPARIN, 2007, p. 29).

Para o autor, o professor do ensino da
arte, ao proporcionar aprendizagem através
de experiências significativas, que estejam de
acordo com a realidade sociocultural e econômica, aproxima a teoria da prática e fortalece
as articulações de conhecimento que são importantes para inserção do sujeito como cidaCONSIDERAÇÕES SOBRE O ENSINO
dão transformador na sociedade, pois todas as
informações que recebemos, tudo que vemos,
DE ARTE
ouvimos e aprendemos, gradativamente se orOs temas abordados nas aulas de arte ganizam mentalmente, se constrói conceitos,
devem ser de interesse e coerentes à realidade estabelecendo uma ponte para a assimilação
do aluno, contextualizando o conhecimento e de conteúdos:
aproximando a teoria da prática, pois se articu- Desenvolver ações reais e efetivas não significa somenlam entre si. A cultura e a história que o aluno te realizar atividades que envolvam um fazer predomitraz é ponto de partida para a construção de nantemente material, como plantar uma árvore, fechar
conhecimentos e, assim como o contato com uma torneira, assistir a um filme etc. Uma ação concreta,
novas informações, são elementos que con- a partir do momento em que o educando atingiu o nível
tribuem para o desenvolvimento dos sujeitos. do concreto pensado, é também todo o processo menNas Diretrizes Curriculares da Educação Bási- tal que possibilita análise e compreensão mais amplas
e críticas da realidade, determinando uma nova maneira
ca – Arte, (1997, p.14) propõe-se:
O desenvolvimento da criatividade é
inegável, porém a humanização do aluno em
sala de aula é tão importante quanto a criatividade ou a facilidade para resolver problemas.

Os conteúdos disciplinares devem ser tratados, na escola, de modo contextualizado, estabelecendo-se, entre
eles, relações interdisciplinares e colocando sob suspeita tanto a rigidez com que tradicionalmente se apresentam, quanto ao estatuto de verdade atemporal dado
a eles. Desta perspectiva, propõe-se que tais conhecimentos contribuam para a crítica às contradições sociais, políticas e econômicos presentes nas estruturas
da sociedade contemporânea e propiciem compreender a produção científica, a reflexão filosófica, a criação
artística, nos contextos em que ela se constitui.

de pensar, de entender e julgar os fatos, as ideias. É
uma nova ação mental (GASPARIN, 2007 p.146).

Cabe neste momento esclarecer um
constante equívoco entre professores e equipe pedagógica no planejamento das aulas de
arte, em relação às escolhas dos conteúdos. O
professor ao perceber uma distância relevante
entre a teoria e prática, muitas vezes deixa de
apresentar o conteúdo que faz parte do currículo escolar, não permitindo o acesso do aluno
a uma nova informação.
É importante que o professor tenha
consciência do compromisso de oferecer uma
educação democrática, “precisa atender igualmente aos sujeitos, seja qual for sua condição
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social e econômica, seu pertencimento étnico
e cultural” (DIRETRIZES CURRICULARES DA
EDUCAÇÃO BÁSICA - ARTE, 1997, p.15).
A importância de tais aspectos deve
ser foco do trabalho e precisam ser desenvolvidos pelo arte-educador, de acordo com as
possibilidades de cada ambiente escolar, o
fato do conteúdo estar distante das expectativas dos alunos, não significa que deve ser eliminado e sim contextualizado. Para Gasparin
(2007, p.17),
A assimilação das características fundamentais de conceito é muito mais fácil para a criança quando os traços
definidores desse conceito se apresentam com as imagens visuais correspondentes. Quando isso não ocorre,
isto é, quando as imagens visuais não coincidem com
o conteúdo do conceito ou estão em contradição com
ele, a tarefa torna-se muito mais difícil para o educando
(GASPARIN, 2007, p.17).

Conforme Read (1970), a arte desenvolve um grande papel no processo educativo
do aluno por constituir um meio ideal para possibilitar o desenvolvimento integral da criança,
uma vez que a arte estabelece uma articulação
entre o saber, o sentir e o fazer. A Lei Rouanet
(1987, p.137) aponta que
O ideal democrático é a universalidade, o que significa
criar condições para que todos tenham acesso ao saber e a arte, e não a segregação, que exclui grande parcela da população do direito de usar um código mais
rico, que lhes permitiria estruturar cognitivamente sua
prática, com vistas a transformá-la (ROUANET, 1987,
p.137).

Baseando-se na Pedagogia Crítico Social dos conteúdos de Libâneo (2006), a escola deve permitir que os aprendizes tenham
acesso aos conhecimentos monopolizados pelos dominantes e os utilizem como informações
estruturantes não só para compreender a sociedade, mas também para transformá-la.
A pedagogia histórico-crítica defende
o estabelecimento de um currículo básico comum, cuja adequação às especificidades compete ao trabalho didático, em que o professor

faz a mediação entre o aluno e o conteúdo a
ser conhecido, usa o bom senso para decidir qual a melhor forma ou metodologia que
deve ser desenvolvida aproximando a teoria
da prática a fim de alcançar os objetivos de
ensino aprendizagem. De acordo com as Diretrizes Curriculares da Educação Básica de Arte
(1997, p. 72): “Trabalhar com as artes visuais
sob uma perspectiva histórica e crítica reafirma
a discussão sobre essa área como processo
intelectual e sensível que permite um olhar sobre a realidade humano-social, e as possibilidades de transformação desta realidade”.
Conforme Gasparin (2007) existem cinco passos pedagógicos para o acesso ao conhecimento: Prática Social Inicial do conteúdo;
Problematização; Instrumentalização; Catarse
e Prática social final do conteúdo. O primeiro
passo do método caracteriza-se por uma preparação, uma mobilização do aluno para a
construção do conhecimento escolar. É uma
primeira leitura da realidade, um contato inicial
com o tema a ser estudado. [...] Uma das formas para motivar os alunos é conhecer sua
prática social imediata a respeito do conteúdo
curricular proposto (GASPARIN, 2007, p.14) e
continua esclarecendo sobre a necessidade do
professor se organizar em busca de informações quanto aos conhecimentos de seus alunos:
O interesse do professor por aquilo que os alunos já conhecem é uma ocupação prévia sobre o tema que será
desenvolvido. É um cuidado preliminar que visa saber
quais as “preocupações” que estão nas mentes e nos
sentimentos dos escolares. Isso possibilita ao professor
desenvolver um trabalho pedagógico mais adequado,
a fim de que os educadores, nas fases posteriores do
processo, apropriem-se de um conhecimento significativo para suas vidas (GASPARIN, 2007, p.15).

Na Prática Social Inicial, se estabelece um primeiro contato entre o educando e o
conteúdo a ser trabalhado. Neste momento, o
professor observa a reação, o envolvimento e
as informações que seus alunos possuem do
conteúdo apresentado. Para Gasparin (2007,
p.21),
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Prática Social Inicial, primeiro momento do trabalho pedagógico, consiste em ver a realidade e tomar consciência de como ela se coloca no seu todo em suas
relações com o conteúdo que será desenvolvido no
processo. O segundo passo consiste no questionamento dessa realidade e também do conteúdo A Prática Social Inicial é sempre uma contextualização do conteúdo.
É um momento de conscientização do que ocorre na
sociedade em relação àquele tópico a ser trabalhado,
evidenciando que qualquer assunto a ser desenvolvido
em sala de aula já está presente na prática social, como
parte constitutiva dela (GASPARIN, 2007, p.21).

Este contato é primordial para se estruturar uma aula em qualquer área de conhecimento. A arte implica em uma linguagem dinâmica, apesar de seus conhecimentos também
serem teóricos, as possibilidades de expressão e interpretação do conhecimento favorece
a comunicação dos mesmos. Referindo-se à
importância de o educador conhecer o que os
alunos pensam, sabem e sentem sobre o objeto do conhecimento, Vasconcellos (1993) apud
Gasparin (2007): “Conhecer a realidade dos
educando implica em fazer um mapeamento,
um levantamento das representações do conhecimento dos alunos sobre o tema de estudo. A mobilização é o momento de solicitar a
visão/concepção que os alunos têm a respeito
do objeto (senso comum, ”síncrese”)”.
Para Gasparin (2007), a síncrese só
acontece no momento em que o aluno tem
acesso ao conteúdo que o professor vai trabalhar posteriormente, mesmo quando o aluno já
tem uma breve noção.
A visão dos alunos é sincrética porque, apesar dos conhecimentos que possuem sobre o assunto, a partir do
cotidiano, ainda não realizaram, no ponto de partida, a
relação da experiência pedagógica com a prática social mais ampla de que participam. Este passo, para
o educando, consiste no primeiro contato que mantém
com o conteúdo sistematizado que será trabalhado
posteriormente pelo professor. É a manifestação das
concepções que possui a respeito do tema em questão
(GASPARIN, 2007, p.17).

A próxima etapa, conforme Gasparin
(2007), é a problematização, na qual o professor elabora e promove discussões sobre questões inerentes do conteúdo, tais como: Onde
você joga o seu lixo? Você sabe para onde o
seu lixo será levado? Você separa o lixo na sua
casa? Entre outras. De acordo com Gasparin
(2007, p.33-34),
A problematização é um elemento-chave na transição
entre a prática e a teoria, isto é, entre fazer cotidiano e
a cultura elaborada. É o momento em que se inicia o
trabalho com o conteúdo sistematizado. A problematização tem como finalidade selecionar as principais interrogações levantadas na prática social a respeito de
determinado conteúdo. Essas questões, em consonância com os objetivos de ensino, orientam todo o trabalho a ser desenvolvido pelo professor e pelos alunos
(GASPARIN, 2007, p.33-34).

Nesta contextualização, o professor
deve oportunizar o maior número de questões
problematizadoras possíveis, a fim de articular informações das outras áreas de conhecimento: Filosofia, Economia, História, Literatura,
entre outras, com o conhecimento da área de
Arte.
Este momento despertou profundo interesse pelo conteúdo que está sendo trabalhado, explorando novos caminhos que, através
das manifestações espontâneas do aprendiz, o
professor tem maiores condições de perceber
e encaminhar, significativamente, atividades relacionadas ao contexto escolar. “Consiste no
levantamento sobre a vivência prática, cotidiana dos educandos em relação ao conteúdo a
ser ministrado” (GASPARIN, 2007, p. 22). Considerando as possibilidades de crescimento,
ao expressar o interesse pelo assunto ministrado, são apresentadas consequentemente
suas concepções, sua opinião, seu interesse
pelo desconhecido e suas próprias conclusões, que ao contato com o conteúdo sistematizado se constrói novos conceitos: “É a manifestação do estado de desenvolvimento dos
educandos, ocasião em que são expressas as
concepções, as vivenciais, as percepções, os
conceitos, as formas próximas e remotas de
existência do conteúdo em questão” (GASPARIN, 2007, p.20).
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E como poderíamos classificar os conA Catarse é a nova forma de ver o conteúdo,
ou
seja, é uma síntese mental do aluno,
teúdos? Para Gasparin, (2007, p.25),
ele transforma o conhecimento popular em coO conteúdo é a seleção e a transposição didática, para nhecimento científico, apropriando-se de novos
a sala de aula, do conhecimento científico que deve ser conceitos vindo de suas articulações de inforapropriado pelos educandos. Apresenta-se, no currícu- mações, “é a demonstração teórica do ponto
lo da escola e no programa de cada disciplina, como de chegada, do nível superior que o aluno atinuma listagem de unidades, tópicos e subtópicos (Gasgiu” (GASPARIN, 2007, p.127).
parin, 2007, p.25).
Prática Social Final é o momento em
que o aluno demonstra através de ações ou
Não se pode ver os conteúdos curricu- intenções que aquele conteúdo vivido, problelares como um fim em si mesmo, mas como matizado, teorizado e sintetizado mentalmente,
uma base, um ponto de partida para a orienta- agora é capaz de transformar a sua existência
ção e estruturação das ações pedagógicas, a (GASPARIN, 2007, p.15), ou seja, agregando
fim de encaminhar metodologias para desen- novas informações e através do conhecimento
volver habilidades e competências, é funda- adquirido, tem condições de agir transformanmental envolver os educandos na construção do o meio em que vive.
e evolução da aprendizagem.
Todo este encaminhamento pedagógiPriorizar as necessidades e benefícios co sugerido, apesar de nos parecer complede um conteúdo a ser ministrado, seguindo as xo, embasa uma estruturação para as aulas
orientações dos órgãos responsáveis, pode in- de arte, dando sentido aos conteúdos e profluenciar positivamente na aprendizagem. Em porcionado resultados significativos. Encontrar
arrimo, Gasparin (2007, p.34),
maneiras atualizadas de intermediar todas esLevando-se em conta que as escolas trabalham com
tas informações presentes no cotidiano é um
disciplinas definidas pelo currículo, e que o conteúdo
desafio e uma das maiores preocupações da
de cada uma delas é sempre previamente estabelecida
e aprovada pelo corpo docente e pelos órgãos compe- escola e do arte-educador.
Nesta vertente, a escola deve estimular
tentes, antes do início das aulas, torna-se difícil, para
não dizer impraticável, estabelecer primeiramente quais a prática pedagógica proporcionando diversiquestões sociais serão estudadas e, em função delas, dade nas metodologias de ensino aprendizaquais os conteúdos mais significativos que serão traça- gem e nos instrumentos avaliativos, aproximandos como resposta (GASPARIN, 2007, p.34).
do a prática da teoria, apresentando sentido
aos conteúdos teóricos e significados nas atiInstrumentalização não é senão o mo- vidades práticas, permitindo aos estudantes
mento em que o educando vai se apropriar de envolvimento com esta área de conhecimento
instrumentos culturais e científicos necessários e ao professor reavaliar seus propósitos educapara transformar, melhorar, enfim, modificar tivos e métodos de ensino (GASPARIN, 2007).
aqueles conhecimentos espontâneos mostrados na prática social inicial.
AVALIAÇÃO DAS ARTES VISUAIS
Na instrumentalização, o professor
coloca-se como mediador entre o aluno e o
Segundo Oliveira (2001), a avaliação é
conhecimento científico apresentado, propor- sempre um processo contínuo que deverá envolcionando experiências que envolvam o co- ver alunos e professores, pois todos compartinhecimento do cotidiano com o conhecimento lham um período de suas idas que é dedicado a
científico. De acordo com os estudos de Gas- ensinar e a aprender arte.
parin (2007, p.51), “A Instrumentalização é o
A avaliação é sempre diagnóstica. Ancaminho pelo qual o conteúdo sistemático é tes de se pensar uma situação de aprendizagem
posto à disposição dos alunos para qual o con- para determinado grupo de aprendizes, é fundateúdo sistematizado é posto à disposição dos mental ao professor conhecer seu repertório simalunos para que o assimilem e o recriem e, ao bólico, o que seus alunos já conhecem sobre coincorporá-lo, transformem-no em instrumento reógrafo, estilista, gravador, arquiteto, ceramista,
de construção pessoal e profissional”.
pintura, escultura etc. (OLIVEIRA, 2001).
1175

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Dessa forma, processos avaliativos
estão presentes o tempo todo, sempre que o
professor observa, ajuda, interfere, colabora, espera, instiga, se distancia, investiga, é cúmplice, ouve, questiona, desafia seus alunos. Se o
grande alvo dessa área de conhecimento é que
os aprendizes sejam competentes na produção,
na leitura e no conhecimento histórico de textos
sonoros, visuais e gestuais/corporais, fica evidente que a avaliação deverá caminhar nessa
direção (OLIVEIRA, 2001).
Por isso, torna-se fundamental que tanto o professor como os alunos saibam em que
ponto se encontram, onde pretendem chegar e
que organizem registros de seus percursos na
construção desses saberes.Em arte, tanto os
registros nos códigos verbais como desenhos,
pinturas, gravações (em áudio ou audiovisuais),
fotografias etc. são objetos fecundos para análise de quanto o aluno se apropriou da significação desses saberes, seus avanços e suas dificuldades e, ao mesmo tempo, apontam pistas
para o professor rever sua prática, mudar caminhos, organizar intervenções (OLIVEIRA, 2001).
É importante refletir: quais seriam os instrumentos e os critérios de avaliação em uma
avaliação no ensino das artes visuais?
O instrumento utilizado para a avaliação
da aprendizagem escolar em artes visuais seja
apenas um recurso para documentar as atividades, para obter informações à análise qualitativa
e quantitativa na continuidade dos trabalhos escolares. Oliveira (2001) afirma que os objetivos
de determinados instrumentos devem ser:
Para explorar o conteúdo de arte ensinado e o que deste
conteúdo o aluno apreendeu? Para identificar as mudanças ocorridas no processo e verificar o entendimento do
aluno sobre o assunto, antes e/ou após a realização do
trabalho; para análise do conteúdo aprendido – quais
as dificuldades encontradas pelos alunos? Para propor
novos desafios, para detectar o que mais pode ser aprimorado, explorado ou reforçado pelo professor; para sua
autoanálise, etc. (OLIVEIRA, 2001, p. 136).

Entre os diversos tipos de instrumentos,
é possível citar: representações plásticas, testes, exercícios escritos e orais que registrem as
experiências artísticas e estéticas, trabalhos de
pesquisa, questionários e relatórios decorrentes
de visitas a exposições ou a museus, roteiros de
observação, roteiros de entrevista, seminários,
fichas de avaliação, portfólios etc. O importante
é que o instrumento seja simples, prático e di-

versificado, atentando sempre para o essencial
(OLIVEIRA, 2001).
A autoavaliação como instrumento avaliativo no ensino da arte é válida, uma vez que se
auto avaliar não é mero exercício espontaneísta
ou simplesmente oportunizar ao aluno atribuir-se uma nota, muito menos é se autovalorizar.
A autoavaliação – nos expõe à reflexão quanto ao papel
de cada um, professor e aluno, no percurso do ensinar
e do aprender. Reforça as relações entre o aluno, seu
trabalho e a comunicação de suas ideias aos outros. Traz
à tona a questão da crítica, o que implica sua aceitação
no crescimento de todos e, consequentemente, a socialização (OLIVEIRA, 2001, p. 136).

O professor, no seu papel de interlocutor atento e consciente dos diferentes conhecimentos e estruturas de raciocínio dos alunos,
adquire subsídios, percebendo, em diferentes
momentos do processo de ensino-aprendizagem, de que forma o aluno internalizou os conceitos da arte e os valores trabalhados.
A compreensão de como o aluno construiu conhecimentos a partir da mediação do
professor e o grupo como também a utilização
de diversos procedimentos, métodos, materiais
e instrumentos garantem a identificação do resultado que se está construindo e poderá gerar mudanças no comportamento do aluno e na
sua promoção (OLIVEIRA, 2001).
Entender os dos conteúdos e como o
aluno construiu conhecimentos a partir da mediação do professor, aluno e grupo, e da utilização de diversos procedimentos, métodos, materiais e instrumentos, garantindo a identificação
do resultado que se está construindo, poderão
ser vistos nas mudanças do comportamento
do aluno, na sua promoção. “Isto possibilitará
ao professor a organização ou reorganização
das experiências de ensino e aprendizagem da
arte, perseguindo o caminho que deverá seguir”
(OLIVEIRA, 2001, p. 134).
A avaliação reflete a maneira de o educador pensa a educação, seus critérios de valores, seu posicionamento em face da função
social e política da escola e do papel da arte
na educação. É preciso, também, considerar
que os alunos são aprendizes, pessoas que têm
ideias, sonhos, projetos de vida. Para tanto, deve
trabalhar no sentido ético da avaliação, respeitando a integridade, a dignidade e a privacidade
dos alunos (OLIVEIRA, 2001).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao longo da pesquisa, foram mobilizados conhecimentos a respeito das possíveis definições sobre o conceito de arte, além de importantes reflexões sobre o assunto.
Além de levar o indivíduo a conhecer outras sociedades e outros pensares diferentes ou
talvez parecidos com o seu, a Arte possibilita ao aluno refletir o significado e a importância das
mais diversas manifestações culturais sejam elas de artes visuais, dança, música ou teatro. Por
meio da arte todos os sentidos são solicitados e o aluno pode, numa dimensão mais poética,
transformar continuamente sua existência.
A partir de tais noções, foi possível realizar um aprofundamento sobre o ensino de arte,
os desafios e inquietações que esta prática pode suscitar no cotidiano escolar.
São inúmeras as preocupações em relação ao ensino da arte. A falta de credibilidade
na disciplina, a ausência de exemplares teóricos específicos da área que auxiliem o trabalho do
professor e muitas vezes o despreparo profissional dificulta a organização de conteúdos adequados à realidade escolar, métodos e critérios avaliativos que proporcionem um aprendizado significativo. O professor arte-educador deve ter como objetivo de suas metodologias, proporcionar
a proximidade da práxis educativa.
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______. Metodologia do Ensino de Arte: Fundamentos e proposições. São Paulo: Cortez, 2009.
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INTRODUÇÃO À TRADIÇÃO ORAL
AFRICANA: SIGNIFICADOS CULTURAIS
E METODOLOGIAS DE ANÁLISE

RESUMO: No seguinte trabalho o que se buscou foi uma apresentação em síntese das principais
ideias acerca da Tradição Oral africana, trazendo reflexões sobre as bases que constituem
essa tradição, como o contexto cultural e social da qual faz parte, a importância da valorização
da palavra, fator principal quando se pensa sobre esse tema, o período que se deu início aos
estudos da oralidade no campo da análise histórica e os principais agentes responsáveis pela
transmissão e manutenção desta tradição, assim como também as várias categorias de análise das diferentes formas das tradições orais, com o objetivo de explorar de maneira sucinta
cada questão e construir uma reflexão sobre a importância de se abordar esse tema quando
se pensa na ampliação das formas de se transmitir conhecimentos e pensar a história.

Palavras-chave: Oralidade; África; Tradição; Escrita.
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INTRODUÇÃO

D

esde cedo atribuímos ao saber o significado de aprender a ler e escrever, como
sendo a base para tudo que vem depois, a ausência dessas habilidades é considerada uma falha, e limita a convivência e a inclusão do indivíduo na sociedade
letrada, é o chamado analfabetismo.
Entretanto, não precisamos ir muito longe para compreender que o saber vai além e
pode ser independente disso, se pensarmos em todo o conhecimento que adquirimos ao longo da vida que não saiu de nenhum livro ou documento, que é baseado na experiência, nas
tradições, no senso comum, conhecimentos simples de cura e receitas, por exemplo, que são
passados de geração em geração valorizando os ensinamentos de antepassados.
Um olhar a outras formas de saber que fogem à regra da escrita é o que se procura
aqui, a valorização desta como única forma de se adquirir e guardar conhecimento impede que
se possa enxergar outros caminhos para que o ensino e o aprendizado aconteçam, nesta sociedade de tradição escrita, como chama o autor e linguista francês Louis-Jean Calvet (1942:9),
onde há a preponderância do documento escrito acima de tudo, o estudo de uma sociedade de
tradição oral é essencial para que o conceito de saber seja ampliado.
Antes de passarmos às reflexões acerca da tradição oral africana em si, é preciso que
se compreenda que, além de ser um método de transmissão de conhecimento diferente do que
estamos habituados nas sociedades da escrita, tem significados muito mais amplos, com raízes
culturais antigas e fortes que estruturam toda uma sociedade a partir da importância da palavra.
Portanto, é vital olhar para essa tradição sem que hajam concepções a priori baseadas
no que já aprendemos e entendemos como forma correta de transmitir e preservar a história, é
necessário que se compreenda que cada contexto tem suas especificidades e quando se estuda
a tradição oral, o entendimento desse contexto é essencial.
O que será proposto neste artigo é uma apresentação sintética focada nas principais
ideias que constituem a tradição oral africana, utilizando de teorias e reflexões já expostas por
outros estudiosos de modo a formar uma conjuntura de aspectos importantes que formam a
base desta tradição.
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DIFERENÇAS ENTRE A ORALIDADE E
A ESCRITA
De maneira objetiva, pode-se definir
a Tradição Oral como o “Testemunho transmitido verbalmente de uma geração para a outra.” (KI-ZERBO, 2010, p. 140), a valorização
do discurso não acima, mas independente da
escrita, não caracteriza uma sociedade incivilizada, mas uma sociedade com contextos culturais diferentes que utilizam da palavra falada
para além da comunicação, como ferramenta
de manutenção das estruturas sociais.
O papel do historiador aqui é ainda
mais profundo, sendo formado em uma área
baseada na preponderância dos documentos
escritos, se dissociar dessas pré concepções
é essencial antes de se começar a estudar as
sociedades orais. O historiador e antropólogo
Jan Vansina nos oferece uma reflexão importante acerca dessa questão:
A oralidade é uma atitude diante da realidade e não a
ausência de uma habilidade. As tradições desconcertam o historiador contemporâneo – imerso em tão grande número de evidências escritas, vendo-se obrigado,
por isso, a desenvolver técnicas de leitura rápida – pelo
simples fato de bastar a compreensão e a repetição
dos mesmos dados em diversas mensagens. As tradições requerem um retorno contínuo à fonte. Fu Kiau,
do Zaire, diz, com razão que é ingenuidade ler um texto
oral uma ou duas vezes e supor que já compreendemos. Ele deve ser escutado, decorado, digerido internamente, como um poema, e cuidadosamente examinado
para que se possam aprender seus muitos significados
– ao menos no caso de se tratar de uma elocução importante. O historiador deve, portanto, aprender a trabalhar mais lentamente, refletir para embrenhar-se numa
representação coletiva, já que o corpus da tradição é a
memória coletiva de uma sociedade que se explica a
si mesma. Muitos estudiosos africanos, como Amadou
Hampaté-Bâ ou Boubou Hama muito eloquentemente
tem expressado esse mesmo raciocínio. O historiador
deve iniciar-se, primeiramente, nos modos de pensar
da sociedade oral, antes de interpretar suas tradições
(KI-ZERBO, 2010, p. 140).

E além disso,
Tudo que uma sociedade considera importante para o
perfeito funcionamento de suas instituições, para uma
correta compreensão dos vários status sociais e seus
respectivos papéis, para os direitos e obrigações de
cada um, tudo é cuidadosamente transmitido. Numa sociedade oral isso é feito pela tradição, enquanto numa
sociedade que adota a escrita, somente as memórias
menos importantes são deixadas à tradição. É esse fato
que levou durante muito tempo os historiadores, que vinham de sociedades letradas, a acreditar erroneamente que as tradições eram um tipo de conto de fadas,
canção de ninar ou brincadeira de criança (KI-ZERBO,
2010, p. 200).

Para que se compreenda as principais diferenças entre a oralidade e a escrita,
o pesquisador em linguística africana, Emilio
(BONVINI apud QUEIROZ, 2016, p. 5-9) nos
traz algumas distinções que podem auxiliar no
entendimento dos aspectos que definem cada
uma, partindo de alguns pontos-chave: em relação ao suporte de transmissão de experiência, a primeira se utiliza da própria escrita enquanto a segunda dispõe da fala; na oralidade
é necessário que haja a presença de um interlocutor, e para que este aprenda com atenção
o que lhe está sendo transmitido.
É preciso que o locutor mantenha
como suporte material uma pronúncia equilibrada, utilizando procedimentos mnemônicos
que atraiam a atenção e facilitem a memorização por parte de quem ouve, como a constante
repetição de frases, ritmos de fala, refrãos, etc.,
variando as formas de transmissão de acordo
com o tipo de ouvinte, podendo ocorrer interferências e interrupções ao longo da transmissão; em contrapartida, a escrita não depende
da atenção imediata do leitor, pode ser relida
quantas vezes for preciso, como não há o testemunho imediato do que está sendo relatado
(QUEIROZ, 2016, p. 5-9).
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É preciso que hajam referências explícitas quanto aos elementos constitutivos da situação, como por exemplo, a identidade dos
personagens, lugar, data, horário, etc., detalhes
que auxiliem na compreensão e na memorização, mas sem a necessidade de repetições ou
ritmos, utilizando como procedimento mnemônico o documento escrito, ou, o que o autor
chama de “memória artificial”, o texto literário;
e ainda, enquanto o texto oral pode ser transmitido de formas e estilos diferentes, o texto escrito deve seguir uma gramática normativa, as
regras ortográficas (QUEIROZ, 2016, p. 5-9).
O autor também pontua que a oralidade está ligada a um suporte vivo, por isso,
necessita da relação elocução – audição, o
que confere à sociedade oral pontos positivos
quanto ao desenvolvimento de algumas características, como a especialização da percepção
auditiva, o favorecimento do desenvolvimento
da memória individual e coletiva e o fortalecimento das relações interpessoais (QUEIROZ,
2016).
O aspecto dialógico é essencial, o
compartilhamento da palavra é o que torna a
oralidade uma relação de troca e proximidade
de vivências entre quem fala e quem escuta.
Na escrita, entretanto, Bonvini considera que o
arquivamento do texto literário em documentos,
separa a palavra da pessoa, separa o passado
do presente, e a relação com o outro e com o
seu contexto é distanciada, a língua se torna
um objeto exterior, uma memória inerte geradora de acumulação e estocagem, todavia, esse
distanciamento proporciona um domínio do
tempo, a releitura e o retorno à fonte permitem
a análise, a reflexão, a reconstrução pessoal e
a racionalização (QUEIROZ, 2016).

RECONHECIMENTO HISTÓRICO DA
TRADIÇÃO ORAL E O SIGNIFICADO
CULTURAL DA PALAVRA FALADA
A oralidade é inerente à tradição africana, as heranças históricas e culturais deixadas
pelos antepassados mantêm-se vivas através
da transmissão oral de geração em geração, a
fala é ferramenta sagrada de sustentação das
estruturas sociais de cada etnia, pois, é fazendo
o bom uso dela que os ensinamentos, modos
de vida, valores, crenças, culinária, e muitos
outros fatores que envolvem uma sociedade
são alimentados e enriquecidos, cada qual a
seu modo, considerando a imensa diversidade que envolve este continente tão poderoso
e rico em cultura, como bem nos diz o escritor
malinês Amadou Hampaté Bâ , não é possível
pensar a História da África sem considerar a
suma importância da Tradição Oral.
Entre os séculos XVIII e XIX começaram a se estruturar, na França, as primeiras
ideias acerca da história escrita e o documento
passou a ser valorizado como fonte, servindo
como base para os historiadores da escola metódica do século XIX, fundamentando também
todas as correntes posteriores do Ocidente em
que se acreditava que a História era unicamente feita de documentos escritos a serem coletados e agrupados pelos historiadores, sem
necessidade de reflexão e interpretação.
Com a prevalência do documento escrito como única fonte histórica confiável por
muitos anos, somando-se ao fato de que se
acreditava que uma sociedade sem escrita era
uma sociedade sem história, a Tradição Oral
africana foi ignorada até pouco tempo atrás, somente após a década de 1930, com a abertura
de novas perspectivas e inovações radicais no
campo da análise histórica incentivadas pela
Escola dos Annales e pelo materialismo histórico, que trouxeram novas possibilidades de
abordagens de cunho materialista, se tornando
um movimento contra a História tradicional , a
oralidade passou a emergir como fonte de estudo no campo da etnologia.
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O problema central no estudo da Tradição Oral se concentra em como, e se é possível, conceder a mesma legitimidade à oralidade que se dá à escrita, Hampaté Bâ traz a
seguinte perspectiva acerca dessa questão:
O testemunho, seja escrito ou oral, no fim não é mais
que testemunho humano, e vale o que vale o homem.
Não faz a oralidade nascer a escrita, tanto no decorrer
dos séculos como no próprio indivíduo? Os primeiros
arquivos e bibliotecas do mundo foram o cérebro dos
homens. Antes de colocar seus pensamentos no papel, o escritor ou estudioso mantém um diálogo secreto
consigo mesmo. Antes de escrever um relato, o homem
recorda os fatos tal como lhe foram narrados ou, no
caso de experiência própria, tal como ele mesmo os
narra. [...] O que se encontra por detrás do testemunho, portanto, é o próprio valor do homem que faz o
testemunho, o valor da cadeia de transmissão da qual
ele faz parte, a fidedignidade das memórias individual e
coletiva e o valor atribuído à verdade em uma determinada sociedade. Em suma, a ligação entre o homem e
a palavra (KI-ZERBO, 2010, p. 4).

O valor que se dá a transmissão oral
nas tradições africanas equivale ao valor que
atribuímos ao texto escrito, culturalmente, são
valores construídos em bases diferentes, são
formas distintas de reter e difundir conhecimento, mas uma não elimina a outra, ambos sempre estiveram interligados na produção cultural
da humanidade, ambos construídos a partir da
memória humana e seu desejo de repassar e
eternizar os fatos e ensinamentos, dentro de
cada contexto social.
O compromisso com a verdade parte
daquele que produz o registro, e, nas sociedades orais, o comprometimento com a verdade
é dever, o que torna a palavra sagrada: “Lá
onde não existe a escrita, o homem está ligado
à palavra que profere. Está comprometido por
ela. Ele é a palavra, e a palavra encerra um testemunho daquilo que ele é. A própria coesão
da sociedade repousa no valor e no respeito
pela palavra” (KI-ZERBO, 2010, p.4).

Esse aspecto sagrado da palavra, sendo considerada veículo das forças divinas, não
pode ser utilizada sem moralidade e prudência, o que impede, culturalmente, que a mentira
faça parte dos registros orais, “Na África Tradicional, aquele que falta à palavra mata sua pessoa civil, religiosa e oculta. Ele se separa de
si mesmo e da sociedade. Seria preferível que
morresse, tanto para si próprio quanto para os
seus” (KI-ZERBO, 2010, p.10).
Mas, por conta de interesses maiores em superiorizar
uma sociedade em detrimento de outra, foi tirado da
África até mesmo seu direito à própria história, tornada
selvagem e incivilizada aos olhos do mundo por não
atender ao modelo social e cultural europeu, uma das
muitas consequências deste processo foi o apagamento dessa tradição guiada pela oralidade (KI-ZERBO,
2010, p.10).

Todavia, como já pontuado, a Tradição
Oral passou recentemente ao patamar de fonte
histórica oficial, recebendo a metodologia necessária para sua análise específica e sendo
material de diversas pesquisas, houve a ressignificação do conceito de fonte histórica, como
mostra Silva; Silva (2009: 158),
Fonte histórica, documento, registro, vestígio são todos
termos correlatos para definir tudo aquilo produzido pela
humanidade no tempo e no espaço; a herança material
e imaterial deixada pelos antepassados que serve de
base para a construção do conhecimento histórico. O
termo mais clássico para conceituar a fonte histórica é
documento. Palavra, no entanto, que, devido às concepções da escola metódica, ou positivista, está atrelada a
uma gama de ideias preconcebidas, significando não
apenas o registro escrito, mas principalmente o registro
oficial. Vestígio é a palavra atualmente preferida pelos
historiadores que defendem que a fonte histórica é mais
do que o documento oficial: que os mitos, a fala, o cinema, a literatura, tudo isso, como produtos humanos,
torna-se fonte para o conhecimento da história (SILVA;
SILVA, 2009, p. 158).
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Essa ressignificação foi um passo importante para que a Tradição Oral fosse vista e
analisada com os devidos cuidados, e incluída
nas grandes pesquisas, sempre salientando a
importância de se questionar as fontes, sejam
elas quais forem, pois se tratam de registros
humanos que requerem pensamento crítico e
reflexão para que haja a análise e interpretação
necessárias para a compreensão de um registro histórico.
Engana-se quem acredita que a Tradição Oral trata-se apenas da transmissão de
lendas e mitos, histórias de heróis e grandes
reis e rainhas, vai muito além disso, ela perpassa por todos os caminhos da estrutura social
da qual faz parte, “Ela é ao mesmo tempo religião, conhecimento, ciência natural, iniciação
à arte, história, divertimento e recreação [...]”
(KI-ZERBO, 2010, p. 25).
Nas tradições africanas, a religiosidade
está em tudo que faz parte da existência e sobrevivência humana, e a fala não é diferente, é
essencial desde a criação do mundo, é o dom
divino presenteado pelos deuses para que
seus ensinamentos fossem repassados através
do homem, é o canal de conexão e comunicação entre o mundo material e espiritual, é a
exteriorização das vibrações das forças sobrenaturais, é a própria força do ser humano, é o
elemento responsável pela manutenção da paz
ou destruição desta, (KI-ZERBO, 2010, p. 8):
É como o fogo, uma única palavra imprudente pode
desencadear uma guerra, do mesmo modo que um graveto em chamas pode provocar um grande incêndio.
Diz o adágio malinês: “O que é que coloca uma coisa
nas devidas condições (ou seja, a arranjar, a dispõe favoravelmente)? A fala. O que é que estraga uma coisa?
A fala. O que é que mantém uma coisa em seu estado?
A fala”. A tradição, pois, confere a Kuma, a palavra, não
só um poder criador, mas também a dupla função de
conservar e destruir. Por essa razão a fala, por excelência, é o grande agente ativo da magia africana (KI-ZERBO, 2010, p. 9).

OS PRINCIPAIS AGENTES
RESPONSÁVEIS POR PRESERVAR A
TRANSMITIR A TRADIÇÃO ORAL
Os responsáveis por guardar e transmitir a herança oral são os chamados Tradicionalistas, a quem o escritor Hampaté Bâ intitula
“Memória viva da África” (KI-ZERBO, 2010, p.
202). São os Doma ou Soma, em bambara, os
“Conhecedores”, podendo ser mestres iniciados em um ramo tradicional específico (ofícios
artesanais) ou que possuem conhecimento da
tradição em sua totalidade, conhecedores da
Ciência da Vida, cujos ensinamentos sempre
possuem função prática, dotados de extraordinária memória, são arquivistas de fatos do
passado e presente, venerados por seu conhecimento e sabedoria. São também viajantes, é
a partir de suas perambulações pelos diferentes grupos étnicos que adquirem grande parte
de seu conhecimento,
De modo geral, uma pessoa não se torna tradicionalista‑doma permanecendo em sua cidade. Um curandeiro que deseja aprofundar seus conhecimentos tem de
viajar para conhecer as diferentes espécies de plantas
e se instruir com outros “Conhecedores” do assunto.
O homem que viaja descobre e vive outras iniciações,
registra diferenças e semelhanças, alarga o campo de
sua compreensão. Onde quer que vá, tomar parte em
reuniões, houve relatos históricos, demora‑se com um
transmissor de tradição especializado em iniciação ou
em genealogia, entrando, desse modo, em contato com
a história e as tradições dos países por onde passa.
Pode‑ se dizer que o homem que se tornou tradicionalista doma foi um pesquisador e um indagador durante
toda a vida e jamais deixará de sê‑lo (KI-ZERBO, 2010,
p. 202).

Os Doma são aqueles que mais devem
se comprometer com a veracidade daquilo que
transmitem, a mentira ou distorção de algum
fato é motivo de vergonha e afastamento do
mestre de seu ofício, tamanha é a gravidade
da profanação da palavra, em algumas tradições é necessária a presença de testemunhas
e fiscais para que seja garantida a plena autenticidade; a cadeia de transmissão pela qual
o Doma foi iniciado, ou seja, os mestres anteriores a ele, é extremamente valorizada, sendo
homenageada sempre que uma história começa a ser narrada (KI-ZERBO, 2010):
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Quando um velho conta uma história iniciatória em uma
assembleia, desenvolve‑lhe o simbolismo de acordo
com a natureza e capacidade de compreensão de seu
auditório. Ele pode fazer dela simples história infantil
com fundamento moral educativo ou uma fecunda lição
sobre os mistérios da natureza humana e da relação
do homem com os mundos invisíveis. Cada um retém
e compreende conforme sua capacidade (KI-ZERBO,
2010: 201).

Em cada coisa há vida, a matéria, para
as tradições africanas, possui um caráter sagrado, e o ato de manipular a matéria tem o
mesmo peso, os ofícios artesanais, de sapateiro, ferreiro, tecelão, por exemplo, estão intimamente ligados aos conhecimentos tradicionais
passados de geração em geração através da
oralidade.
Os novos mestres artesãos aprendem
ouvindo e observando os mestres mais velhos,
o ato de criar algo está relacionado com o
grande artesão da terra na tradição bambara,
Maa Ngala, que concedeu ao homem o poder
de completar a criação, aos artesãos tradicionais é destinada esta prestigiosa e sagrada função repleta de simbolismos (KI-ZERBO,
2010, p.21):
Os artesãos tradicionais acompanham o trabalho com
cantos rituais ou palavras rítmicas sacramentais, e seus
próprios gestos são considerados uma linguagem. De
fato, os gestos de cada ofício reproduzem, no simbolismo que lhe é próprio, o mistério da criação primeira,
que, como foi mostrado anteriormente, liga-se ao poder
da Palavra. Diz-se que:
“O ferreiro forja a Palavra,
O tecelão a tece,
O sapateiro amacia-a curtindo-a” [...]
Assim, o artesão tradicional, imitando Maa Ngala, “repetindo” com seus gestos a criação primordial, realizava
não um “trabalho” no sentido puramente econômico da
palavra, mas uma função sagrada que empregava as
forças fundamentais da vida e em que se aplicava todo
o seu ser. Na intimidade da oficina ou da forja, participava do mistério renovado da criação eterna (KI-ZERBO,
2010, p.21-24).

Os ofícios tradicionais não podem ser
enxergados como meras funções de trabalho,
cada especialidade abrange toda uma gama
de conhecimentos acerca de todos os aspectos da natureza, é uma relação de troca e participação, na qual o ser humano não ousa possuir, mas sim usufruir e conviver em harmonia
com tudo aquilo que a terra, o ar, o fogo e a
água podem oferecer:
Pode-se dizer que o ofício, ou a atividade tradicional,
esculpe o ser do homem. Toda a diferença entre a educação moderna e a tradição oral encontra-se aí. Aquilo
que se aprende na escola ocidental, por mais útil que
seja, nem sempre é vivido, enquanto o conhecimento
herdado na tradição oral encarna-se na totalidade do
ser. Os instrumentos ou as ferramentas de um ofício
materializam as Palavras sagradas; o contato do aprendiz com o ofício o obriga a viver a palavra a cada gesto.
Por essa razão a tradição oral, tomada no seu todo, não
se resume a transmissão de narrativas ou de determinados conhecimentos, ela é geradora e formadora de um
tipo particular de homem. Pode-se afirmar que existe
a civilização dos ferreiros, a civilização dos tecelões, a
civilização dos pastores, etc. (KI-ZERBO, 2010, p. 25).

Além dos Domas, há outro grupo importante dentro da Tradição Oral, os Griots ou
Dielis, trovadores ou menestréis que utilizam
da poesia, da música e de contos para entreter seu público, dividem-se em três categorias:
podem ser músicos, conhecedores de todos
os instrumentos, cantores e compositores; embaixadores, responsáveis pela mediação entre
famílias nobres quando há discordâncias; e genealogistas, viajantes e conhecedores das histórias de famílias.
Possuem grande prestígio social, estando sempre próximos à nobreza, gozam de
liberdade para falar, não necessariamente prezando pela verdade, podendo fazer, inclusive,
piadas com assuntos sagrados; também são
encarregados de negociações matrimoniais e
resoluções de assuntos das famílias das quais
são ligados, “Uma vez que a sociedade africana está fundamentalmente baseada no diálogo entre os indivíduos e a comunicação entre
comunidades ou grupos étnicos, os griots são
os agentes ativos e naturais nessas conversações” (KI-ZERBO, 2010, p.31).
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São portadores de notícias assim como
difamadores, “O nome Dieli em bambara significa sangue. De fato, tal como o sangue, eles
circulam pelo corpo da sociedade, que podem
curar ou deixar doente, conforme atenuem ou
vivem os conflitos através das palavras e das
canções” (KI-ZERBO, 2010, p.31).
Se tratando de pessoas com alto grau
de inteligência e influência, os Griots são “importantes agentes ativos do comércio e da cultura humana.” (KI-ZERBO, 2010, p. 31). São
encorajadores dos guerreiros e jovens em ritual
de iniciação, invocando os nomes de familiares e feitos dos ancestrais para trazer força e
coragem aos nobres que precisam, recebendo
muitos presentes valiosos de agradecimento.
Esses Griots que se dedicam a buscar
a história das famílias nobres são os já citados genealogistas, figuras importantes na manutenção das tradições, são considerados os
arquivistas e historiadores da cultura africana,
sendo vistos também como tradicionalistas,
embora em condições diferentes dos Domas,
uma junção dos dois seria o Griot- rei, que também é um tradicionalista-Doma, são fontes de
absoluta confiança pois são comprometidos
com a verdade por terem passado pela iniciação Doma ainda tendo a capacidade de divertir e entreter.
Vale ressaltar alguns aspectos importantes da categoria do Genealogista, os chamados historiadores da África, se tratando de
uma figura essencial que atua em várias esferas sociais a partir de seu alto conhecimento
das histórias de famílias e seus antepassados,
e podendo ser tanto um Tradicionalista, quanto
um Griot, está sempre presente e ativo entre
as diferentes sociedades orais, como é melhor
especificado nos seguintes trechos:

O grande genealogista é sempre um grande viajante.
Enquanto um griot pode contentar‑se em conhecer a
genealogia da família a que está ligado, o verdadeiro
genealogista – seja griot ou não –, a fim de aumentar seus conhecimentos, deverá necessariamente viajar
pelo país para se informar sobre as principais ramificações de um grupo étnico, e depois viajar para o exterior para traçar a história dos ramos que emigraram.
[...] Logicamente toda essa informação era, e ainda é,
transmitida oralmente e registrada apenas na memória
do genealogista. Não se pode fazer ideia do que a memória de um “iletrado” pode guardar. Um relato ouvido
uma vez fica gravado como em uma matriz e pode,
então, ser reproduzido intacto, da primeira à última palavra, quando a memória o solicitar. [...] Dizer genealogista é dizer historiador, pois um bom genealogista
conhece a história, as proezas e os gestos de todas as
personagens que cita ou, pelo menos, das principais.
Essa ciência se encontra na própria base da história da
África, pois o interesse pela história está ligado não à
cronologia, mas à genealogia, no sentido de se poder
estabelecer as linhas de desenvolvimento de uma família, clã ou etnia no tempo e no espaço. [...] A genealogia
é, desse modo, ao mesmo tempo sentimento de identidade, meio de exaltar a glória da família e recurso em
caso de litígio. Um conflito por um pedaço de terra, por
exemplo, poderia ser resolvido por um genealogista,
que indicaria qual ancestral havia limpado e cultivado a
terra, para quem a havia dado, sob que condições, etc.
(KI-ZERBO, 2010: 203-204).

Esses dois tipos de transmissores de
história oral são os principais responsáveis por
manter viva a tradição, através da memória extremamente admirável e da fala, viajam e perambulam entre diferentes grupos em busca
das informações, detendo décadas e décadas
de histórias de linhagens e acontecimentos
com os mínimos detalhes sendo na grande
maioria das vezes, iletrados, figuras importantes tanto para atender as demandas de suas
sociedades quanto para entretenimento e mediação (KI-ZERBO, 2010, p. 39).
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METODOLOGIAS, CATEGORIAS
DE ANÁLISE E AS FORMAS DOS
REGISTROS ORAIS
Saindo da esfera cultural e sagrada
da oralidade, e passando à análise crítica dos
vários modelos pelos quais ela pode se apresentar considerando sua imensa diversidade, a
metodologia que foi criada para a identificação
e catalogação dos diferentes tipos de registros
orais é vasta e requer paciência e atenção (KI-ZERBO, 2010, p. 141).
Por não ser um conjunto homogêneo
de histórias lineares e serem susceptíveis a
alterações e distorções ao longo do tempo, é
necessário que haja uma investigação minuciosa e, se possível, comparações entre si. Identificar um registro com informações históricas
legítimas é um trabalho difícil, mas possível, se
cada passo for seguido com rigor (KI-ZERBO,
2010).
Não há uma única definição para o
documento oral, ele pode ser apresentado de
diversas formas e possui várias estruturas, podendo passar por muitas variações se tratando
de um testemunho humano que é repassado
oralmente ao longo dos anos por muitos indivíduos, grupos e línguas diferentes, em que um
acontecimento pode ser interpretado a partir
e várias tradições. O que se deve considerar,
é que nem toda transmissão verbal é de fato
uma tradição, para que uma transmissão seja
analisada em suas devidas especificações, temos três características de transmissão verbal
(KI-ZERBO, 2010):
• Testemunha ocular: fato transmitido por
quem presencia a informação imediata, com
menos riscos de distorções do conteúdo, é
legítima;
• Boato: deve ser excluído, pois, embora transmita uma mensagem, é resultado
do “ouvi dizer”, é extremamente distorcido,
pode ter valor como uma expressão popular
diante de um acontecimento, podendo vir a
se tornar uma tradição se for repetido por
gerações posteriores;
• Tradição: Transmite evidências para as
gerações futuras (KI-ZERBO, 2010, p.141).

Para que se possa distinguir cada uma
dessas características é necessário um entendimento da sociedade nas quais as transmissões orais transitam, identificar de fato uma
tradição oral é um trabalho árduo e requer um
olhar crítico e o máximo de conhecimento do
todo que for possível.
Depois de identificada a tradição de
fato, ainda existem diferentes critérios que definem cada tipo de tradição, é preciso que hajam métodos de análise e avaliações críticas
das estruturas de cada registro, como mostra o
seguinte trecho:
Numa sociedade oral, a maioria das obras literárias
são tradições, e todas as tradições conscientes são
elocuções orais. Como em todas elocuções, a forma
e os critérios literários influenciam o conteúdo da mensagem. Essa é a principal razão das tradições serem
colocadas no quadro geral de um estudo de estruturas literárias e serem avaliadas criticamente como tal.
Um primeiro problema é o da forma da mensagem. Há
quatro formas básicas, resultantes de uma combinação
prática de dois conjuntos de princípios. Em alguns casos, as palavras são decoradas, em outros, a escolha
é entregue ao artista. Em alguns casos, uma série de
regras formais especiais são sobrepostas à gramática
da língua comum, em outros, não existe tal sistema de
convenções (KI-ZERBO, 2010, p.141).

As formas fundamentais das tradições
orais se dividem em fixas e livres, se subdividindo cada uma em mais duas categorias:
- Forma estabelecida fixa: são os poemas, todo material decorado e dotado de uma
estrutura específica, incluindo canções;
- Forma livre fixa: são as fórmulas, inclui
provérbios, charadas, orações, genealogias,
tudo que é decorado, mas não está sujeito a
regras de composição, possuem em arquétipo
original que possibilita que os padrões de narrativa sejam reconhecidos.
As fontes fixas, por terem uma transmissão mais precisa e padronizada, e terem
o objetivo consciente de propagar informações
históricas, são consideradas na maioria dos
casos as mais confiáveis, legítimas, entretanto,
por trazerem arcaísmos em sua composição
cujos significados não podem mais ser encontrados a não ser por intervenção de algum informante, sua interpretação pode ser bastante
dificultada:
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Infelizmente, esse tipo de registro oral vem carregado
de alusões poéticas, imagens ocultas, jogos de palavras com múltiplos significados. Não só é impossível
compreender qualquer coisa dessa elocução “hermética” sem um comentário, mas também, muitas vezes, só
o autor conhece todos os aspectos do seu significado.
Mas ele não transmite tudo no comentário explicativo,
de qualidade variável, que acompanha a transmissão
do poema. Essa peculiaridade é bastante comum, especialmente no que se refere aos poemas ou canções
panegíricos da África meridional (Tswana, Sotho), oriental (a região lacustre), central (Luba, Congo) ou ocidental (Ijo), (KI-ZERBO, 2010:143)

Nas formas livres temos:
- Forma estabelecida: a epopeia, onde
o artista pode escolher suas próprias palavras
dentro de um conjunto estabelecido de regras
formais, como as rimas, os padrões tonais, o
número de sílabas, etc. Como nesse caso as
palavras são de escolha do artista, não se pode
reconstruir um arquétipo original das epopeias,
apesar de possuírem requisitos similares que
podem basear-se num único modelo original;
-Forma livre: são as narrativas, compreendem a maioria das mensagens históricas
conscientes, a liberdade deixada ao artista permite numerosas combinações, remodelações,
reajustes, ampliação das descrições, desenvolvimento, etc. Torna-se então, difícil reconstruir
um arquétipo. O artista é livre do ponto de vista
literário, o seu meio social pode impor-lhe uma
fidelidade rígida às fontes. A abordagem crítica
é essencial para se analisar esse tipo de discurso, e eliminar, por vezes, a narrativa que não
é baseada no testemunho ocular:
Toda literatura oral tem sua própria divisão em gêneros literários. O historiador não só tentará apreender o
significado desses gêneros para a cultura que está estudando, mas também colherá ao menos uma amostra
representativa de cada um, pois em todos eles pode‑ se
esperar encontrar informações históricas, além do que,
as tradições que o interessam particularmente são mais
fáceis de se compreender quando analisadas no contexto geral. Já a própria classificação interna fornece
indicações valiosas. Assim, podemos descobrir se os
transmissores de uma obra literária fazem distinção, por
exemplo, entre as narrativas históricas e as de outros tipos. Os gêneros literários também estão sujeitos a con-

venções literárias, cujo conhecimento é fundamental
para se compreender o verdadeiro sentido da obra. A
questão nesse caso não é mais de regras formais, mas
de escolha de termos, expressões, prefixos pouco usuais, vários tipos de licença poética. Uma atenção maior
deve ser dada às palavras ou expressões que possuem
múltiplas reverberações. Além disso, os termos-chave,
intimamente ligados à estrutura social, à concepção
do mundo, e praticamente intraduzíveis, exigem que se
faça uma interpretação à luz do contexto literário no
qual aparecem (KI_ZERBO, 2010, p. 144-145).

A multiplicidade de representações
de diversos gêneros literários que compõem
a tradição oral requer que se desenvolvam
mecanismos de análise baseados em requisitos práticos que identifiquem cada modelo
de transmissão a partir de uma estrutura comum, como os chamados “Episódios Estereotipados/Clichês”, textos orais que possuem o
mesmo modelo nuclear de narrativa e que são
contados em diferentes etnias, a identificação
de uma estrutura comum ajuda na catalogação
e no reconhecimento dos estilos de narrativas,
mas isso ainda não é suficiente;
A crítica literária levará em consideração não apenas os
significados literal e pretendido de uma tradição, mas
também as restrições impostas, para a expressão da
mensagem, por requisitos formais e estilísticos. Avaliará
o efeito da distorção estética, muito frequente. [...] Se os
critérios estéticos prevalecem sobre a fidelidade da reprodução, ocorrerá uma forte distorção estética, refletindo o gosto do público e a arte da pessoa que transmite
a tradição (KI-ZERBO, 2010, p.199-200).

Toda tradição oral sempre terá sua superfície social, um passado inscrito nessas representações coletivas, e levando em consideração essa multiplicidade e complexidade nas
formas de cada tradição, é impossível definir a
natureza de uma tradição sem antes considerar esses aspectos sociais, além disso, há dois
tipos básicos de tradições podem também ser
divididos cada qual com suas características:
- Tradições oficiais: tradições que tratam de assuntos públicos legais e possuem
legitimidade universal;
- Tradições particulares: associadas a
grupos ou instituições incorporadas a outros
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grupos, não serão tão bem conservadas, pois
tem menor importância, embora, em geral, estejam mais próximas da verdade que as demais tradições, são oficiais para o grupo que
as transmite. Essas tradições particulares são
importantes para esclarecer questões de história política geral por ser um testemunho menos
sujeito a distorção.
Para que uma tradição legítima seja
identificada, o historiador, como se viu, precisa
passar por vários níveis de análise crítica, além
do conhecimento da sociedade que estuda,
também é preciso que hajam separações de
cada tipo de transmissão de acordo com cada
categoria, levando em consideração todos os
níveis e ramificações que fluem entre a oralidade,
Deve examinar todas as suas instituições para isolar as
tradições, e também esmiuçar todos os gêneros literários para obter informações históricas. É o grupo dirigente de uma sociedade que retém a posse das tradições oficiais, e sua transmissão é geralmente realizada
por especialistas, que utilizam meios mnemotécnicos
(geralmente canções) para reter os textos. Às vezes
há o controle de colegas em ensaios privados ou na
representação pública associada a uma cerimônia importante. Os especialistas, entretanto, nem sempre estão ligados ao poder. É o caso dos genealogistas, dos
tamborileiros de chefes ou de reis, dos guardas de túmulos e dos pregadores de religiões nacionais. Mas há
também especialistas em outros níveis. Entre os Xhosa
(África do Sul), há mulheres especializadas na arte de
representar histórias engraçadas, ntsomi. Há também
outros que sabem fazê‑la, mas não se especializam
nisso. Estes geralmente tomam parte em espetáculos
populares. Alguns celebrantes de ritos religiosos também são especialistas em tradições orais: os guardas
dos mhondoro shona (Zimbabwe) conhecem a história
dos espíritos confiados à sua guarda. [...] Um exame
da “superfície social” torna possível, portanto, descobrir
tradições existentes, colocá‑las em seu contexto, achar
especialistas responsáveis por elas e estudar as transmissões. Esse exame também torna possível descobrir
indicações valiosas sobre a frequência e a forma das
próprias representações. A frequência é um indicador
da fidelidade da transmissão (KI-ZERBO, 2010: 150151).

A cronologia também é um fator importante na análise das tradições, ela é necessária para que se possam distinguir os diferentes
períodos dos fatos e se traçar uma ordem de
acontecimentos, também contribui para legitimar uma narrativa identificando nela certos fatos ou fenômenos marcantes que ocorreram na
História.
A cronologia neste caso não é expressa por datações, e sim em listas de reis e gerações de famílias, informações que permitem
que seja possível situar o conjunto de tradições
de cada região estudada, é geograficamente
restrita, em geral não permite estabelecer uma
sequência de acontecimentos que sejam exteriores àquela localidade.
Essa cronologia nas tradições orais,
assim como nas narrativas, está sujeita a distorções, a verdadeira duração dos acontecimentos pode ser encurtada ou prolongada e
algumas etnias que não contribuíram de forma
significativa para a história de seu povo podem
ser excluídas, enquanto outras ganham maior
destaque, dependendo do interesse do grupo
que detém o poder em dado momento.
Como se pôde notar, o estudo da tradição oral evoluiu bastante e sua metodologia
de análise já possui uma gama considerável
de categorias que ajudam na diferenciação de
cada tipo, forma e estrutura de transmissão, assegurando que possam ser validadas as que
se encaixam nas devidas classes, entretanto,
ainda falta muito conhecimento e especialização no assunto, principalmente por parte dos
estudiosos de fora da África, o que reforça a
importância de se abordar esse tema mais
frequentemente na academia, e não somente
nela, para que os estudos nesta área evoluam
cada vez mais.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O entendimento da tradição oral africana como uma cultura de transmissão e preservação de conhecimento, de fortalecimento da memória individual e coletiva, de valorização do
patrimônio imaterial, de diversidade de modos de produção histórica, de relação de respeito e
harmonia com a natureza e com o sagrado, de grande importância da verdade como valor moral
e da palavra como ferramenta divina, de reverência aos ensinamentos dos antepassados e da
sabedoria dos mais velhos, mostra que o saber possui múltiplas formas de existir e se expandir,
que pode nascer de diferentes raízes e carregar uma infinita gama de conhecimentos que devem
ser valorizados e protegidos.
Compreender essa multiplicidade de sentidos que podem abarcar um único conceito, a
oralidade, considerando os fatores culturais e sociais que formam esse modo de viver coletivo
que construiu um método tão específico e ao mesmo tempo tão abrangente de expressar o saber nos seus mais diversos significados nos traz a possibilidade de ampliar nossa visão de mundo, e não só no campo da História, e nos abrir para novos modelos de ensino e aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA LUDICIDADE: JOGOS
E BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
PARA UMA MELHOR APRENDIZAGEM

RESUMO: O interesse pelo presente tema surgiu a partir da convivência com as crianças no estágio da educação infantil, onde há necessidade de averiguar a importância da ludicidade no
processo de aprendizagem das crianças na educação infantil. Sendo uma importante forma de
linguagem na primeira infância que constitui um relevante meio para o desenvolvimento do
aluno, porém, necessita-se que a prática educativa seja ressignificada e os educadores mais
capacitados para que haja situações de aprendizagem significativas.

Palavras-chave: Ludicidade; Aprendizagem; Brincadeiras.
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INTRODUÇÃO

A

preferência por esse tema, se dá, pelo intuito de chamar a atenção para a importância da Ludicidade: jogos e brincadeiras na Educação Infantil para uma melhor
aprendizagem. O tema aborda a importância do lúdico na educação infantil, uma
vez que os jogos e brincadeiras são excelentes oportunidades de mediação entre o prazer e o
conhecimento historicamente constituído, já que o brincar é eminentemente cultural.
As brincadeiras, o ato de brincar está presente em todos os tempos e lugares, fazendo
parte do contexto histórico e social da criança. Para brincar não precisa de muito, basta usar a
imaginação e a criação, a fantasia. E temos que usar essa vontade das crianças para o desenvolvimento da aprendizagem, unir o brincar com o aprender, pois brincando se aprende.
Esse artigo tem como objetivo trazer elementos embasados em estudos e resultados de
pesquisas para que os interessados possam contribuir para o nosso trabalho, visando demonstrar a importância da ludicidade na Educação Infantil. Tem como objetivo também, entender qual
relação podemos fazer do brincar com o desenvolvimento da aprendizagem e da cultura? Demonstrar que ao se trabalhar ludicamente não se está abandonando a seriedade e a importância
dos conteúdos a serem apresentados à criança.
No desenvolvimento do artigo será realizada uma discussão das teorias que foram utilizadas para entender e esclarecer o tema escolhido, sob uma metodologia baseada na coleta de
dados bibliográficos, tendo sido utilizados livros e sites de pesquisas de autores como: Antunes
(2004), Kishimoto (2002) e Piaget (1975).
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criança, da metodologia de cada jogo e brincadeira que for desenvolver e o desenvolvimento
O jogo pedagógico é uma forma de a humano e suas limitações, sendo ao mesmo
criança vivenciar experiências. O autor traz que tempo propício a uma realização prazerosa e
brincando, a criança explora o mundo, ativa a empática.
imaginação e se auto realiza. Assim já entenAs brincadeiras antigas fazem parte
demos o quão importante é o brincar para as
da vida de todos, mesmo que sejam diferencrianças em fase de desenvolvimento.
tes hoje na maneira de brincar, porque hoje,
Os jogos pedagógicos e as brincadei- nós temos diferentes espaços geográficos e
ras podem facilitar o processo de ensino apren- culturais. Mais a raiz da brincadeira não se perdizagem e ainda são prazerosos, interessantes de, permanece. E como podemos fazer com o
e desafiantes. Os jogos e as brincadeiras são brincar com o desenvolvimento, a aprendizaótimos recursos didáticos (ANTUNES, 2004.p. gem, a cultura e como incorporar a brincadeira
em nossa prática?
26).

LUDICIDADE E JOGOS

Jean Piaget afirma que a inteligência
não é inata nem adquirida, mas é o resultado da construção do sujeito. Primeiro estágio:
Inteligência Sensório-motor. Corresponde aos
dois primeiros anos de vida, resolve seus problemas exclusivamente através da percepção
e dos movimentos. Percebe o ambiente e age
sobre ele.
A estimulação visual, tátil e auditiva é
fundamental no desenvolvimento do bebê. A
criança aprende pela experiência, examinando e experimentando com os objetos ao seu
alcance, somando conhecimentos. Aos seis
meses adquire um conceito importante para o
desenvolvimento mental, chamado objeto permanente.
PIAGET (1998) diz que a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso, indispensável à prática educativa. Nas fases iniciais da
escolarização das crianças a brincadeira e o
brinquedo são de grande importância para o
desenvolvimento social, motor e cognitivo da
criança. E serve de sondagem para que lá na
frente consigamos trabalhos melhor com esta
criança em seu processo de aprendizagem.
A contribuição do jogo e da brincadeira
para o desenvolvimento da criança vai depender do conhecimento que o professor tenha de

Piaget (1998), é um dos primeiros a
conciliar o uso dos brinquedos no desenvolvimento infantil. Para o autor brinquedo é sinônimo de infância e a criança encara-o como sua
elementar ferramenta de trabalho tão importante para sua vida. O brinquedo é parte do lúdico
e faz parte de toda cultura infantil em qualquer
parte do mundo, podendo se configurar das
mais variadas formas (PIAGET, 1998, p.139).
O brincar é natural na vida das crianças. É algo que faz parte do seu cotidiano e
se define como espontâneo prazeroso e sem
comprometimento. Brincando simbolicamente,
a criança expande seu vocabulário, aprende
novas palavras, nomeia os objetos que manipula, utiliza expressões do seu dia-a-dia, estabelece monólogos e diálogos, demonstrando
assim correlações entre o jogo de faz-de-conta
e as várias formas de linguagem. Além disso,
acaba aprendendo a lidar com conflitos e a resolver problemas simples:
[...] Ao brincar, a criança é capaz de impor-se a condições externas, em vez de a elas ficar sujeita. Há uma
inversão do controle social: enquanto brincam, são as
crianças que dão as Ao brincar com os outros, a criança aprende a partilhar, a dar, a tomar, a cooperar pela
reversibilidade das relações sociais (KISHIMOTO, 2002,
p.13).
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Devemos então respeitar a infância e
as características próprias desta fase. Não só
os jogos educativos e brincadeiras didáticas,
mas todo e qualquer jogo, toda e qualquer
brincadeira incentiva a criatividade, promove
a socialização, desenvolve a expressão oral e
corporal.

Segundo Mantovani neste livro ele classifica as várias formas de identificar, chamar
o jogo amarelinha. A tão famosa brincadeira
de amarelinha e ao mesmo tempo esquecida,
é também conhecida como sapata, macaca,
academia, jogo da pedrinha e pula macaco, é
muito conhecida do universo infantil, faz parte
do cotidiano das crianças e constitui-se basicamente em um diagrama riscado no chão e
dividido em casas numeradas, que deve ser
percorrido respeitando as regras pré-estabelecidas.

Pois é uma atividade de grande importância para a criança, a torna ativa, criativa e
lhe dá oportunidade de relacionar-se com os
outros; também a faz feliz, por isso, mais propensa a ser bondosa, a amar o próximo a ser
solidária. O brincar na escola não é apenas
Mantovani diz que a amarelinha foi trapassar tempo, mas, sim uma ferramenta que zida ao Brasil pelos portugueses e logo se torpode ser utilizada para desenvolvimento da nou popular. Na Roma antiga, gravuras mosaprendizagem:
tram crianças brincando de amarelinha nos
pavilhões de mármore nas vias. O caminho ou
O brincar é uma ferramenta a mais que o educador percurso da amarelinha simbolizava a passapode lançar mão para favorecer o desenvolvimento e gem do homem pela vida, por isso em uma
a aprendizagem dos alunos, proporcionando um am- das pontas ficava o céu e, na outra o inferno
biente escolar planejado e enriquecido, que possibilita (MANTOVANI, 2010).
a vivência das emoções, os processos de descoberta,
a curiosidade e o encantamento, os quais favorecem as
bases para a construção do conhecimento (SANTOS,
2011, p.7).

Portanto, devemos valorizar o brincar
da criança e com a criança, assim construiremos um futuro melhor, perpetuando a fraternidade entre as pessoas. Para esclarecer melhor
sobre o jogo, recorremos à assimilação e acomodação. Estes dois movimentos, constituem
funções constantes, atuando invariavelmente
ao longo dos diferentes estágios de desenvolvimento mental por que passa o indivíduo, sempre em equilíbrio crescente.
Brincando simbolicamente, a criança
expande seu vocabulário, aprende novas palavras, nomeia os objetos que manipula, utiliza
expressões do seu dia-a-dia, estabelece monólogos e diálogos, demonstrando assim correlações entre o jogo de faz-de-conta e as várias formas de linguagem. Além disso, acaba
aprendendo a lidar com conflitos e a resolver
problemas simples.

Ao usar o jogos e brincadeiras como
recurso pedagógico deve-se ter em mente a
expressão e a construção do conhecimento. A
criança apropria-se da realidade, atribuindo-lhe
significado. Assim, alunos com dificuldade de
aprendizagem podem valer-se da brincadeira
como processo facilitador para outras disciplinas futuras.

PRÁTICAS EDUCATIVAS E
CRIATIVIDADE NA IMPORTÂNCIA
DA MÚSICA PARA FORMAÇÃO DAS
CRIANÇAS
A música não é um fator externo em relação ao homem
- provém do seu interior, é inerente à sua natureza. Ela
está presente em todo universo, inspirando a expressão
musical humana. Trata-se de uma segunda linguagem
materna. Por esse motivo, toda criança tem direito a
uma educação musical que lhe possibilite desenvolver
o potencial de comunicação e expressão embutido nessa linguagem (ÁVILA e SILVA, 2003, p. 76).
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Em diversos momentos de sua existência a criança acaba tendo contato com a música, em seu período de escolaridade infantil.
É utilizada em jogos, e brincadeiras, em comemorações, na aprendizagem de hábitos como
“lavar as mãos”, “escovar os dentes” e outras
coisas, como forma de incutir esses valores
nas crianças.

Weigel (1988) e Barreto (2000), afirmam que atividades musicais podem colaborar
no desenvolvimento sócio afetivo, psicomotor e
cognitivo das crianças, do seguinte modo:
Sócio afetivo: trabalhando musicalmente em grupo, a criança vê-se em pé de igualdade em relação às outras, se sentindo parte
de um todo, e reconhecendo suas limitações,
dificuldades, mas também seus pontos fortes,
suas potencialidades. Também lhes serve como
uma maneira de entender o mundo, de colocar
para fora aquilo que pensam, a sua forma de
interpretar a realidade, fazendo atividades que
lhe proporciona o deleite da diversão junto às
outras crianças e também como uma forma de
se assegurar de sua identidade perante o mundo, ou seja, através do confronto amigável com
as outras crianças, ela aprende a se reconhecer
como um eu independente.

Além disso, devemos lembrar que as
crianças não se formam, enquanto seres humanos, apenas com aquilo que recebem no
ambiente escolar. Elas já trazem consigo uma
bagagem que deve ser aproveitada pelo professor.
É a música uma das formas de contato com o universo adulto, via televisão, rádio,
internet, que são mídias que estão presentes
no cotidiano dos alunos, e com o tempo acabam criando um repertório inicial para elas. O
Psicomotor: fazer movimentos rítmicos
RCNEI (Referencial Curricular Nacional para a
como dança bater de palmas, intercalar falas
Educação Infantil) coloca que:
(um grupo fala X, outro fala Y), tudo isso, quando feito de maneira ordenada, estimula o sisO ambiente sonoro, assim como presença da música
tema psicomotor das crianças, lhe fornecendo
em diferentes e variadas situações do cotidiano fazem
meios para desenvolver suas capacidades de
com que os bebês, e crianças iniciem seu processo de equilíbrio e coordenação, fomentando também
musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melo- seu senso rítmico e facilitando a liberação de
dias curtas, cantigas de ninar, fazem brincadeiras canta- sentimentos, fatores que, juntos, colaboram
das, com rimas parlendas, reconhecendo o fascínio que para a formação da personalidade da criança e
tais jogos exercem (BRASIL, 1998. p.51).
para a execução de atividades complexas como
a leitura e a escrita.
Algo que é preocupante nesse uso da
música é o fato de que ela acaba sendo vista
não como uma linguagem autônoma, mas apenas como uma forma de subsídio a outros conteúdos, por assim dizer, “mais importantes”.
Quando uma criança aprende uma canção para dar bom dia aos professores ou para
preservar o meio ambiente, há preocupação
apenas com o conteúdo verbal da mensagem,
e não com a organização dos sons envolvidos
na produção daquela música, o que faz com
que a música seja passada para um plano secundário.

Linguístico Cognitivo: a criança naturalmente precisa de uma matéria bruta para lapidar e transformar em conhecimento, ainda que
à sua maneira. Essa é uma característica básica
dos seres humanos. Ela retira esse material de
que precisa a partir do ambiente, ou seja, das
sensações e experiências pelas quais passará
em seu cotidiano escolar, familiar etc. Sabendo
disso, é necessário fazer com que ela receba os
mais ricos estímulos externos, a fim de aumentar sua gama de possibilidades de desenvolvimentos no campo linguístico e cognitivo. A música lhe permite fazer isso através do canto, da
imitação dos amigos, dos sons de animais, da
percepção rítmica, harmônica e melódica dos
sons organizados etc. Tudo isso permitirá a ela
travar laços com o meio em que se encontra.
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A dança enquanto saber autônomo e liberdade de se expressar. Nesta etapa de sua
elemento crucial para o desenvolvimento pleno vida, a criança já tem um vocabulário fluente e
da criança
expressivo de gestos.
A criança na dança aprende a trabalhar a autonomia, a autoria, cooperação, desinibição, a responsabilidade e principalmente
a criatividade, uma competência que no futuro
dessa criança fará toda a diferença na sua formação.
A dança contribui para tornar os indivíduos mais sensíveis, criativos, comunicativos e
felizes, o teatro é “elemento vivo” no cotidiano
das crianças dentro de um ambiente desafiador, seguro, que estimula a parceria e o coletivo, respeitando sempre o processo individual
de cada criança, com suas características, habilidades e competências.

A dança na escola como atividade pedagógica, pode desenvolver na criança a compreensão de sua capacidade de movimento,
mediante um maior entendimento de como seu
corpo funciona. Consequentemente, poderá
utilizá-lo significativamente com mais sapiência, liberdade, compromisso e empatia.

A arte da dança faz parte das culturas
humanas e sempre esteve integrada ao ato de
trabalhar, a religiosidade e as atividades recreativas. As pessoas constantemente falam da
dança, como um bem cultural e uma atividade
pertinente à natureza humana. Toda ação do
homem abrange a movimentação.

A partir dessas teorias cria-se um novo
desafio à visão tradicional que separa corpo e
mente razão e emoção. Um dos objetivos educacionais da dança é a compreender a estrutura e o funcionamento do corpo e investigar o
movimento humano.

A criança é um ser em constante mudança e mobilização, utilizando-se destas, para
em busca de conhecer a si mesma e a tudo
o que a rodeia, envolvendo-se com objetos e
pessoas.
A ação física é importante para que
essa criança se harmonize de maneira integradora às potencialidades motoras, afetivas
e cognitivas, a criança se movimenta em tudo
que faz no seu, quando corre pula, gira e sobe
nos objetos, está entrando em contato com
algumas das atividades dinâmicas que estão
ligadas à sua necessidade de experimentar o
corpo, não apenas para seu domínio, mas também na construção de sua autonomia.
A ação física da criança é a primeira
forma de aprendizagem, a motricidade ligada
à atividade mental, quando ela se movimenta não só em função de respostas funcionais
como a maioria dos adultos, mas sim pelo prazer do exercício físico, a criança sente prazer
ao se exercitar constantemente, para explorar
o meio onde vive adquirir melhor mobilização e

Este olhar está vem de encontro com
as pesquisas feitas recentemente pelos neurocientistas, que estudam as relações entre o desenvolvimento da inteligência, os sentimentos
e o desempenho corporais, onde dizem que
esta relação é cada vez maior entre eles.

Tais conhecimentos devem ser articulados com a percepção do espaço, peso e tempo. A dança é um modo de integrar e expressar tanto no individual quanto no coletivo, em
que o aluno exercita a atenção, a percepção, a
colaboração e a solidariedade.
A dança é também uma fonte de comunicação e de criação informada nas culturas. Por meio de atividades lúdicas, a dança
contribui para a experimentação e a criação,
no exercício da espontaneidade, para o desenvolvimento da criança no que se refere à consciência crítica e à construção de sua imagem
corporal, fatores que são importantíssimos
para o crescimento individual e a consciência
social da criança. Nessas atividades coletivas,
as improvisações em dança dão oportunidade
para a criança experimentar a plasticidade de
seu corpo, de exercitar suas potencialidades
motoras e expressivas no seu relacionamento
com os outros.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
ATRAVÉS DO TEMPO

A presente pesquisa foi desenvolvida
em uma única etapa e a metodologia utilizada
Para começar a falar do ato de brincar,
será a bibliográfica com a finalidade de propor- em primeiro lugar é preciso pensar no objeto
cionar maior contato com o problema a fim de a ser estudado: a criança. A concepção de
torná-lo mais compreensível.
infância que temos hoje, nem sempre foi assim.
Até o século XVII, as crianças conviviam igualDe acordo com Gil (2002, p. 44) “a mente com os adultos, não havia um mundo
pesquisa bibliográfica é desenvolvida com infantil, diferente e separado, ou seja, uma vibase em material já elaborado, constituído prin- são especial do universo infantil (ZILBERMAN,
cipalmente de livros e artigos científicos. Boa 1994).
parte dos estudos exploratórios pode ser definida como pesquisas bibliográficas”.
Não se escrevia para eles, não se penO artigo desenvolveu-se por meio da
pesquisa qualitativa, considerando que esta
abordagem proporciona resultados significativos na área educacional, no sentido de oportunizar ao pesquisador uma visão mais ampla
no cotidiano escolar, além de produzir conhecimentos e contribuir para a transformação da
realidade estudada. Desse modo ao longo do
trabalho, tais métodos serão utilizados a fim de
produzir de forma eficaz a proposta apresentada.

sava para eles, nem ao menos se dedicava
momentos para distração a eles. Segundo ZILBERMAN (1994). [...] a concepção de uma faixa etária diferenciada, com interesses próprios
e necessitando de uma formação específica,
só acontece em meio à Idade Moderna.

Esta mudança se deveu a outro acontecimento da época: a emergência de uma
nova noção de família, centrada não mais em
amplas relações de parentesco, mas em um
núcleo unicelular, preocupado em manter sua
Para o entendimento do conceito de privacidade (impedindo a intervenção dos papesquisa qualitativa, González Rey (2002, p. rentes em seus negócios internos) e estimular
o afeto entre seus membros.
55) afirma:
Até este século, as crianças não eram
notadas culturalmente e socialmente como
seres diferentes dos adultos, compartilhavam,
portanto, o mesmo tipo de roupa, os mesmos
ambientes caseiros e até mesmo os de trabalhos, pois elas tinham que produzir o serviço
Para alcançar os objetivos da pesquisa, bruto tanto quanto um adulto (ZILBERMAN,
e conseguir as informações e dados necessá- 1994).
rios, será indispensável à utilização de alguns
Foi a partir do século XVIII, que a crianprocedimentos, que são a consulta bibliográfica, pois é necessário obter embasamento ça começa a ser diferente do adulto, com neteórico a fim de aprofundar sobre o tema es- cessidades e características próprias. Houve,
colhido como, por exemplo, em livros: Dentro portanto, uma separação de um lado a vida
do proposto apresentado acima, pretendemos adulta com seus deveres e obrigações, do oudesenvolver a pesquisa de forma bibliográfi- tro a infância com seus detalhes a serem desca, utilizando autores que dissertam sobre o cobertos (ZILBERMAN, 1994).
tema pretendido, como por exemplo: Antunes
(2004), Kishimoto (2002) e Piaget (1975).
A pesquisa qualitativa se debruça sobre o conhecimento de um objeto complexo: a subjetividade, cujos elementos estão implicados simultaneamente em diferentes processos constitutivos do todo, os quais mudam
em face do contexto em que a expressa o sujeito concreto (REY, 2002, p. 55).
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Nesse momento, a criança começa a
ser vista como um indivíduo que precisa de
atenção especial que é determinada pela sua
idade. O adulto passa a idealizar a infância. A
criança é o indivíduo inocente e dependente do
adulto devido a sua falta de experiência com
o mundo real (ZILBERMAN, 1994). Até hoje,
muitos ainda têm essa concepção da infância
como o espaço da alegria, da inocência e da
falta de domínio da realidade.
É justamente dentro dessa falta de realidade, dentro desse mundo imaginário que
a criança vive suas aventuras, seus medos,
suas angústias, suas alegrias, conversa com
animais, “aprende a voar”, enfim, desenvolve o
ato de brincar.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR

cessário o brincar mais exploratório, mas isso
depende do contexto geral e exploratório em
suas experiências pré-escolar, em casa ou com
companheiros de brincadeiras. Elas então chegam à escola possivelmente com expectativas
muito diferentes em relação ao brincar. Além
disso, acaba aprendendo a lidar com conflitos
e a resolver problemas simples:
[...] Ao brincar, a criança é capaz de impor-se a condições externas, em vez de a elas ficar sujeita. Há uma
inversão do controle social: enquanto brincam, são as
crianças que dão as ordens. Provocar a oportunidade
de inversões tem implicações importantes como motor do desenvolvimento. No plano emocional, brincar
permite à criança libertar as tensões originadas pelas
restrições impostas pelo meio ambiente; brincar fornece a oportunidade de resolver as frustrações, e é por
isso altamente terapêutico. Ao brincar com os outros, a
criança aprende a partilhar, a dar, a tomar, a cooperar
pela reversibilidade das relações sociais (KISHIMOTO,
2002, p.13).

Na realidade, as brincadeiras das crianças deveriam ser consideradas suas atividades
mais sérias, pois são com elas que as crianças
Deve-se então respeitar a infância e as
trabalham seus temores, suas alegrias, e por
fim aprendem a lidar com esses sentimentos. características próprias desta fase. Não só os
jogos educativos e brincadeiras didáticas, mas
As pré-escolas compreendem que atra- todo e qualquer jogo, toda e qualquer brincavés do brincar, a criança pode desenvolver sua deira incentiva à criatividade, promove a sociacoordenação motora, suas habilidades visuais lização. Ao usar o jogo e brincadeiras como
e auditivas, seu raciocínio criativo e sua inteli- recurso pedagógico deve-se ter em mente a
expressão e a construção do conhecimento. A
gência.
criança apropria-se da realidade, atribuindo-lhe
O brincar é para a criança uma fonte significado.
de descoberta de valor incalculável, pois, enKishimoto (1997, p. 38) “Enquanto maquanto brinca, vivencia o lúdico de forma significativa produzindo no cérebro uma atividade nifestação livre e espontânea da cultura popuintensa marcada pelo prazer que, por sua vez, lar, a brincadeira tradicional tem a função de
desenvolve o senso de companheirismo, afir- perpetuar a cultura infantil, desenvolver formas
ma a personalidade, proporcionando a criança de convivência social e permitir o prazer de
brincar”. O brincar está presente em diferentes
a descoberta do seu próprio “eu”.
tempos e lugares e de acordo com o contexto
Brincando ela aguça o imaginário, des- histórico e social que a criança está inserida. A
perta ideias e contribui para o desenvolvimento brincadeira é recriada com seu poder de imaintelectual e criativo. Por meio do brincar livre ginação e criação.
subsequente e ampliado, as crianças provavelmente serão capazes de aumentar, enriquecer
e manifestar sua aprendizagem. Quanto mais
jovem a criança, mais provável que seja ne-
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O brinquedo como suporte da brincadeira tem papel estimulante para a criança no momento da ação lúdica, permitindo a exploração do seu potencial criativo numa sequência de ações
libertas e naturais em que a imaginação se apresenta como atração principal. Por meio do brinquedo a criança reinventa um mundo e libera as suas atividades e fantasias. Com o brincar, interagir
e criar através do faz de conta explora os limites e aventuras que a levam para o encontro do seu
próprio eu.
Os pressupostos teóricos fundamentados neste capítulo tratam da concepção de jogo e
brincadeira enquanto elementos fundamentais para o desenvolvimento da criança. Brincando a
criança ativa a imaginação e se auto realiza. Os jogos pedagógicos e as brincadeiras podem facilitar o processo de ensino aprendizagem e ainda são prazerosos, interessantes e desafiantes. Os
jogos e as brincadeiras são ótimos recursos didáticos ou estratégia de conhecimento.
Fazer arte é pesquisar-se internamente, procurando pelas essências que nos regem enquanto parte de um mundo globalizado, o que nos entrega a capacidade de desenvolver as percepções através dos sentidos e da mente, a imaginação, a criatividade, a observação que quebra
o parâmetro imediatista que cerca nossas vidas atualmente, e o raciocínio lógico, que é fundamental para a convivência em sociedade e para a resolução de problemas complexos que surgem em
nossa existência.
E, por todos esses motivos, e acrescido o fato de que a escola é o ambiente social oficial
para a construção de cidadãos conscientes de seus atos, deveres e atitudes, faz-se essencial a
apresentação sistematizada do mundo da arte e suas mais distintas facetas para as crianças: o
mundo da literatura, o mundo da dança, o mundo da música, o mundo do teatro, entre tantos outros.
A educação lúdica, além de ajudar, influencia a formação do educando, propicia à criança
muito benefício, pois proporciona a ela prazer, criatividade, coordenação motora que vai desencadeando seu aprendizado. Ela também contribui com o educador, pois através dela se pode educar
com criatividade e responsabilidade, descobrindo maneiras interessantes para serem trabalhadas
conforme a realidade do educando.
Através das atividades lúdicas desenvolvem-se várias habilidades, explorando e refletindo
sobre a realidade, a cultura na qual se vive, incorporando e, ao mesmo tempo, questionando regras
e papéis sociais. Pode-se dizer que as atividades lúdicas ultrapassam a realidade, transformando-a através da imaginação. Brincadeiras e jogos são elementos indispensáveis para que haja uma
aprendizagem com divertimento, que proporciona prazer no ato de aprender, e que facilite as práticas pedagógicas em sala de aula.
Propõe-se, portanto aos educadores infantis, transformar o brincar em
trabalho pedagógico para que experimentem, como mediadores, o verdadeiro significado da aprendizagem com desejo e prazer. Não importa
com quais brinquedos a criança brinca. O foco é o próprio ato do brincar que se torna significativo para a criança e possibilita que ela se
torne um ser humano ativo na sociedade, honesto, generoso, crítico e
compromissado com seu mundo e com as gerações futuras.
É importante ressaltar que a contribuição do jogo e da brincadeira para o desenvolvimento da criança vai depender do conhecimento
que o professor tenha de criança, da metodologia de cada jogo e brincadeira que for desenvolver e o desenvolvimento humano e suas limitações,
sendo ao mesmo tempo propício a uma realização prazerosa e empática.
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MEMÓRIA, ATENÇÃO E PERCEPÇÃO:
FATORES ESSENCIAIS PARA
APRENDIZAGEM

RESUMO: Este estudo foi realizado partindo da análise bibliográfica da literatura vigente sobre
neurociência aplicada à aprendizagem com o objetivo de identificar as interseções presentes
entre neuroplasticidade e educação, dada a urgência da reflexão sobre uma educação pautada no respeito às especificidades dos estudantes. O artigo visa apresentar conceitos básicos
dos mecanismos basais de funcionamento do cérebro como memória, atenção e percepção,
seguida da apresentação do conceito de neuroplasticidade e sua aplicação nos processos de
ensino e aprendizagem. O presente artigo buscou identificar de que maneira os estudos sobre
neurociência aplicada à educação podem contribuir para o sucesso do processo de ensino e
aprendizagem não importando a esfera educacional, pública ou privada, bem como o impacto
dos estudos sobre neurociência, especificamente a plasticidade na aprendizagem na prática
docente.

Palavras-chave: Neuroplasticidade; Educação; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

diversidade é a tônica do ato de educar. Para que educadores, que atuam na
esfera pública ou privada, entender as especificidades dos processos de ensino
e aprendizagem, bem como a diversidade de mecanismos que envolvem a aprendizagem é tarefa imprescindível para quem se propõe exercer um dos ofícios mais importantes
na sociedade.
Levando em consideração a necessidade de se pensar uma educação capaz de pensar
os diferentes modos de aquisição de conhecimento a comunidade acadêmica vem constituindo
uma sólida bibliografia estabelecendo interface com diversas áreas de estudo do desenvolvimento humano, como a neurologia e psicologia, ampliando assim a discussão sobre o funcionamento do cérebro humano e como o mesmo se comporta em cada etapa cronológica do
desenvolvimento.
O presente trabalho está organizado em três etapas. A primeira delas consiste em entender o conceito de funções executivas do cérebro com base nas etapas do desenvolvimento
e seus mecanismos, seguido dos conceitos de percepção, atenção e memória, características
fundamentais para garantir a aprendizagem significativa. Por fim é apresentada a ideia de plasticidade cerebral na aprendizagem, os processos de mielinização, estímulos e demais elementos
necessários para o sucesso da aprendizagem.
Perceber a intersecção entre pedagogia e neurociência pode garantir uma educação
voltada ao respeito ao modo de aprender de cada educando, propiciando ao educador o pensar
e repensar de sua prática valendo-se das diferentes realidades de seus educadores, culminando
em um processo educativo potente, transformador e significativo para todos os envolvidos no
processo de ensinar e aprender.
Compreendendo que, na educação, a Neurociência busca entender como o cérebro
aprende e como o mesmo se comporta no processo de aprendizagem, são definidos métodos
para identificar como os estímulos do aprendizado podem chegar neste órgão central. Sabe-se
que os estados mentais são provenientes de padrões de atividade neural, então, a aprendizagem
é alcançada por meio da estimulação das conexões neurais, que podem ser fortalecidas dependendo da qualidade da intervenção pedagógica.
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FUNÇÕES EXECUTIVAS
De acordo com Oliveira Souza (2013),
as funções executivas são caracterizadas pelo
“conjunto de operações mentais que organizam e direcionam os diversos domínios cognitivos categoriais para que funcionem de maneira
biologicamente adaptativa” (SOUZA, p. 289).
Assim, as funções executivas, são as operações que possuem planejamentos cognitivos
com capacidade de regular-se aos processos
mentais e comportamentais.

Essas expressões vêm do funcionamento cerebral com ligação com outras estruturas encefálicas. Em uma atividade proposta a
uma criança pode contemplar quatro grandes
etapas cognitivas durante o processo da aprendizagem:
• Recepção: recebe e dá um significado à
informação – percepção;
• Registro: registra a informação – memória;
• Processamento: relaciona a informação
com o que já tem armazenado de conhecimento – função executiva;
• Resposta: responda utilizando uma forma de comunicação – função expressiva.

Para Cosenza e Guerra (2011), as funções executivas consistem no conjunto de habilidades para se executar atitudes necessárias
para atingir uma meta. Tais habilidades agreO autor ainda afirma que as funções
gam reconhecimento de objetivos, preparação
de comportamento e seu cumprimento e a pró- executivas são habilidades que o cérebro humano utiliza para o funcionamento de ativipria vigilância do seu desempenho.
dades mentais. São executadas pelo córtex
Dessa maneira, as funções executivas pré-frontal, que devido sua integridade e orgasão responsáveis pela interação com meio nização apresenta uma farta conexão com ouexterno, pois elas organizam nosso pensamen- tras áreas corticais e subcorticais, entretanto,
to, de acordo com nossos conhecimentos re- seu bom funcionamento não depende apenas
tidos em nossa memória, levando em consi- de seu amadurecimento, mas de progressivas
deração nossos valores individuais. Elas estão estratégias de aprendizagem. (MAIA, 2012).
presentes em decisões do nosso cotidiano e
Para Pantano (2009), as funções exenas decisões de longo prazo, somos capazes
de planejar, executar e vistoriar nosso compor- cutivas são complexas e necessárias para um
tamento até o objetivo ser alcançado, indepen- comportamento adequado na execução de tarefas diversas, planejar ações e/ou discursos,
dentemente se for de prazo curto ou longo.
flexibilizar pensamentos e tomar decisões.
Segundo Relvas (2011), as atividades
entre as áreas corticais que permitem a recepção de impulsos, reconhecimento e execução
motora de resposta são chamadas funções
executivas ou funções nervosas superiores,
que são realizadas pelo córtex cerebral.
Maia (2012), aborda que há um conjunto de funções cerebrais chamado de funções
cognitivas que permitem o recebimento e processamento dos estímulos e suas respostas.
Juntos representam o pensamento, possibilitando o raciocínio, emoção, entre outros, que
são as expressões do Homem.

1207

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

PERCEPÇÃO, ATENÇÃO E MEMÓRIA
Este estudo buscou identificar e analisar concepções de percepção, atenção e
memória de acordo com a percepção dos teóricos Heber Maia, Telma Pantano, buscando
destacar a importância das concepções dos
referidos autores na contribuição para análise
da neurociência aplicada à educação.
De acordo com Maia (2012), chamamos de percepção o processo em que o Sistema Nervoso Central (SNC) recebe as informações do meio externo por via de sentidos
que captam e as transformam em estímulos
nervosos. Através dessas sensações, o SNC
irá identificar o que está sentindo e organizá-lo
de forma que se saiba seu significado e localidade.

Os processos sensoriais começam por
um receptor específico de energia. Se ocorrer algum acidente e a cadeia neuronal for interrompida, não será possível perceber a estimulação, pois esta estará desconectada do
sistema nervoso, impedindo a percepção de
sensibilidade nas regiões do corpo que eram
representadas por aquela cadeia neuronal na
qual foi interrompida.
Para Fiuza (2011), a percepção é a
conclusão de um mecanismo que se inicia no
órgão do sentido adequado, se processa a informação na região cerebral responsável e se
finaliza com uma imagem clara, que tem significado e é contextualizada para a ação necessária no ambiente.
Fiori (2008) afirma que a ideia de percepção é resultante de transformações em
todo o sistema nervoso, sobretudo no cérebro.
Os estímulos recebidos pelos receptores sensoriais são filtrados em diversos níveis no qual
a atenção é essencial para sua filtragem.

Segundo Pantano (2009), o conceito de percepção consiste na integração e reconstrução dos impulsos. Isso ocorre após
um processo de aprendizagem contínuo que
classifica, organiza e compara os estímulos.
Após sentir e perceber, a informação chega ao
Um exemplo é quando estamos annosso sistema límbico, responsável por atribuir
dando na rua e recebemos vários estímulos
emoção à informação.
visuais, mas não recordaremos de todos os
Por meio da contribuição dos autores detalhes nem de todas as pessoas que vimos,
é possível perceber que a percepção do mun- porém podemos reconhecer alguém na multido externo e de alguns aspectos do nosso or- dão ou lembrar-se de algo que vimos se tiverganismo depende dos estímulos dos sistemas mos atenção.
sensoriais. Esses sistemas passam a informação para o SNC e os seus elementos críticos
De acordo com Lima (2010, p.17) a
de seus sistemas sensoriais são os receptores percepção é condição para a atenção e conssensoriais, que tem a função de representar trução de memórias e tem papel essencial no
a ligação do meio externo ou orgânico com o processo de desenvolvimento, envolvendo os
SNC.
sentidos externos: visão, audição, paladar, olfato e tato. Através da interação entre os sentidos
De acordo com Ramon Cosenza e Le- podemos ter comportamentos primordiais para
onor Guerra (2011), os sentidos agem com o nossa espécie.
intuito de captar a energia do ambiente e cada
um destes é responsável por receptores espeA execução da percepção é realizada
cíficos. Um exemplo são as ondas de raios-x,
no cérebro, o qual processa as informações reum tipo de energia eletromagnética tal como a
cebidas pelos receptores sensoriais incluindo
luz comum, porém o corpo humano não possui
outras funções como a atenção, pensamento e
receptores para sua faixa de frequência. É possível citar como exemplo pessoas daltônicas memória. Ainda cita que “a percepção está na
que não possuem receptores que permitam base de toda aprendizagem humana” (LIMA,
2010, p. 17).
distinguir cores.
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Relvas (2011) ainda completa que para
um determinado estímulo ativa-se uma área
cortical que provocam alterações em outras,
dado a maneira unificada de funcionamento
cerebral.
Segundo Maia (2012), memória é a capacidade de guardar as informações do meio
externo e associar com o que já tem armazenado. Podemos dizer que há várias memórias
e que são estruturas que se organizam em modalidades – memória para palavras, memória
para objetos, memória visual, entre outros.
A memória de trabalho é responsável
por processar em tempo real as informações
recebidas e pelo resgate da memória permanente para a execução do raciocínio. A consolidação da informação dá-se pelo hipocampo, área profunda do lobo temporal que tem a
função de determinar quais informações serão
permanentemente retidas no córtex cerebral,
ordenando-as pelas modalidades cognitivas.
O autor ainda traz à luz o conceito de
memória permanente que consiste no acréscimo e acúmulo de informações obtidas ao longo
da vida e que permanecem registradas mesmo
que raramente acessadas. Para o teórico em
questão a memória e atenção aprimoram-se de
acordo com a quantidade de estímulos e sua
maturação.
Para Almeida (2012) apesar de não
existir uma maneira uniforme de aprendizagem,
pode-se dizer que até os sete anos a memória
visual é mais dinâmica, devendo fortalecer o
uso de desenhos nessa idade. Espera-se que
mediante tais estímulos obtenha-se resultados
positivos na ativação da memória e aprendizagem, podendo iniciar estímulos diversos para
desenvolvimento do raciocínio abstrato.
Ainda de acordo com o autor a memória humana tende a apresentar instabilidades
na terceira idade, que pode ser evitado com a
prática de leitura e atividades intelectuais. Maia
ainda postula que o cérebro humano pode é

capaz lembrar de tudo ao longo da vida, pois
é necessário esquecer algumas lembranças
para não sobrecarregar a memória e deixar o
caminho aberto para novos conteúdos e/ou informações que sejam essenciais no processo
de aprendizagem.
De acordo com Pantano (2009), a memória tem função de fixar, reter e resgatar informações. Tem-se a memória operacional que
armazena e dá significado por um curto espaço de tempo e tem-se a memória a longo prazo, na qual armazena a informação por longo
tempo.
Dentro disso, existe a memória explícita
ou declarativa (verbal) e a memória implícita ou
de procedimentos (atos motores). Ainda cita
que “o hipocampo é a estrutura responsável
pela organização e passagem da informação
da memória operacional para a de longo prazo” (PANTANO, 2009, p.101).
Segundo Cosenza e Guerra (2011) a
memória não é unitária, existem divisões e de
forma tradicional, podemos classificá-las através da sua duração. Temos a memória de curto prazo e a de longo prazo. A de curto prazo é
a responsável por guardar os acontecimentos
recentes e a de longo prazo é o registro de
lembranças permanentes.
Através das pesquisas da psicologia
cognitiva e das neurociências podem-se verificar outras classificações para melhor função
da memória. Para isso, devemos ter consciência de que temos conhecimentos adquiridos,
lembrados e utilizados e outros conhecimentos
que a memória é trabalhada sem que percebamos que estamos lembrando-se de algo, seria
inconsciente.
Os autores ainda abordam que os primeiros conhecimentos são a memória explícita – lembrar-se do número do telefone, o que
almoçamos - que ainda se divide como transitória e permanente. Os outros conhecimentos
que são inconscientes são a memória implíci1209
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ta – escovar os dentes, andar de bicicleta. A
memória para se tornar consciente passa pelo
filtro da atenção e se houver algum estímulo
sensorial importante, poderá ser mantida, ou
se ocorrer o oposto, será descartada.

O comportamento humano origina da
atividade neuronal, que exerce sua função em
diversas áreas do sistema nervoso. As ligações
sinápticas permitem novas capacidades funcionais. Ao analisar o cérebro de um recém-nascido, por exemplo, percebe-se que no primeiro
ano de vida, o tamanho do cérebro duplica em
razão do aumento de mielina e células gliais
em virtude da formação de novas ligações, pois
nesse período não há formação de novas células nervosas.

Referente a memória transitória ela é
importante para regular nosso comportamento no dia-a-dia, chamada de memória de curto prazo ou memória operacional ou ainda, de
memória de trabalho, na qual ainda conta com
a ativação de registros já guardados no céreOs autores ainda abordam a estimulabro para utilizar conforme a necessidade do ção ambiental e sua importância para o desenmomento (COSENZA; GUERRA, 2011).
volvimento do sistema nervoso. Experiências
com animais demonstraram que o cérebro não
é tão desenvolvido em um ambiente empobreciNEUROPLASTICIDADE
do, pois não realiza muitas conexões sinápticas,
De acordo com Lent (2011, p. 112), resultando em alterações comportamentais.
o cérebro responde aos estímulos ambientais
O ambiente empobrecido de estímulos
não só através das funções imediatas, mas
é
prejudicial
ao desenvolvimento do sistema
também de longa duração, podendo tornar-se
nervoso da criança, porém o bombardeamento
eterna.
de informações, estímulos precoces e artificiais
não são considerados salutares para o desenEssa capacidade transformadora e di- volvimento cognitivo, uma vez que os resultados
nâmica do cérebro é pensada através do con- obtidos não são obtidos de forma orgânica.
ceito de neuroplasticidade, que tem como função fundamental a transmissão de informações
Há também o padrão cronológico para o
entre os neurônios, tornando-os mais ativos ou aparecimento de muitas funções como o andar
menos ativos, dependendo da necessidade do e falar. Esses marcos de desenvolvimento vêm
ambiente externo ou das funções mentais.
do amadurecimento progressivo das conexões
e pela mielinização das suas fibras. A capaciAtravés do treinamento e da aprendiza- dade de novas sinapses, nos primeiros anos de
gem, os fenômenos neuro plásticos tornam-se vida, é grande, o que explica o amadurecimento
mais permanentes e fortes. O autor ainda apre- do cérebro perdurar até a fase da adolescência.
senta a plasticidade como:
Segundo Telma Pantano (2009) a mudança que ocorre no cérebro através das siTodo o tecido nervoso apresenta plasticidade, que é a
napses é a base para a aprendizagem e para
capacidade de alterar de modo mais ou menos prolonotimizar este processo é necessário estimular
gado a sua função e a sua forma. Nas sinapses é que
as sinapses o quanto mais cedo possível, de
a plasticidade se mostra mais característica em adultos, acordo com seu amadurecimento natural.
sendo considerada a base funcional da memória (LENT,
2011, p.112).

Para Cosenza e Guerra (2011), a interação com o ambiente é essencial, pois se
confirma ou instiga novas ligações nervosas,
resultando na aprendizagem e em novos comportamentos.

A multiplicidade de estímulos possibilitará a complexidade e a comunicação das células
nervosas, pois é através deles que os nossos
receptores sensoriais captam as informações e
transmite ao nosso cérebro, determinando o cérebro que se transformará.
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Para Piazzi (2009) a aprendizagem possui um ciclo de 24 horas e há três fases para se
chegar a um aprendizado significativo: entender,
aprender e fixar. No primeiro momento é necessário que o aprendiz relacione o conteúdo novo
ao que já conhece facilitando assim a memorização. Em seguida é necessária uma atividade
prática sobre o tema, seja em sala de aula ou
em casa, para contribuir a uma aprendizagem
real, dificultando cair no esquecimento. Isso leva
a memória de curto prazo ser trabalhada e se
transformar em informações resultantes de conhecimento.

mória de longo prazo, levando em consideração
o sono para sua fixação; rever - favorece a informação, de forma que a memória possa ser
recuperada e trabalhada novamente; recuperar
- avaliação para recuperar as informações que
foram internalizadas.
Segundo Piazzi (2009), as aulas na educação básica tendem a ser mais expositivas, havendo grande importância para o processo de
aprendizagem, pois tem funções em conjunto
como ver, ouvir e realizar tarefas. Sendo que é
levada uma atividade simples para ser realizada
em casa, favorecendo o hábito de estudar fora
da escola. Ainda o autor destaca que o sistema educacional correto é aquele que favorece
o estudo individual e diminui a importância das
aulas. Pois o objetivo da escola é tornar o aprendiz mais inteligente e, para que isso aconteça, é
necessário que ele aprenda a aprender.

Após praticar, o aprendiz dorme e nesse
momento o cérebro trabalha de forma que os
neurotransmissores se alterem, favorecendo reconfigurações de caminhos para sinapses e resultando em acréscimo na capacidade intelectual do aprendiz. Esse número de reconfigurações
é pequeno e, por isso, o autor destaca que se
deve estudar pouco e todos os dias para tornar
De acordo com Piaget (2001), a aprenmais proveitosa a fase da aprendizagem.
dizagem vem como resposta para novas situações, provocando um desequilíbrio mental. A
Sprenger (2008) aborda que há dife- resposta para novas experiências é assimilada,
rentes tipos de aprendizes, os visuais, auditivos isto é, quando coloca a realidade com seu ese sinestésicos. O primeiro obtém sucesso na quema mental. A partir daí, surge um conflito
aprendizagem com uso de imagens ou gráficos. cognitivo, chamado de acomodação que, por
Os aprendizes denominados auditivos apren- sua vez, começa a alterar as conexões mentais
dem de maneira significativa fazendo uso de para que a informação possa ser adaptada, rediscussões ou debates e por fim os sinestésicos sultando em novos esquemas para assimilação
ou táteis que necessitam de movimento.
e favorecendo ao equilíbrio mental, novamente.
A autora ainda destaca que existem
sete passos da memorização para a aprendizagem que consistem em: atingir os educadores
devem tornar os aprendizes centro do processo
de aprendizagem, envolvê-los e levar em consideração a atenção, emoção e suas formas diferentes de se aprender: refletir, os aprendizes
devem conectar as novas informações aos conhecimentos já adquiridos, oportunizando um
nível de pensamento mais elevado; recodificar os aprendizes nessa etapa irão traduzir as informações para suas palavras e imagens, ligando
aos prévios conhecimentos; reforçar - fortalecer
os novos conhecimentos; nessa etapa o educador tem a chance de observar e intervir nos
erros dos aprendizes, antes dessa informação
se tornar em memória de longo prazo; treinar
- nessa etapa, a informação se tornará em me-

Para Lima, (2010) a plasticidade cerebral é latente na criança, o que possibilita
aprender a linguagem oral, como por exemplo
dois idiomas ao mesmo tempo, domínio de um
instrumento musical, desenvolvimento de movimentos complexos.
A plasticidade permite que áreas do cérebro possam assumir outras habilidades e, ao
conhecer sua importância, podemos desenvolver metodologias que favoreçam a dominância
dos conhecimentos, que podem ser através de
registros, dados coletados e compartilhamento
de aprendizagens. Dessa maneira, o aprendiz
estará mais habilitado para pesquisar e isso, por
sua vez, dá oportunidade a construir sua autonomia perante os conhecimentos.
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Segundo Relvas (2012), a plasticidade
cerebral é a habilidade que o sistema nervoso
cerebral tem para modificar sua estrutura e funcionamento. É a capacidade de se reconstruir
devido à experiência do sujeito. Readaptando
suas conexões neuronais devido à influência
do ambiente. Assim, observamos que o cérebro
permite adaptações e aprendizagem o tempo
todo e por toda a vida, através da relação com
o meio e de sua plasticidade cerebral.

Segundo Relvas (2009), a plasticidade
cerebral ocorre por toda a vida e o processo de
aprendizagem é dependente dessa função, pois
é ela que modifica a organização e funcionamento do nosso cérebro, permitindo respostas
para nossas experiências e permitindo adaptar-nos às condições do ambiente e de seus estímulos.
Para Fóz (2009) a lapidação cerebral,
processo em que as sinapses excedentes são
eliminadas, fortalecendo apenas as que são de
fato utilizadas, tem duas grandes fases. A primeira, ocorre com indivíduos ainda bebês em
que há diminuição de neurônios e em torno de
5 anos, faixa etária em que há uma nova onda
de diminuição de neurônios.

Para a autora o conceito de plasticidade
para a educação considera a influência do ambiente externo no sistema nervoso, desenvolvendo na fase infantil ou restaurando na fase adulta,
funções que foram desorganizadas por alguma
causa patológica. A plasticidade vincula-se são
só as patologias, mas como na sua compreensão do mundo externo, observando suas resA segunda fase ocorre em sujeitos
postas através do experimental ou de expressão na adolescência, em que massa cinzenta está
funcional, como a motricidade e linguagem.
no auge e só tende a diminuir por volta, dos 15
anos, permanecendo em expansão e perdendoDe acordo com Cosenza (2011), há dois -se o excesso a partir da fase adulta, em torno
momentos essenciais na modificação do siste- dos quarenta anos. Ainda discorrendo sobre
ma nervoso ao longo de seu desenvolvimento. Foz (2009).
O primeiro momento é quando há o ajuste do
número de neurônios para usar nos circuitos
As fases de lapidação cerebral poneuronais para diversas funções, que ocorre na dem ser comparadas com a arquitetura neuronal
época do nascimento. O segundo momento é referente as fases do desenvolvimento cognitivo
na época da adolescência, havendo uma gran- de Jean Piaget – sensório-motor, pré-operatório,
de eliminação de sinapses e o aumento da mie- operatório e formal ou abstrato. Cabe ao educalinização das fibras, tornando os circuitos mais dor orientar o conteúdo, sua harmonia e seus
eficientes.
desafios para o que está em processo de ensino-aprendizagem, de forma que o aprender
Ainda de acordo com o autor, as alte- venha através das habilidades coletivas e indirações acontecem para preparar o adolescente viduais.
para a vida adulta, o que aperfeiçoará para o
potencial da aprendizagem. Assim, nota-se que
Segundo Maia (2012), o conhecimena aprendizagem de novas informações diminui, to sobre neuroplasticidade pode propiciar aos
porém aumenta-se a capacidade de trabalhar o educadores a base de conhecimento necessáque já foi aprendido.
ria para entender mecanismos específicos do
funcionamento do cérebro dos educandos resDe acordo com Cosenza e Guerra peitando assim a heterogeneidade e especifici(2011), a plasticidade é uma característica mar- dades de cada educando, facilitando assim o
cante do sistema nervoso, capaz de fazer e des- processo de ensino e aprendizagem.
fazer conexões neuronais como resultado das
interações com o ambiente e com o corpo. A
plasticidade diminui ao longo da vida, contando
com esforço maior para se aprender, porém permanece pela vida inteira, mantendo-se a capacidade de aprender em qualquer idade.
1212
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A tarefa de educar prescinde um movimento cíclico e constante de pesquisa e aplicação.
O educador nos dias de hoje não pode perder de vista o caráter dinâmico de seu ofício, em que
a pesquisa e a ação são a tônica de todo o processo educativo.
Neste sentido os saberes necessários à prática educativa transcendem o tecnicismo e
a mera transmissão de conhecimentos previamente adquiridos, pois é de extrema importância
perceber a diversidade não só cultural, mas também biológica dos educandos. Neste sentido os
estudos sobre neurociência aplicada à educação surgem como uma potente ferramenta para se
atingir uma educação de qualidade.
Ao conhecer mecanismos basais de funcionamento do cérebro humano, como percepção, atenção, memória bem como a plasticidade como uma habilidade presente e fundamental
no processo de aquisição de conhecimento, estabelecemos como educadores uma outra relação com a aquisição de conhecimento, podendo vislumbrar as especificidades de cada educando de acordo com sua etapa de desenvolvimento.
É possível afirmar que a intersecção entre educação e neurociência permite ao educador
o ato de pensar e repensar sua prática docente com base no funcionamento de mecanismos
de aquisição de conhecimento do cérebro humano, tornando assim a aprendizagem invariavelmente significativa para o educando, ampliando as possibilidades de atuação, planejamento e
execução de aulas. O educador é o profissional que maior impacto pode causar no sistema atual
da educação e do qual muito se espera.
É importante compreender como o ensino pode impulsionar o desenvolvimento das
competências cognitivas, mediante a formação de conceitos e desenvolvimento do pensamento teórico, como também os meios pelos quais os alunos podem melhorar e potencializar sua
aprendizagem. Refere-se ao saber como fazer, para estimular as capacidades investigadoras
dos alunos, ajudando-os a desenvolver competências e habilidades mentais. Portanto, uma prática docente a serviço de uma pedagogia voltada para a formação de sujeitos pensantes e críticos deverá enfatizar em suas investigações as estratégias pelas quais os alunos aprendem a
internalizar conceitos, competências e habilidades do pensar, postura para lidar com a realidade,
resolver problemas, tomar decisões e formular estratégias de ação.
Por fim, é possível afirmar que o cérebro humano em sua complexidade é capaz de produzir, adquirir e transmitir conhecimento de formas diversas e em tempos e ritmos diferentes, o
que exige dos educadores e demais envolvidos no processo educativo o respeito a tais especificidades, buscando atingir uma educação de qualidade, capaz de possibilitar ao educando sua
formação integral.
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A CONSTRUÇÃO DO CONCEITO
DE INFÂNCIA: ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este trabalho distingue as diversas concepções de infância, destacando o contexto
histórico e sociológico no qual estas foram construídas para a partir daí iniciar a pesquisa
documental tendo em vista ressaltar a importância de se alfabetizar letrando na Educação Infantil, tendo em vista que a muito tempo se discute a questão do alfabetizar ou não a criança
ainda nesta etapa. Inicialmente a pesquisa versa sobre a criança e a infância na contemporaneidade, posteriormente será destacada as definições no bojo do destaque das concepções
de alfabetização e de letramento, em seguida serão discutidos os conceitos dos métodos de
alfabetização utilizados ao longo da história da educação brasileira, encerrando com a análise
conclusiva com os apontamentos que versam sobre a construção de uma identidade efetiva
que destaque a educação infantil como uma importante etapa da educação básica sendo necessário o aperfeiçoamento das práticas no cotidiano escolar na contemporaneidade sendo
primordial o empenho do corpo docente para que os objetivos propostos acerca dos processos de alfabetização e letramento sejam contemplados de forma significativa. O presente
estudo não se finda em si mesmo, mas pretende subsidiar futuras discussões que colaborem
para que se garantam os direitos educacionais em respeito às especificidades da primeira
infância.

Palavras-chave: Criança; Infância; Letramento; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

Q

ue todo adulto foi pequeno todos nós sabemos, mas será que se fizéssemos um
retrocesso à história da criança e sua infância, será que ela sempre foi vista e
respeitada como tal?

Se atualmente a criança é considerada um ser com identidade própria, com suas particularidades respeitadas, saiba que nem sempre foi assim, pois regressando à história veremos
que esses pequenos já foram quase invisíveis e sem valor. A concepção de infância e criança
que temos atualmente se deu devido às transformações econômicas e sociais que ocorreram ao
longo da história. A infância, segundo KUHLMANN JR. (1998):
tem um significado genérico e, como qualquer outra fase da vida, esse significado é função das transformações
sociais: toda sociedade tem seus sistemas de classes de idade e a cada uma delas é associado a um sistema de
status e papel (KUHLMANN JR., 1998, p.16).

No Brasil a história da infância é marcada pelo abandono, morte, exploração. Desta
forma cada momento histórico, delineia para uma nova concepção de criança, imprimindo uma
nova identidade, assim de um ser que somente ocupa espaço geograficamente, a criança vai
ganhando destaque, identidade e direitos (KUHLMANN JR., 1998).
O processo por uma infância respeitada e criança cidadã foi longo e difícil. Assim como
seu direito à educação, por um espaço apropriado de qualidade que atendesse as especificidades desta faixa etária. A criação desses espaços acompanhou os rumos da história, várias
terminologias e finalidades designaram tais instituições a princípio jardim de infância, escola
maternal até chegar à nomenclatura Educação Infantil, atualmente designada a atender 0 a 5
anos (KUHLMANN JR., 1998).
Se a princípio as instituições eram voltadas ao assistencialismo, agora deve englobar
uma proposta pedagógica para atender e respeitar a criança nos seus aspectos psicológicos,
afetivos, emocionais, cognitivos e físicos. Como vimos a concepção de criança e escola seguiu
os avanços e as necessidades da sociedade. Hoje a escola tem uma ação social, é essencial
para a formação do homem, para o progresso da sociedade e da própria humanidade (KUHLMANN JR., 1998).
A escola como instituição social não deve somente ensinar os conhecimentos historicamente produzidos, ela deve permear o formato de organização da sociedade de forma que
permita a convívio e a participação na cultura global. Historicamente vivemos em uma sociedade contemporânea, precisamente em uma sociedade grafocêntrica, ou seja, em mundo letrado.
Desta forma, desde o nascimento as crianças já estão e fazem parte do universo da leitura e da
escrita (KUHLMANN JR., 1998).

1217

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Assim sendo, o papel e o desafio da escola é fazer mundo letrado ter significado a vida
do educando. Portanto não é preciso dominar a leitura e escrita para que tal ação tenha significado, pois a criança já se relaciona com a linguagem oral e escrita e percebe seu uso, variedade
e características, muito antes da sua entrada na escola (KUHLMANN JR., 1998).
Dentro do âmbito escolar esses significados iniciam-se na primeira fase da educação
básica, isto é, na Educação Infantil. É na escola que junto a comunidade educativa a criança
entra em contato com o conhecimento de forma organizada em diferentes situações de aprendizagem, podemos dizer que é neste momento de ingresso a escola ainda na primeira infância,
que a criança entra em contato com o seu primeiro grupo social longe da proteção familiar
(KUHLMANN JR., 1998).
Assim, a escola tem a importante tarefa de pensar a educação infantil integrando as
áreas de conhecimento com o desenvolvimento de habilidades necessárias para a formação do
sujeito em seu caráter sócio emocional, para que este desenvolva-se de forma integral.
Ressalta-se nesta análise documental os caminhos possíveis para que o professor da
educação infantil possa ampliar as suas ações tendo em vista a importância da alfabetização e
letramento para a formação do sujeito, na compreensão que o domínio da leitura e da escrita de
forma crítica e sustentável permite a autonomia do sujeito em suas múltiplas interações.
O planejamento das práticas educativas à luz do conceito de alfabetização e letramento
é norteado pelo caráter lúdico onde a metodologia privilegia o brincar e a experiência da criança em suas especificidades. A educação infantil é uma etapa importante da escolarização, é
o momento de maior atividade criadora do desenvolvimento humano, sendo assim um período
fundamental para a aquisição de conceitos, assim a proposta desta pesquisa torna-se relevante
no bojo das propostas educativas voltadas para o desenvolvimento infantil.
Neste contexto este presente trabalho propõe uma discussão sobre a evolução histórica
da concepção de infância e sua repercussão no atendimento destinado às crianças em instituições de Educação Infantil. Bem como proporcionar subsídios teóricos e científicos para mostrar
que é possível trabalhar com leitura e com escrita desde a primeira etapa da educação básica.
Além de favorecer ao docente a apropriação de ferramentas conceituais e práticas, que
garantam o exercício de um fazer pedagógico competente, crítico e comprometido com as necessidades e exigências da sociedade. Assim como embasar os aspectos teóricos que fundamentam o processo de apropriação de leitura e escrita, na prática de exercício da docência na
Educação Infantil.
Portanto este trabalho ainda tem como objetivo o reconhecimento da criança como um
sujeito histórico e participativo na sociedade.
Faz-se necessário que os seus direitos conquistados sejam respeitados e que ocorra
de forma efetiva e significativa, em virtude de que e a educação como ação social cumpra sua
função na vida do educando, e que a escola se apoie em métodos pedagógicos que efetive
apropriação e significado do conhecimento da leitura e escrita no processo ensino-aprendizagem desde a Educação Infantil.
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A CRIANÇA E A INFÂNCIA NA
CONTEMPORANEIDADE
Na atualidade a criança deve ser respeitada e ser vista como um ser situado historicamente devendo ter seus direitos garantidos por lei, conforme citado no Artigo 227 da
Constituição Federal:
É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade,
o direito à vida, à saúde, à alimentação, à 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 a forma de
negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão.

(BRASIL, Constituição Art. 227)
É importante destacar que nem sempre
foi assim, pois os direitos foram conquistados
ao longo de processo sendo construído historicamente.
Segundo os Referenciais Curriculares,
(1998, p.21) “a concepção de criança é uma
noção historicamente construída e consequentemente vem mudando ao longo dos tempos,
não se apresentando de forma homogênea
nem mesmo no interior de uma mesma sociedade e época”.
Porém no Brasil nem sempre a sociedade viu a criança como um ser de características próprias, pois por muito tempo elas eram
distinguidas por sua ascendência, etnia, raça e
principalmente por sua classe social.
Atualmente vivemos no século XXI, em
uma sociedade moderna, marcada por grandes transformações, dentre elas as tecnológicas, hoje podemos ver informações em “tempo
real” com o avanço da comunicação, a mídia
vem nos trazendo notícias do mundo, e elas
são capazes de nos fazer refletir, criando opiniões e saberes.
Devido a esse avanço determinante no
nascimento da sociedade moderna é comum
depararmos com notícias de crianças abandonadas, em ruas, lixeiras até mesmo em rios.
Atualmente notícias de abandono de crianças
nos causam revolta, dor e indignação, e isto
nos faz pensar: “o que faz um ser humano cometer atos como estes?”.

CONCEPÇÕES DE ALFABETIZAÇÃO E
LETRAMENTO
Atualmente quando o sujeito consegue
ler e escrever os sinais gráficos dizse que ele
é alfabetizado. Ou seja, o processo de alfabetização está relacionado com o ensino da leitura
e escrita.
O termo “alfabetização” surgiu no final
da década de 1910. E é definido pela compreensão do processo de apropriação do sistema
da escrita. São habilidades necessárias para
ler e escrever, isto é, a pessoa alfabetizada
consegue codificar e decodificar os símbolos
gráficos da linguagem verbal, assim sendo o
sujeito transforma os sons da fala em escrita.
Conforme cita VAL (2006, p.19) “a alfabetização diz respeito à compreensão e ao
domínio do chamado código escrito, que se
organiza em torno de relações entre a pauta
sonora e as letras”.
Em 1980 surge um novo termo denominado “letramento”, este novo termo vem com
a finalidade de ampliar o processo de alfabetização, pois diante das mudanças sociais não
basta somente codificar e decodificar os símbolos gráficos é necessário o emprego deste
conhecimento no meio social.
Assim sendo, o letramento é a função
social da escrita. O sujeito letrado reconhece
as letras no seu contexto social, bem como reflete a respeito sobre os diversos gêneros textuais que circulam socialmente, ou seja, tem a
capacidade de usar a leitura e a escrita dentro
de um contexto, para realizar e compreender os
diversos tipos de materiais escritos que o cercam. Conforme destaca Batista in Val (2006):
“Letramento é saber utilizar a língua escrita nas situações em que esta é necessária, lendo e produzindo
textos”. (Batista in Val, 2006, p.16).

Podemos ver que letramento e alfabetização apresentam conceitos distintos conforme destaca Ribeiro (2003):
Alfabetização é o processo pelo qual se adquire o domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo para
ler e escrever, ou seja: o domínio da tecnologia – do
conjunto de técnicas – para exercer a arte e ciência da
escrita. (Ribeiro, 2003, p.91)
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Ao exercício efetivo e competente da
tecnologia da escrita denomina-se Letramento
que implica em habilidades, tais como: capacidade de ler ou escrever para atingir diferentes
objetivos.
Magda Soares (2004) define os dois
conceitos como:
“A alfabetização está relacionada à aquisição da tecnologia, da habilidade de ler e escrever, à codificação e
decodificação de símbolos gráficos, sendo letramento
um termo relativamente novo que surgiu da necessidade de ampliar o significado de alfabetizar”. (Soares,
2004, p.20)

Apesar desta distinção no âmbito escolar não se deve optar entre alfabetizar ou letrar,
já que os dois processos incidem ao mesmo
tempo na escola, pois se compreende que ao
alfabetizar estaria letrando e vice-versa.
No mundo da escrita os dois processos
são simultâneos por meio de dois processos:
pela aquisição do sistema convencional de escrita – a alfabetização, e pelo desenvolvimento
de habilidades de uso desse sistema em atividades de leitura e escrita, nas práticas sociais
que envolvem a língua escrita – o letramento.
Não são processos independentes, mas interdependentes, e indissociáveis: a alfabetização
se desenvolve no contexto de e por meio de
práticas sociais de leitura e de escrita, isto é,
através de atividades de letramento, e este, por
sua vez, só pode desenvolver-se no contexto
da e por meio da aprendizagem das relações
fonema/grafema, isto é, em dependência da alfabetização.
O ambiente rico em situações de
aprendizagem e em experiências significativas propicia a aquisição do conhecimento por
meio da elaboração e reelaboração no contato
com os objetos, na interação com o espaço e
com o outro. Sendo assim, cabe ao educador
privilegiar a organização do espaço prevendo
que este seja o terceiro educador, na perspectiva da alfabetização e letramento o ambiente
alfabetizador é aquele em que há uma cultura letrada, com livros, textos – digitais ou em
papel – um mundo de escritos que circulam
socialmente. A Comunidade que usa a todo o
momento esses escritos, que faz circular ideias
que eles contêm, é chamada alfabetizadora.
(TEBEROSKY, 2003).

Em conformidade ao pensamento da
autora, verifica-se que o ambiente relata a proposta educativa, de tal modo é fundamental
conceber este espaço escolar à luz do objetivo proposto sendo partilhado pela comunidade educativa de tal modo que as experiências
ocorridas propiciem a criatividade, a experiência e a comunicação.
Porém o professor não deve criar um
ambiente alfabetizador, achando ao que somente este recurso insere a criança ao mundo
letrado. É imprescindível oferecer subsídios por
meio de diversos gêneros textuais, bem como
oferecer situações reais, ou seja, que fazem
parte do cotidiano das crianças, como placas,
propagandas, letreiro de ônibus com a finalidade de inserir a criança no mundo letrado, na
qual seja capaz de participar deste ambiente a
fim de perceber e identificar os diferentes textos que circulam socialmente.

OS MÉTODOS DE ALFABETIZAÇÃO NO
BRASIL
O homem inventou a escrita, consequentemente se tornou instrumento de comunicação da sociedade surgindo à necessidade
de usá-la e interpretá-la.
Desta forma surgiram as regras de alfabetização, isto é, o processo de aprendizagem
da leitura e escrita.
Este processo foi marcado por vários
métodos e quatro momentos. Em 1876 a aquisição da leitura e da escrita ocorria pelo método sintético. O processo fundamentava-se
na palavração, ou seja, o educando aprende
a constituir primeiramente as letras, depois as
sílabas em seguida as palavras, isto é, o aluno
para ser alfabetizado deveria passar pelo método da soletração/alfabético, método fônico e
o método da silabação.
No método alfabético/soletração tem
como meta fazer o sujeito distinguir e decorar
separadamente cada letra do alfabeto, em sequência as famílias silábicas, dando seguimento as palavras, frases e textos.
No método fônico o educando memoriza os sons das letras, feito isso, ele tem contato
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com a sua representação gráfica. A preocupação central ao aplicar este método é com pronúncia exata das palavras, entende-se desta
forma que ao pronunciá-las corretamente, consequentemente a escrita também será correta.
O processo silábico percorre várias fases para que a alfabetização aconteça. Este
método é extenso e vagaroso, pois ele incide
pela somatória, isto é, inicia pelas vogais, depois soma as vogais as consoantes, compondo as sílabas simples em sequência o encontro de duas consoantes, formando as sílabas
complexas.
Após esse processo inicia-se o ensino
das frases e textos, a escrita dava-se por meio
de cópias de documentos, no qual se valorizava a caligrafia e ortografia.
O ensino da leitura dava-se por meio
de livros importados e pelas cartilhas denominadas “cartas de ABC”. No final do século XIX
são lançadas as primeiras cartilhas brasileiras,
visto que anteriormente não eram permitidas
publicações de Livros nacionais.
MORTATTI, (2006, p.5), define o método sintético como os métodos de marcha
sintética (da “parte” para o “todo”); da soletração (alfabético), partindo do nome das letras;
fônico (partindo dos sons correspondentes às
letras); e da silabação (emissão de sons), partindo das sílabas. Dever-se-ia, assim, iniciar o
ensino da leitura com a apresentação das letras e seus nomes (método da soletração/alfabético), ou de seus sons (método fônico), ou
das famílias silábicas (método da silabação),
sempre de acordo com certa ordem crescente de dificuldade. Posteriormente, reunidas as
letras ou os sons em sílabas, ou conhecidas
as famílias silábicas, ensinava-se a ler palavras
formadas com essas letras e/ou sons e/ou sílabas e, por fim, ensinavam-se frases isoladas
ou agrupadas.
Quanto à escrita, esta se restringia à
caligrafia e ortografia, e seu ensino, à cópia,
ditados e formação de frases, enfatizando-se o
desenho correto das letras.
Em 1890 inicia segundo momento que
é marcado pela institucionalização do método
analítico. Este método parte de unidades com-

pletas da linguagem como frases e parágrafos,
e por meio deles o professor destrincha os
seus elementos em pequenas unidades, isto é,
parte-se a frase em sílabas e depois em letras.
O processo da leitura e escrita deste
método é conhecido por palavração, sentenciação e historietas. A palavração toma como
base a palavra, estas são decompostas em sílabas. E as sílabas conhecidas formam outras
palavras.
Na sentenciação a base é a frase/oração que é dividida em palavras em seguida em
sílabas. Quando se parte das historietas (textos
e contos) o processo é mesmo que nos anteriores, ou seja, textos e pequenas histórias são
repartidos em partes menores, frases e palavras.
Nesta concepção há preocupação
em relação ao conteúdo, pois este necessita interessar ao educando, em vista disso as
palavras, frases e textos são relacionados à
linguagem da criança, podendo também ser
retirados de uma leitura ou conversa, entende-se que ao alfabetizar partindo destes princípios haverá compreensão e sentido do texto e
aprendizagem da leitura terá significado para o
educando.
Como podemos ver existe similaridades e diferenças entre o método sintético e
analítico. Elas se parecem, visto que as mesmas se apoiam nas letras, sons das letras, sílabas e textos, ou seja, apoiam-se em nas unidades para alfabetizar.
A diferença entre os métodos, é que,
o sintético parte das unidades menores para
chegar a unidades maiores, isto é, parte das
letras até chegar aos textos (da parte para o
todo). Já o analítico faz o inverso expõem as
unidades maiores até chegar às unidades menores (do todo para a parte)
Em meados de 1920 dá-se início ao
terceiro momento conhecido como a alfabetização sob medida (misto), que nasce com a
junção dos dois métodos (analítico-sintético),
esse método perdura até o final da década de
1970.
Este novo método não é uma escolha
entre o analítico ou sintético, pois ele é um mis1221
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to de ambos, já que parte de um todo, mas
adota os mesmos padrões do método sintético, isto porque, parte das sílabas, palavras e
frases para o ensino e aprendizagem iniciais
da leitura e escrita.
Porém ao unir os dois métodos unem-se também os seus problemas na aquisição
da leitura e escrita, pois persistem os fundamentos dos textos sem estrutura linguística,
de diálogo artificial, exploração de palavras,
decomposição das famílias silábicas, a escrita
permanece uma questão de habilidade caligráfica e ortográfica.
Os métodos sintéticos, analítico e misto
são conhecidos como métodos tradicionais, na
qual ensino se apoia em cartilhas e por etapas,
pois o aluno aprende uma lição após a outra,
uma aprendizagem mecânica, pois se enfatiza
a memorização, a repetição e ao treinamento,
desta forma o aluno não aprendia, apenas decorava textos sem sentido sem vínculo com da
linguagem oral e fora do contexto social que o
educando está inserido.
Quanto ao método tradicional os alunos que são submetidos a um processo de alfabetização, seguindo o método das cartilhas
(com livros ou não), são alunos que são expostos exclusivamente ao processo de ensino.
O método ensina tudo, passo a passo, numa
ordem hierarquicamente estabelecida, do mais
fácil para o mais difícil. O aluno, seja ele quem
for, parte de um ponto inicial zero, igual para todos, e vai progredindo, através dos elementos
já dominados, de maneira lógica e ordenada.
A todo instante, são feitos testes de
avaliação (ditados, exercícios estruturais, leitura perante a classe), para que o professor avalie se o aluno
“acompanha” ou se ficou para trás.
Neste último caso, tudo é repetido de novo,
para ver se o aluno, desta vez, aprende.
Se ainda assim não aprender, repete-se mais uma vez, remanejam-se os alunos
atrasados para uma classe especial, para não
atrapalharem os que progrediram, até que o
aluno, à força de ficar reprovado, desista de estudar, julgando-se incapaz. E a escola lamenta
a chance que a criança teve e que não soube
aproveitar.

A partir dos anos 80 se introduz o
quarto momento da história da alfabetização
o construtivismo e desmetodização, ou seja,
essa teoria defende a ideia que não existe uma
metodologia para alfabetizar e tem como intuito suprimir os métodos de ensino da leitura e
escrita, por entender que as práticas para alfabetizar não se reduzem no simples ato de codificação e decodificação de palavras, sílabas
e letras e na memorização entre sons e letras,
uma vez que estes seriam as causas do fracasso na alfabetização das crianças.
Entretanto o construtivismo não é um
método para alfabetizar, mas sim uma teoria
conceitual, visto que o professor não se prende a técnicas para ensinar, como vimos nos
métodos anteriores, os chamados métodos tradicionais, nestes o professor se centrava nas
questões de como se deve ensinar, já o construtivismo procura então compreender como o
sujeito aprende.
A teoria construtivista é fruto da psicolinguista argentina Emília Ferreiro que pesquisou sobre a psicogênese da língua escrita e apresentou mecanismos para o ensino e
aprendizagem da leitura e escrita.
A pesquisadora revela que o processo
de alfabetização é conceitual, continuo e não
se restringe em mecanismos de codificação e
decodificação dos símbolos gráficos, uma vez
que o construtivismo não depende de cartilhas,
métodos repetitivos e de decoração para ensinar a ler e escrever.
Na concepção construtivista a alfabetização não é algo abstrato quando a criança
entra na escola, pois a mesma está inserida
em um contexto cultural e social de imagens,
letras e textos, e que a aquisição da leitura e
escrita será desenvolvida em contato com o
ambiente e com base em experiências, isto é,
neste processo o educando participa ativamente construindo seu conhecimento experimentando e na vivencia da relação interpessoal e
intrapessoal.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho apresentado buscou mostrar que as mudanças sociais refletiram na concepção da infância, ocasionando um novo olhar a respeito da criança, resultando em ações organizadas especialmente a elas.
A história da educação infantil foi sendo escrita lentamente ganhando contornos assistencialistas até ser valorizada após muitas décadas em meio a lutas políticas, grupos de estudos
e políticas públicas que hoje versam acerca sobre os estudos voltados para o brincar e as especificidades da criança em seu modo de ser e relacionar-se.
É importante que o educador conheça os marcos legais da educação infantil percebendo assim que este foi um longo percurso, a educação caminha junto ao desenvolvimento da
sociedade refletindo como as pessoas se organizam e se comportam.
A educação infantil só ganhou êxito quando passou a ser valorizada pela sociedade.
Logo novas propostas foram elaboradas voltadas à criança pequena de forma que respeitasse
as mesmas em todas as suas dimensões.
O conceito de infância repercute profundamente no papel da Educação Infantil, pois
devemos respeitar os pequenos como sujeitos sociais inseridos em uma sociedade, e a eles
não se devem denegar os conhecimentos acumulados historicamente pela humanidade, nem os
novos conhecimentos, e capacidades exigidas na sociedade atual.
Dentre muitas competências estabelecidas pela sociedade a principal delas é a habilidade de ler e escrever, bem como fazer uso competente dessas habilidades no meio social.
Daí a importância da escola em cumprir as exigências atuais da cultura letrada no processo de alfabetização e o compromisso em formar sujeitos que dominem e utilizem a linguagem oral e escrita.
Entretanto, por meio do presente estudo monográfico verifica-se que além do domínio
das habilidades para ler e escrever faz-se necessário promover uma educação que leve o estudante a desenvolver a competência leitora e escritora de forma crítica para que possa atuar na
sociedade consciente de sua importância como cidadão.
Assim desde a educação infantil o professor bem como toda a comunidade educativa
pode conceber um planejamento em que seja previsto o ensino de forma a propiciar metodologias de ensino que contemplem os debates, as assembleias, o ensino como pesquisa, a pesquisa-ação, a pesquisa de campo para que no contato com as experiências o sujeito possa manejar
diferentes gêneros textuais, expressar suas opiniões, analisar e aprender a respeitar a ideia do
outro de modo que nesta interação ele possa construir suas hipóteses.
Esta proposta versa sobre compreender o processo de alfabetização e letramento como
indissociáveis sendo a etapa da educação infantil um momento oportuno para que sejam experenciadas as situações de aprendizagem dentro do caráter lúdico de forma individual e coletiva.
Com a conclusão deste trabalho almejo mostrar a importância da prática docente e da
mediação do professor durante o processo de ensinoaprendizagem do letramento e alfabetização. Além de proporcionar uma visão ampla sobre as práticas docente escolar no processo da
construção da leitura e da escrita na Educação Infantil.
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Mas que para isso ocorra, primeiramente, é preciso mudar a visão que dos docentes tem
em relação à Educação Infantil, apesar deles reconhecer essa etapa como novas descobertas
para o aluno, na sala de aula enfatizam atividades como: pintar, brincar, cantar, e esquecem de
trabalhar as questões do universo letrado.
Pois vimos que é possível trabalhar com a alfabetização na primeira fase da educação
básica, mesmo sem o educando dominar a ação de ler e escrever.
O trabalho também nos mostrou que apropriação dos conteúdos se torna significativo
quando professor leva em consideração o conhecimento do aluno, além da relação professor-aluno que faz o educando progredir no processo ensino-aprendizagem.
Finalizando, o objetivo deste trabalho é contribuir para a nova visão da Educação Infantil, procurando fazer o professor entender que além do momento de novas descobertas para a
criança, como a construção de conceitos e valores, é também o início da alfabetização, sendo
assim é necessário o ensino da leitura e da escrita desde a primeira etapa da educação, para
que o aluno se torne um adulto que compreenda os diversos tipos de linguagens existentes na
sociedade bem como fazer uso desses.
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A DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente artigo de revisão tem como objetivo contribuir com o educador moderno
para a formação de cidadãos críticos e participativos, destacando a importância da prática de
leitura, a relevância da formação do educador como mediador no processo de aprendizagem
e a identificação precoce de problemas que poderão se refletir nos índices de dificuldades na
aprendizagem. Em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados, compreende-se
que a prática da leitura na educação é de fundamental importância, possibilitando a formação
desses jovens leitores. Caberá ao educador a posição de um mediador, pois será sua responsabilidade proporcionar às crianças um espaço adequado de leitura, transformando a utilização destes espaços em situações prazerosas de aprendizagem de maneira a reduzir essas
dificuldades e, consequentemente, a possibilidade do fracasso escolar. Cabe ressaltar que,
além de competência, o profissional da Educação deve possuir conhecimento que o capacite
a identificar possíveis distúrbios na aprendizagem e ser mais um elo participativo e integrador,
pois nunca como hoje o professor assume papel de base tão importante no aprendizado.

Palavras-chave: Educação; Escola; Leitura; Aprendizagem; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO

C

om 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.
Entende-se como primordial a aquisição de ferramentas que possibilitem a atividade
de leitura para uma criança na educação de formação de modo a que, como leitores, possam
desfrutar dessa atividade indispensável, não somente no espaço escolar, mas estendendo seu
uso para toda vida.
Nesse sentido, é necessário estimular o desenvolvimento dos alunos segundo relações
estabelecidas com seu aprendizado trazido do meio familiar, ainda que de modo empírico, motivando-os ao estudo prazeroso da leitura e levando em conta seu convívio social. Assim, nota-se
a relevância de se trabalhar dentro da realidade da criança transformando o conhecimento do
senso comum e científico, respeitando cada estágio de seu desenvolvimento, reconhecendo características que possam dificultar a aprendizagem e minimizar as dificuldades com orientação
especializada.
O presente trabalho de compilação e análise documental bibliográfica busca compreender a importância da leitura para a criança na educação, além de investigar modos de ampliar,
de forma autônoma e criativa, o interesse dos alunos com relação ao prazer de ler e adquirir
conhecimentos básicos para identificação e orientação quanto a problemas na aprendizagem.
Tornou-se necessária uma pesquisa, de cunho qualitativo, com base em autores que
conceituam a importância da leitura tal como Fonseca (1995), na discussão da importância da
alfabetização, bem como em Freire (1998) para uma reflexão pedagógica e letramento e Perrenoud (2000) observando práticas administrativas e éticas para lidar com problemas na aprendizagem.
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DISCUSSÕES PRELIMINARES

Um primeiro aspecto é o individual,
considerando-se o aluno e o professor como
indivíduos. Questiona-se, genericamente, acerca da capacidade do indivíduo em dedicar-se
aos estudos, quais são seus objetivos futuros
ou intenções que o levam a querer adquirir tal
conhecimento.

A escola tem a função de preparar a criança para o ingresso na sociedade promovendo as
aprendizagens e conhecimento de mundo. Pesquisas atuais mostram que as escolas não devem
mais trabalhar com dados quantitativos, pois toda
a dimensão no ato de ensinar e aprender devem
Um segundo aspecto é o ligado a instiser firmados na qualidade de ensino, na utilização
tuição.
Questiona-se
se a mesma tem a estrutude novas ferramentas e de todos os recursos que
ra física necessária, a metodologia atualizada e
promovam o sucesso da criança na escola.
os profissionais devidamente treinados, capaciFaz-se necessário atentar para os pro- tados e motivados para exercer tal atividade. O
cessos avaliativos, atenção com os métodos e terceiro e último aspecto diz respeito à comunicrenças, estratégias pedagógicas e psicopedagó- dade. Entende-se a comunidade como o grupo
gicas, relação professor/aluno e aluno/professor, básico familiar no qual se insere o indivíduo e
devendo sempre buscar o apoio da família e efeti- também, em um sentido amplo, a sociedade
var uma boa interação com a comunidade escolar. na qual se insere tal instituição escolar. Questiona-se, qual a importância que esta atribui
É de senso comum que uma criança valo- aos seus para que os mesmos tenham interesrizada e estimulada é criativa e apresenta um me- se em adquirir conhecimento e quais oportunilhor desempenho, sendo o ambiente escolar o lo- dades ser-lhes-ão oferecidas.
cal adequado para que a criança encontre espaço
A LEITURA E O PROFESSOR
aberto para os mais diversos e variados eventos
culturais e educacionais, tanto preciosos quanto
MEDIADOR
desafiadores, que vão além do momento didático
da sala de aula.
Em relação ao desenvolvimento da
aprendizagem de leitura e escrita, o professor
Cresce de importância a forma de atua- deve estar atento a alguns sinais que exteriorição do professor, uma vez que é na escola que zam dificuldade. Uma dessas dificuldades vem
muitas situações vivenciadas pelas crianças são
a ser a Dislexia, transtorno de aprendizagem
descobertas, especialmente em se tratando do
na área da leitura podendo ser diagnosticada
processo ensino aprendizagem. A escola é o local onde acontece de forma efetiva o processo de na Educação Infantil, pelo fato das crianças
leitura interligado ao processo de aquisição da es- com essas dificuldades apresentarem sinais
comuns tais como: dificuldades na pronúncia,
crita.
dificuldades de seguir regras, de recontar uma
Todavia, é de total interesse a correlação sequência da história, problemas de coordenaentre os transtornos que levam às dificuldades na ção motora, desinteresse por livros, escritas,
aprendizagem (DA) e uma possível evasão esco- entre outros.
lar. Para remediar a perspectiva do fracasso escolar é necessária a elaboração de planos de preEssas crianças respondem bem na oravenção para cada situação diferenciada em cada lidade e sua principal dificuldade é entre a letra
unidade escolar.
e o som. Sabe-se que em uma boa mediação
o professor poderá diagnosticar precocemente
Diversos aspectos podem ser salientados e efetivar um trabalho em equipe de forma mulao se analisar a dificuldade e o fracasso escolar,
tidisciplinar no encaminhamento e no acompacomo síndrome psicossocial, ligado a três vertennhamento da criança para tratamento podendo
tes: o individual, a instituição escolar e a comunisuperar essas situações.
dade.
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Para ler, o cérebro opera vários circuitos (blocos) ao mesmo tempo: os que armazenam o vocabulário, a gramática, o discurso e a
interpretação e cada uma destas funções tem
lugar certo no cérebro. Em Fonseca (1995) encontram-se informações de como se processa
no cérebro a leitura oral:
A leitura, um dos processos mais complexos da aprendizagem, compreende a discriminação visual de símbolos gráficos (grafemas) através de um processo de
decodificação que se passa no segundo bloco, só possível com um processo de atenção seletiva regulado
pelo primeiro bloco. Posteriormente, e ainda na mesma
unidade, há que selecionar e identificar os equivalentes
auditivos (fonemas) através de um processo de análise
e transdução, de síntese e comparação, a fim de edificar a busca da significação (conjectura) e avaliar os níveis de compreensão latentes (FONSECA, 1995, p.74).

Valendo-se desta premissa, surgirá
uma nova operação de equivalência que compreende a codificação, ou seja, a retomada
da articulação, mas que serão executados e
verificados na Área de Broca¹, isto é, em um
bloco diferente para tratar a leitura: “bloco dos
motoneurônios superiores frontais, onde a linguagem interior se transformará em linguagem
expressiva, através da oralidade, ou seja, da
produção de sons articulados” (FONSECA,
1995, p. 165).
Todas essas funções caracterizam a
aprendizagem da leitura. Um problema num
desses blocos: 1º bloco (Cerebelo) – responsável pela atenção seletiva; 2º bloco (Lóbulo
Parietal) – responsável pelo processo de decodificação ou 3º bloco (Lóbulo Frontal) – responsável pelo processo de codificação, com
certeza afetará a aprendizagem da leitura causando alguma dificuldade.
Faz-se necessário, portanto, construir práticas pedagógicas interdisciplinares
que considerem as necessidades dos alunos,
respeitando suas possibilidades de aprendizagem, criando condições e dando-lhes autonomia suficiente, para que aprendam, não só
umas com as outras, mas também com seus
próprios erros, sem medos, preconceitos ou
discriminações.

A escola não deve ser um lugar sem
os atrativos necessários para o processo ensino-aprendizagem e sim o local que proporciona o prazer da leitura e, dessa forma, não será
rejeitada pelo educando, que por sua vez não
terá seus sentimentos reprimidos e deverá apresentar um comportamento compatível com uma
normalidade natural. É importante que a Escola
elabore como objetivo prioritário, em sua proposta pedagógica, uma forma de diagnosticar
os problemas provenientes do processo de
aprendizagem, assim como, um plano de ação
para se atingir esse objetivo.
A aprendizagem, no ensino tradicional,
em relação à forma que o conteúdo é abordado,
ainda é imposta e não mediada, no espaço de
sala de aula, o que sugere, algumas vezes, um
clima de tensão e, de certa forma de “violência”
para aprender, travando-se indiretamente e inconscientemente “um duelo” entre aquele que
sabe e impõe e aquele que obedece e se revolta.
Ensinar é mais do que transmitir conteúdos. É poder gerir relações com o saber, segundo Perrenoud (2000), fazer a transcendência
dos ensinamentos das salas de aula, para sua
aplicação na vida. A realidade de nossas escolas está muito aquém das competências sugeridas por Perrenoud, ou mesmo pelos planos curriculares estabelecidos pela legislação vigente.
Para Freire (1998), ensinar, dentre tantas coisas mais: [...] exige querer bem aos educandos... e continua ... não é certo, sobretudo,
do ponto de vista democrático, que serei tão
melhor professor quanto mais severo, mais frio,
mais distante, e “cinzento” me ponha nas minhas relações com os alunos, (FREIRE, 1998,
p 18).
O educador como mediador do processo de ensino-aprendizagem, bem como protagonista na resolução e estudo das dificuldades
de aprendizagem deve obter orientações específicas para que desenvolva um trabalho consciente e que promova o sucesso de todos os
envolvidos no processo. Ao longo da história da
educação brasileira, percebem-se várias dificuldades enfrentadas por educadores e educandos
como parte da vertente individual do problema.
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O profissional de didática carece de
mais experiência para o exercício de sua profissão. Por vezes a deficiência do professor
como mediador é fruto de uma formação mal
direcionada para a aplicação prática dos conhecimentos. Poder-se-ia afirmar que o fraco
desempenho do aluno é, em parte, fruto da limitada capacidade do professor?
Que uma formação psicopedagógica,
com seu caráter interdisciplinar, apresentar-se-ia como minimizadora destas deficiências?
Nada é conclusivo, porém a necessidade de
formação técnica específica deve ser efetivada,
permitindo assim, que em seu caráter interdisciplinar esta possa minimizar o fracasso escolar porventura existente.

DISTÚRBIOS NA APRENDIZAGEM
A correlação existente entre as condutas psicopatológicas verificadas na rotina escolar e os fatores psicopatológicos, ou seja,
aqueles capazes de produzir doenças consideradas distúrbios da aprendizagem, nos compele a estudá-los a fim de que se torne possível
uma avaliação mais precisa do problema para
posterior atuação psicopedagógica.

Ambientais, caracterizado pelo meio ambiente
natural, a quantidade, qualidade e freqüência
com que os estímulos são fornecidos.
São condutas psicopatológicas verificadas na rotina escolar as condutas Agressivas, caracterizadas como violentas, com conotação anti-social; homicidas, relacionadas
pela impulsividade e a imaturidade efetiva; e
masoquismo, representado pela inibição grave
da agressividade.
As condutas Motoras, caracterizadas
como a lateralidade, ou seja, a determinação
do olho, mão e pé dominante, é uma preocupação dos pais, sobretudo quando a criança
chega à idade escolar e apresenta dificuldade
de adaptar-se ao modelo proposto pela instituição educacional; a disgrafia, caracterizada
pela impossibilidade , por parte do aprendente,
em reproduzir símbolos, é uma conduta que
apresenta várias associações, entre elas a de
distúrbio afetivo; a debilidade motora é outro
tipo de manifestação baseada, sobretudo, na
dificuldade do aprendente em relaxar sua musculatura e obter um procedimento normal; a
dispraxia infantil nada mais é que uma forma
acentuada de debilidade motora; a instabilidade psicomotora, caracterizada de modo geral
como uma instabilidade da atenção e do comportamento generalizados; e os tiques que se
constituem na execução involuntária e repetida
de movimentos.

Os fatores determinantes de distúrbios
na aprendizagem têm diversas origens, considerando-se, entre outras, aspectos motores,
cognitivos e afetivos.
Excluindo-se o indivíduo que possua
uma deficiência de origem genética, pode se
São Psicopatias da linguagem os distúrverificar variações diferentes do problema, senbios da articulação e atraso da palavra, como
do este um dos motivos de nosso estudo.
parte do processo de evolução do aprendizado; o atraso simples da linguagem, que não
São fatores causadores de distúrbios,
representam danos intelectuais ou orgânicos; a
bem como, as condutas verificadas na rotina
áudio mudez, incapacidade de repetir estrutuescolar concluindo-se com o estabelecimenras rítmicas diversas; as afasias, praticamente
to da correlação entre estes. Fatores Orgânio mesmo que áudio mudez, porém o dano se
cos, quando existe a quebra da harmonia no
dá durante a fase de aprendizado da linguaorganismo, quer em termo de problemas com
gem; a dislexia–disortografia, caracterizada
glândulas, problemas neurológicos ou sensopela não obtenção da linguagem em idade hariais, Fatores Psicógenos, que se confundem
bitual, aglutinando-se a não escrita; a gagueira,
com o próprio significado; Fatores Específicos,
como problema da elocução; e o mutismo, deconsiderando certos tipos de deficiência na
terminado pela cessação da fala em uma crianárea percepto-motora, influenciando na articuça que já desenvolveu sua linguagem.
lação da linguagem e na sua escrita; e Fatores
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São Psicopatias da Função cognitiva
a deficiência mental e o superdotado. Normalmente verifica-se que uma deficiência caracterizada como psicopatológica na aprendizagem,
apresentará uma série de fatores determinantes
concomitantes e não apenas um fator isolado.
Percebe-se que, qualquer que seja a
conduta psicopedagógica verificada, sempre
estarão presentes, em maior ou menor quantidade, aspectos afetivos, representados pelos
fatores específicos e psicogênicos, aspectos
motores, representados pelos fatores orgânicos e específicos, mais uma vez e aspectos
cognitivos, designados especialmente pelo fator ambiental.
Do exposto, ressalta-se a importância
do caráter interdisciplinar necessário a formação do profissional em psicopedagogia e
evidencia-se a necessidade de uma melhor
orientação, por parte do ensinante aos seus
aprendentes. Conclui-se, que é praticamente
impossível desvincular a causa e efeito do processo de apreensão do conhecimento.

AS DIFICULDADES NA
APRENDIZAGEM
A dificuldade de aprendizagem (DA)
é um tema que deve ser estudado levando-se
em conta todas as esferas em que o indivíduo
participa. Muitos dos problemas enfrentados
na escola, entre eles a indisciplina e a dislexia
provêm de várias situações sócio afetivas não
resolvidas no decorrer de anos. É uma série de
sentimentos que se vivencia no meio e que se
refletem na aprendizagem, às vezes, positivamente e, às vezes, negativamente.
Sabe-se que nunca há uma causa única para o fracasso escolar e que também um
aluno com dificuldade de aprendizagem não é
um aluno que tem deficiência mental ou distúrbios relativos, na verdade, existem aspectos
fundamentais que precisam ser trabalhados
para obter-se um melhor rendimento em todos
os níveis de aprendizagem e conhecimento.

Quando se fala de aprendizagem e conhecimento não se está referindo somente a conteúdos disciplinares, mas também a conhecimento e desenvolvimento vital que são tão
importantes quanto o conteúdo.
Dizer que a escola não oferece condições satisfatórias para o desenvolvimento de
um trabalho que atenda as necessidades e dificuldades de cada aluno é, com certeza, revelar-se acomodado, pois para que aconteça a
superação das dificuldades no ensino é necessário um ingrediente especial que é a condição
humana; sendo os subsídios materiais apenas
recursos dispensáveis.
Como problema institucional uma crescente desvalorização profissional do professor,
a ausência de recursos materiais nas escolas
de formação, a má distribuição de escolas, discentes e docentes, pelo país, a questão de professores leigos e até mesmo a inexistência de
instituições escolares em locais de difícil acesso como a região Norte do Brasil e o Sertão
nordestino, por exemplo, são algumas, dentre
as muitas questões críticas possíveis de conduzir o aluno ao fracasso escolar, ainda que,
em uma perspectiva interdisciplinar, a atuação
preventiva se faça presente.
Permanece a questão das possibilidades e deficiências na formação do profissional
ligado às atividades didáticas, no Brasil, que
parecem gritantes e sem solução, a curto e
médio prazo. A escola é sim um espaço privilegiado para o bom desenvolvimento da aprendizagem, pois por intermédio dela o aluno pode
ter um convívio direto com novas perspectivas
de conhecimentos e diferentes contatos com
indivíduos ímpares.
Muito embora se possa considerar um
conjunto de fatores, como o são a motivação
e autoestima do aluno e o envolvimento dos
pais, entre outros, será a qualidade do ensino
ministrado que fará a diferença. A paciência,
o apoio e o encorajamento prestado pelo professor serão com certeza os impulsionadores
do sucesso escolar do aluno, abrindo-lhe novas perspectivas para o futuro, conforme afirma
Fonseca (1995).
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Vive-se num momento em que o acorde para as necessidades do aluno vem à tona.
Surge no espaço pedagógico a reflexão de
que a escola não pode ser apenas transmissora de conteúdos e conhecimentos, muito mais
que isso, a escola tem a tarefa primordial de
“reconstruir” o papel e a figura do aluno, deixando o mesmo de ser apenas um receptor,
proporcionando ao aluno que seja o criador e
protagonista do seu conhecimento. Levar o aluno a pensar e buscar informações para o seu
desenvolvimento educacional, cultural e pessoal é uma das tarefas primordiais e básicas
da educação. Para isso se fazem necessárias
medidas urgentes e precisas.
As dificuldades de aprendizagem devem ser levadas em conta, não como fracassos, mas como desafios a serem enfrentados,
e ao se trabalhar essas dificuldades, trabalha-se respectivamente a dificuldades existentes
na vida, dando oportunidade ao aluno de ser
independente e de reconstruir-se como ser humano e indivíduo.
Segundo Paulo Freire (1998), o espaço
pedagógico é um texto para ser constantemente “lido”, interpretado, “escrito” e “reescrito”.
Essa leitura do espaço pedagógico pressupõe
também uma releitura da questão das dificuldades de aprendizagem. Infelizmente, a aprendizagem, em algumas instituições continua
seguindo o modelo tradicionalista, na qual é
imposta e não mediada, criando uma passividade entre aquele que sabe e impõe e aquele
que obedece calado.
É necessário levar em conta também
os efeitos emocionais que essas dificuldades
acarretam, se faz necessário para a criança um
suporte humano e apoiador para que a mesma
possa se libertar do que a faz ter dificuldade.
É importantíssimo ressaltar toda a contribuição
da psicopedagogia, promovendo uma análise
mais aprofundada de tudo relativo à aprendizagem proporcionando uma reestruturação e
reinterpretação do verdadeiro fator que leva às
dificuldades de aprendizagem, reconhecendo-se que essas dificuldades fazem parte de um
sistema biopsicossocial que envolve a criança,
a família, a escola e o meio social em que vive.

Como bem define o papel da psicopedagogia e seus interesses, Fonseca (1995) diz
que para a área de conhecimento multidisciplinar interessa a psicopedagogia compreender
como ocorrem os processos de aprendizagem
e entender as possíveis dificuldades situadas
neste movimento. É louvável dizer que só se
conseguirá mediar às dificuldades de aprendizagem, quando se puder lidar com alunos de
igual para igual; quando se fizer da aprendizagem um processo significativo, no qual o conhecimento a ser aprendido e apreendido faça
algum significado para o aluno não somente na
sua existência educacional como também na
sua vida cotidiana.
Enfim, não se devem tratar as DA como
se fossem problemas insolúveis, mas, antes
disso, como desafios que fazem parte do próprio processo da aprendizagem, a qual pode
ser normal ou não-normal. Também parece ser
consensual a necessidade imperiosa de se
identificar e prevenir o mais precocemente possível as DA, de preferência ainda na pré-escola.
Não é lícito estabelecer uma regra geral e inflexível atribuindo a todos os casos de
DA um mesmo diagnóstico ou um enfoque generalizador. Nem sempre existem provas clínicas de que as causas para DA possam ser
identificadas objetivamente. Por vezes as tentativas de se estabelecer diagnósticos para
avaliar esses problemas servem para encobrir
outras incompetências pedagógicas, e ainda,
um diagnóstico pouco criterioso de “hiperatividade” ou “fobia escolar”, serve como atenuante para alguma comodidade ou incapacidade
da escola para lidar com processos e métodos
de aprendizagem.
Não é segredo que a maioria das escolas, notadamente públicas, está longe de cumprir sua tarefa de instruir e educar, envolvidas
que estão por ditames políticos demagógicos,
ou técnicos utilitaristas. Percebe-se, com certa
facilidade, que algo está muito errado e que,
nem sempre, o erro é exatamente das crianças.
Por isso, cada deve ser avaliado particularmente, incluindo na avaliação o entorno familiar e
escolar. Se as DA estão presentes no ambiente
escolar e ausente nos outros lugares, o proble1233
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ma deve estar no ambiente de aprendizado e
não em algum “distúrbio neurológico” misterioso e não detectável.
Essa dificuldade seletiva para o ambiente escolar é detectada quando a criança
aprende bem e aprende a manipular aparelhos
eletroeletrônicos com facilidade e tem bom rendimento em atividades lúdicas, enfim, quando
ela mostra fora de um ambiente longe da escola que pode aprender como as demais. Outro
fator que contribui para a dificuldade de aprendizagem é inerente a comunidade a que pertence o aluno, ou seja, uma má distribuição de
renda que favorece a uma má distribuição de
escolas e professores, constituindo-se em um
problema nacional, político e governamental.
Como exemplo, o analfabetismo sempre foi uma realidade em nosso país. Uma
realidade que não pôde ser desvinculada do
contexto sócio-político-econômico. Assim sendo, desde a época do Brasil- Colônia havia um
interesse da metrópole na manutenção de uma
classe excluída do conhecimento. Este descaso governamental contribuiu para que a cultura
básica deixasse de ser assimilada por diversos
segmentos da sociedade.
Acredita-se que a simples distribuição
desigual da renda aliada ao desinteresse governamental são fatores desencadeantes e
mantenedores não apenas do analfabetismo,
bem como, da maioria das atuais deficiências
de aprendizagem no país. Excluindo-se a imensa maioria das famílias que não pode escolher,
e devam aceitar a escola pública na qual seu
filho deve obrigatoriamente estudar, alguns outros podem estar escolhendo a escola motivada
por razões sociais; porque querem seus filhos
junto com os de outras proeminências sociais,
porque causa impacto dizer o lugar onde estudam, por alívio de consciência, já que podem
sentir-se omissos em outras áreas, pelo preço,
enfim, nem sempre o critério é pedagógico.

Freire (1998) alerta os pais de crianças
em idade escolar, para serem extremamente
céticos em relação a qualquer coisa que as
escolas e seus especialistas digam sobre a
condição e as necessidades de seus filhos,
quando surgem problemas de DA, bem como,
recomenda, até com certo exagero, que os pais
devem compreender ser quase certo que nesse caso a própria escola, com todas as suas
fontes de tensão e ansiedade, esteja agravando ou causando essas dificuldades e que o
melhor tratamento provavelmente seja tirar seu
filho da escola de uma vez por todas.
Muitas vezes as DA são reações compreensíveis de crianças neurologicamente normais, porém, obrigadas a adequar-se às condições adversas das salas de aula. Podem-se
ver na clínica diária, muitas crianças sensíveis
e emocionalmente retraídas que passam a
apresentar DA depois de submetidas a alguma
situação constrangedora não percebida pelos
demais.
Trata-se de uma situação corriqueira
agindo sobre uma criança afetivamente diferenciada, que nem sempre a escola, incluindo a professora, orientadora, coordenadora e
demais colegas de classe, percebem. Normalmente as crianças que apresentam dificuldades
específicas no início da escolarização, embora
não tenham nenhum problema neuropsiquiátrico, provavelmente são aquelas que precisarão
de maior atenção. São crianças que terão de
desenvolver suas habilidades de apreensão
daquilo que é ensinado. Portanto, cada uma
delas precisa ser investigada e compreendida
particularmente em suas dificuldades.
Quando o problema é da escola, uma
exagerada restrição das atividades pode gerar
o falso diagnóstico de Crianças Hiperativas;
se as aulas carecem de atrativos pedagógicos
podem surgir falsos diagnósticos como o de
Déficit de Atenção e caso a criança seja assediada, se apanha de grupos delinquentes, se é
submetida à situações vexatórias, em resumo
se sofre bullying, pode-se observar falsos diagnósticos de Fobia Escolar e assim por diante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A presente análise procura abordar a questão da importância da leitura na formação da
criança e leitor do futuro, a importância da formação do profissional ligado às atividades didáticas no Brasil e sua relação com o fracasso escolar, os processos mais utilizados no decorrer de
seu aprendizado, sua interação com o instruendo e nossa história educacional.
Foi possível perceber que a preocupação com a importância da qualidade de nosso
sistema educacional sempre estiveram presentes ao longo dos anos e que o fracasso escolar
constitui, ainda, uma forte herança para o próximo século.A educação por si mesma é um processo político na medida em que transmite modelos socialmente aceitos; uma vez que “molda”
a personalidade do indivíduo de acordo com as regras sociais; enquanto difunde idéias políticas
das classes dominantes e finalmente porque a própria escola estando inserida num contexto
social e político propaga idéias políticas.
Os países desenvolvidos investem em filosofia e política educacional como um meio capaz de preparar os recursos humanos para a competitividade do mundo moderno internacional.
Os países em desenvolvimento esforçam-se para dar um prosseguimento a uma política de educação capaz de promover a independência econômico-social e a preparação para a cidadania.
Infelizmente, não é isto que ocorre em nosso país: na verdade não se tem uma política
educacional corretamente estruturada. O Brasil ainda não percebeu a educação como um todo.
Ainda não reconheceu a educação como um elo de ligação a todos os outros setores sociais.
É justamente neste momento que surgem as respostas para o indivíduo, a instituição e a comunidade quando a política de educação e nossa filosofia educacional deveriam pensar mais alto.
Pensar para o futuro como um país desenvolvido.
O educador deve avaliar-se continuamente, buscando na teoria respostas para a sua prática. Ou seja, o educador deve teorizar a sua prática e colocar em prática sua teoria. É com esta
finalidade que o presente artigo propõe ao educador adquirir maneiras de ensinar e consolidar
maneiras de aprender criando uma possibilidade teórica que se efetiva na prática.
Por meio das leituras e da pesquisa realizada pode-se afirmar que crianças com hábito
de leitura poderão ser mais ativas, terem mais desenvoltura, argumentos, poder de reflexão e
crítica da qualidade dos textos lidos e, sobretudo, capazes de inventar, renovar e discordar, de
ler além das palavras, assim, tornando-se realmente, cidadãos críticos e participativos.
Dessa forma, em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados, compreende-se
que a prática da leitura na educação é de fundamental importância, pois a mesma possibilitará
a formação, desde cedo, de alunos leitores, minimiza o potencial das dificuldades de aprendizagem, reduzindo o fracasso escolar.
Cabe ressaltar que na sociedade atual em que as relações globalizadas exigem a informação atualizada e abrangente, a leitura nunca
foi tão importante. Todavia, falar da leitura no contexto escolar é falar
no vazio, caso não se estabeleça a prática desta leitura desde tenra
idade.
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A IMPORTÂNCIA DE UM PROFESSOR
LEITOR NA SALA DE AULA

RESUMO: O objetivo do presente trabalho é destacar a importância do uso da leitura em sala
de aula. Ao ler para seus alunos, o professor desempenha o papel de motivador, despertando
nos mesmos, o entusiasmo em descobrir novas visões do mundo. A leitura promove o desenvolvimento da linguagem oral, do vocabulário, da memória, da compreensão, da consciência
fonológica, requisitos fundamentais para o aprendizado da leitura e escrita. Este trabalho foi
desenvolvido após pesquisas de base bibliográfica, qualitativa, de abordagem descritiva e exploratória. Como contribuições, as obras de Cagliari (1995), Freire (1989), Abramovich (1993)
e Coelho (2012), cujas temáticas e questões são abordagens sobre a importância da leitura
em sala de aula, conforme é descrito neste trabalho. É de suma importância que os professores sejam bons leitores e gostem de ler para entusiasmar as crianças a aproximar-se dos livros,
possibilitando a tendência à pesquisa espontânea nas mais diversas áreas do conhecimento. A
missão do educador, além de incentivador, deve ser o de mediador, trazendo em sala de aula,
ações pedagógicas que auxiliem a prática da leitura, a fim de contribuir para a formação de
leitores. Ao ler, o aluno terá a oportunidade de conhecer a função da escrita e sua finalidade,
seu vocabulário torna-se mais vasto, novos horizontes se abrem, desenvolvendo sua visão de
entendimento e busca de significados na vida dentro e fora da escola.

Palavras-chave: Leitura; Desenvolvimento; Leitor competente; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo, no desenvolvimento deste trabalho, é destacar a importância da leitura
dentro da sala de aula, cuja prática vem favorecer a formação do educando, tanto no ambiente escolar quanto fora dele.
O ato de ler é atividade fundamental tanto para uso acadêmico ou de entretenimento,
além de oferecer ao leitor ampla visão de mundo, através do qual o indivíduo poderá contextualizar suas experiências próprias com o texto lido:
A produção de leitura consiste no processo de interpretação desenvolvido por um sujeito-leitor que, defrontando-se com um texto, analisa, questiona com o objetivo de processar seu
significado projetando sobre ele sua visão de mundo para estabelecer uma interação crítica com
o texto (INDURSKY, ZINN, 1985, p.56).
A leitura é um processo interativo que se desenvolve numa relação de entender o mundo
e buscar significados com as experiências pessoais, culturais e sociais. O papel do professor
torna-se então relevante a fim de motivar a prática de leitura em sala de aula, sendo necessário
que os educadores sejam bons leitores e gostem de ler.
A leitura propicia “dar asas à imaginação”, despertando o leitor para um mundo de novos
horizontes, induzindo-o à reflexões e criticidades. Por isso, é de extrema importância o incentivo
à leitura nos anos escolares iniciais com o intuito de formar alunos leitores. Aprender a ler requer
tempo e prática; só se aprende a ler, lendo. Segundo Martins (1984, p.12):
As investigações interdisciplinares vêm evidenciando, mesmo na leitura do texto escrito, não ser apenas o conhecimento da língua que conta, e sim todo um sistema de relações interpessoais e entre as várias áreas do conhecimento e da expressão do homem e de suas circunstâncias de vida. Enfim, dizem os pesquisadores da linguagem,
em crescente convicção: aprendemos a ler lendo (Martins, 1984, p.12).

Algumas questões no tocante ao tema apresentado neste artigo, serão elucidadas em
seu desenvolvimento, tomando-se como referências as pesquisas de renomados autores. São
elas:
• Como formar leitores competentes?
• Qual a eficaz atuação do professor?
• Como estimular a prática da leitura?
O ato de ler, ao ser iniciado no ambiente escolar e com o devido acompanhamento do
professor despertará o estímulo para que o aluno se aproxime dos livros, desenvolvendo o hábito da leitura e consequentemente a sua capacidade de compreender a sociedade em que vive.
Como cita Cagliari (1994, p. 25), “o objetivo fundamental da escola é desenvolver a leitura para que o aluno se saia bem em todas as disciplinas, pois se ele for um bom leitor, a escola
cumpriu em grande parte a sua tarefa”. Com o intuito de analisar de que maneira a leitura poderá favorecer o desenvolvimento da aprendizagem dentro e fora da escola, os seguintes tópicos
abaixo relacionados, serão mencionados:
• A leitura e sua origem;
• A escrita/ alfabeto
• A importância (Finalidades e Benefícios) da leitura;
• Incentivo à leitura;
• O professor e seu papel como motivador e mediador;
• Alguns recursos pedagógicos para incentivar a leitura.
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LEITURA - A ORIGEM
Conforme a definição do Dicionário Aurélio da Língua Portuguesa (1993), a palavra
leitura refere-se ao ato, arte ou hábito de ler;
aquilo que se lê. No entanto, Zaccur apud Macedo (1999) assinala que ler provém de ”legere” que significa, colher, recolher. Dessa forma,
a autora destaca as seguintes atividades: do
ser que colhe pistas e informações que estão
no mundo exterior e as recolhe para si. “Portanto, ler é descobrir caminhos, conhecer e reconhecer o mundo a nossa volta” (MACEDO,
1999, p.123).
Para Faria et al (2005), leitura é o método de proferir em voz alta ou para si mesmo
o texto impresso, ação individual que se faz
correndo os olhos pelas linhas, transformando sinais visuais em sinais sonoros mentais.
Nesse sentido, ler significa conhecer, decifrar,
interpretar.
Freire (2003) enfatiza que,
Desde que nascemos, vamos aprendendo a ler o mundo em que vivemos. Lemos no céu as nuvens que anunciam chuva, lemos na casca das frutas se elas estão
verdes ou maduras, lemos no sinal de trânsito se podemos ou não atravessar a rua. E, quando aprendemos a
ler livros, a leitura das letras no papel é uma outra forma
de leitura, do mesmo mundo que já líamos, antes ainda
de sermos alfabetizados (FREIRE, 2003, p. 5-6).

ESCRITA
Segundo Barbosa (2013, p. 34), “o homem, através dos tempos, vem buscando comunicar-se com gestos, expressões e a fala. A
escrita tem origem no momento em que o homem aprende a comunicar seus pensamentos
e sentimentos por meio de signos”. Estes signos desde que compreensíveis por outros homens, vão permitir que se possua ideias sobre
como funciona esse sistema de comunicação.
A escrita se originou com a utilização
de códigos e sinais para transmitir informações
entre os seres humanos. Foi desenvolvida de
forma independente por civilizações distintas
nas diversas regiões do mundo.
Em épocas remotas, a escrita teve seu
início a partir dos primeiros registros de desenhos, denominados de pinturas rupestres. Essas pinturas ou sinais, feitos em rochas, por povos pré-históricos, eram desenhos simbólicos,
os quais objetivavam representar coisas, como
animais, objetos ou pessoas.
Todas as formas de inscrição gráfica
se originaram da necessidade humana de se
comunicar e registrar suas impressões acerca
de sua história, cultura, acontecimentos, entre
outras finalidades sociais. De acordo com Cagliari (1995),
[...] um dia numa caverna, o homem começou a desenhar e encheu as paredes com figuras, representando
animais, pessoas, objetos e cenas do cotidiano... A humanidade descobria assim que quando uma forma gráfica representa o mundo, é apenas um desenho, quando representa uma palavra, passa a ser uma forma de
escrita. (CAGLIARI, 1995, p. 13)

A leitura é uma atividade adquirida desde cedo, a qual se torna uma habilidade recorrente na condição humana.
Tomando como exemplo a ilustração
Zilberman apud Magalhães e Silva da Fig.1 abaixo, podemos observar como os
(2007, p. 8), salienta que “tudo começou quan- símbolos foram se desenvolvendo até a formado a sociedade precisou criar um código reco- ção do alfabeto atual.
nhecido e aceito por todos, o qual seria usado
para operar as relações familiares, sociais e
econômicas”. Segundo a autora, desde a infância, houve a necessidade de deciframos os
sinais emitidos ao nosso redor, para compreendermos o mundo em que estamos inseridos.
Com o decorrer do tempo, segundo
Magalhães e Silva (2007), passou-se, então, a
preocupar-se com a escrita, ou seja, encontrar
Figura 1 - Símbolos gráficos
a maneira de fixar os códigos estabelecidos.
Fonte: mundoeducação.uol.com.br/origem da escrita
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ALFABETO
O alfabeto contemporâneo tem sua
origem no sistema greco-romano. Os fenícios
desenvolveram a representação fonética dos
símbolos, dando origem a 22 sinais, aos quais
foram acrescentadas as vogais pelos gregos.
As letras cujos sons não existiam nessa cultura, foram descartadas, resultando assim a representação do alfabeto com 24 sinais.
Atualmente, o alfabeto em uso na língua portuguesa, é composto de 26 letras.
Higounet (2003, p. 59) salienta que “o
alfabeto pode ser definido como um sistema
de sinais que exprimem os sons elementares
da linguagem”. Esse sistema, configura uma redefinição no processo da comunicação escrita,
pois decompõe a palavra em sons simples, em
que cada qual é representado por um só símbolo. Não se trata de desenhos representando
ideias, mas sinais que, evoluindo daqueles desenhos, representam diretamente os sons da
fala.
A utilização da escrita permitiu a comunicação entre os homens, possibilitando que
barreiras que serviam de distanciamento entre
os grupos fossem rompidas, facilitando assim
a troca de informações, além de contribuir para
o desenvolvimento intelectual do ser humano.
O filósofo Sócrates defendia sua teoria a partir de exposição oral. De acordo com
suas ideias, ele achava que apenas a palavra
falada motivava o questionamento e o intelecto,
os únicos meios, segundo ele, que levavam ao
conhecimento profundo.
Contudo, Sócrates, o homem mais
sábio de todos os tempos, estava enganado.
Com a genial invenção das vogais no alfabeto
grego, a escrita estava se disseminando pela
Grécia antiga - e Sócrates temia um desastre.
Apreciador da linguagem oral, achava
que só o diálogo, a retórica, o discurso, só a
palavra falada estimulava o questionamento e a
memória, os únicos caminhos que conduziam
ao conhecimento profundo, à sabedoria. Temia
que os jovens atenienses, com o recurso fácil
da escrita e da leitura, deixassem de exercitar
a memória e, como a palavra escrita não fala,
perdessem o hábito de questionar (PETRY,
2012).

O ato de ler não se resume em simplesmente “ver as letras do alfabeto e juntá-las
em palavras”, mas, trata-se de uma operação
muito mais complexa que vai desde estudar a
escrita até decifrá-la e promover a interpretação
de seu sentido, reconhecendo e percebendo
a aprendizagem da leitura que continuamente
se mostra como algo intencional, envolto numa
magia que se dá não enquanto ato, mas sim
enquanto todo um processo de descoberta
prazerosa de um universo de conhecimento
que até então era desconhecido e muito maravilhoso (BACCA, 2017).
Ler não é uma atividade simples de decifrar sílabas e vogais, para formar palavras e
frases soltas. O ato da leitura está alicerçado
na capacidade humana de compreender e interpretar o mundo.

FINALIDADES DA LEITURA
Para Piaget, “a criança não é um ser
passivo do qual se trata de rechear o cérebro,
mas um ser ativo, cuja tendência à pesquisa
espontânea tem necessidade de alimentos”
(PIAGET, 1935, p.5).
Conforme a necessidade do momento,
existirá uma modalidade de leitura apropriada
para tal. Algumas vezes, o objetivo é adquirir
conhecimentos, outras vezes é buscar lazer ou
entretenimento.
Como os textos escritos diferem entre
si, partimos do pressuposto de que não são
lidos da mesma maneira, dessa forma, diferentes tipos de leitura se apresentam para lhes dar
significância.
Alguns autores descrevem a leitura em
subdivisões; portanto, tomando como referência Andrade (1999), podemos classificar a leitura em 4 tipos:
• Leitura de higiene mental ou recreativa;
• Leitura técnica;
• Leitura de informação;
• Leitura de estudo.
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Na “leitura de higiene mental ou recreativa” o objetivo é trazer uma satisfação, um
prazer ao ato de ler, bem como entreter e distrair, como no caso de leitura de revistas em
quadrinhos, romances, etc.
A “leitura técnica” abrange a capacidade de se ler, interpretar e desvendar gráficos,
tabelas e relatórios científicos.
A “leitura de informação” está ligada
aos fatos da cultura em geral, como exemplos:
jornais e revistas.
Finalmente, a “leitura de estudo” que
visa à coleta de informações para obter aquisição e ampliação de conhecimentos, tais como
pesquisas, textos acadêmicos, etc.
Ler vai muito além de decifrar códigos,
reconhecer as letras e formar palavras. Ler é
dar sentido às palavras para que seja possível
agregar conhecimentos e dessa forma aplicar
o que se lê na vida em sociedade. Existe um
tipo de leitura específico para cada propósito
que se deseja.

O indivíduo que lê consegue ter respostas para o que está acontecendo ao seu
redor. Através da leitura, o sujeito passa a ter
uma nova ideia ou opinião sobre o tema lido,
desde assuntos de política até mesmo aqueles
relacionados à culinária, por exemplo. Assim
sendo, se desde pequena a criança é encorajada a ler, ela provavelmente se tornará um
adulto questionador e crítico.
Grossi (2008) enfatiza que:
[...] é nos livros que temos a chance de entrar em contato com o desconhecido, conhecer outras épocas e
outros lugares – e, com eles abrir a cabeça. Por isso,
incentivar a formação de leitores é não apenas fundamental no mundo globalizado em que vivemos. É trabalhar pela sustentabilidade do planeta, ao garantir a convivência pacífica entre todos e o respeito à diversidade
(GROSSI, 2008, p.03)

São diversos os benefícios que a leitura propicia; dentre os principais podemos citar a descoberta de um mundo novo através
da imaginação, despertando a criatividade, a
aprendizagem da leitura/escrita e o desenvolvimento do intelecto e da criticidade. É importanBENEFÍCIOS DA LEITURA
te que a criança seja motivada a gostar de ler;
A leitura é uma atividade interativa e o incentivo poderá começar na família devendo
edificante pois desperta em cada leitor o gos- ter a sua continuidade no ambiente escolar.
to pelos livros proporcionando a construção e
INCENTIVO À LEITURA
ampliação de seu conhecimento.
De acordo com Prado (1996),
O livro leva a criança a desenvolver a criatividade, a
A família exerce relevante influência na
sensibilidade, a sociabilidade, o senso crítico, a imagi- vida da criança, pois desde pequena a mesma
nação criadora, e algo fundamental, o livro leva a crian- está a observar o comportamento de seus pais
ça a aprender o português. É lendo que se aprende a ou responsáveis, procurando de alguma forma
ler, a escrever e interpretar. É por meio do texto literário imitá-los. Partindo desse princípio, a criança
(poesia ou prosa) que ela vai desenvolver o plano das aprende com os exemplos, iniciando seu deideias e entender a gramática, suporte técnico da lin- senvolvimento no seio familiar, copiando os
guagem. Estudá-la, desconhecendo as estruturas poéti- pais como modelos. Como aponta Fernandes
co-literárias da leitura, é como aprender a ler, escrever (2000, p. 131): “A observação é um importane interpretar, e não aprender a pensar (PRADO, 1996, te método de aprendizagem, e os pais são os
primeiros modelos das crianças”. Segundo o
p. 19-20).
autor, a família tem um papel decisivo no ato
A leitura promove o desenvolvimento de educar, pois dela provém hábitos e comporda linguagem oral, do vocabulário, da memó- tamentos.
ria, da compreensão e do treino fonológico, ferEmbora a escola desempenhe papel
ramentas importantes para o aprendizado da essencial no processo de incentivar as práticas
leitura, da escrita e da alfabetização.
de leitura, convém que a leitura seja iniciada
e estimulada no ambiente familiar. Por conse1242
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guinte, a influência da família é deveras importante para tal finalidade. Quando o gosto pela
leitura começa de forma precoce e prazerosa,
cresce o interesse da criança para ler, principalmente quando sua referência é o exemplo
dos pais.
Muitas vezes, a repulsa pela leitura é
alimentada pela própria família, que pouco ou
nada leem, ou não valorizam a aprendizagem
da leitura dos filhos; mas o processo de formação dos leitores é sustentado principalmente
na escola, cabendo, portanto, à escola oferecer aos alunos materiais de qualidade e práticas eficazes de leitura. (BRASIL, 2001)
O ato de ler permite a descoberta de
um mundo novo e fascinante. Dessa forma, a
apresentação da leitura para as crianças deve
ser feita de uma maneira leve e atrativa, despertando nas mesmas o prazer pela leitura e
proporcionando que se crie um hábito pelo
qual elas levarão para sua vida, deixando assim de ser vista como uma prática obrigatória
e enfadonha.
Quando a criança é motivada a ler, ela
se torna ativa e está sempre disposta a desenvolver novas habilidades, querendo sempre
mais. Coelho (2012), aponta que a motivação
para leitura nasce a partir da curiosidade, da
abertura da cabeça para novos conceitos, assim como para a aquisição de novos conhecimentos e informações.
Ensinar a ler e a escrever são incumbências da escola, cujas práticas são indispensáveis para todas as áreas e disciplinas do
processo educacional. De acordo com Cagliari
(1995, p. 104), “Brincar, cantar, contar histórias, recortar, colar, desenhar, etc. sem dúvida
são atividades escolares.
Mas isso não é ensinar a ler nem escrever. Aprende-se a ler e a escrever, lendo e
escrevendo, e não pulando corda e fazendo
festa. Tem hora para aprender a ler e escrever
e tem hora para brincar”.
Segundo os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa: “[...] é
através da leitura que o aluno dá significado à
construção de textos compreendendo e dando
sentido à leitura” (BRASIL, 2001, p. 53). Na

prática da leitura, o aluno tem a oportunidade
de conhecer a função da escrita e sua finalidade, e conhecer sua importância dentro e fora
da escola.
O educador, no papel de mediador
do processo de construção da aprendizagem,
deve buscar a melhoria da qualidade nas práticas de leitura em sala de aula. Dessa forma,
o professor tem importante papel no incentivo
à leitura, ensinando seus alunos a discutirem,
analisarem, refletirem e exteriorizar seus pensamentos.

PROFESSOR LEITOR
Para Cavalcanti (2009), a leitura deve
ser algo que faça tanta falta “como o pão para
a boca”. Não deve ser vista como uma tortura,
ao contrário, tem de ser uma atividade prazerosa e desejada.
A leitura de um texto feita pelo professor para seus alunos, desde que seja realizada
de forma empolgante e bem conduzida, permitirá que a criança se envolva com a narrativa,
dando “asas” à sua imaginação, contribuindo
para seu desenvolvimento.
De acordo com Abramovich (1993),
“ouvir histórias é muito importante na formação
de qualquer criança, é o início da aprendizagem para ser um leitor e, tornar-se um leitor é
começar a compreender e interpretar o mundo.
Por isso precisamos ler histórias para as crianças, sempre, sempre” (ABRAMOVICH, 1993,
p.17).
Segundo Cavalcanti (2009), o bom
contador de história é alguém que possui a
virtude natural para fazer da palavra o canto
mágico das narrativas. Dessa forma, podemos
dizer que a história leva a criança para um passado misterioso, o instiga para o futuro onde se
pode viajar pelas galáxias, ou seja, é possível ir
até onde sua imaginação chegar.
Lajolo relata que: “Para Paulo Freire,
leitura boa é a leitura que nos empurra para a
vida, que nos leva para dentro do mundo que
nos interessa viver. E para que a leitura desempenhe esse papel, é fundamental que o ato de
1243
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leitura e aquilo que se lê façam sentido para
quem está lendo”. Ler, assim, para Paulo Freire, é uma forma de estar no mundo (LAJOLO,
2003. p.5).
É fundamental que os professores gostem de ler e leiam regularmente para motivar e
entusiasmar seus alunos. Assim, eles devem,
antecipadamente, organizar sua rotina com o
planejamento de ações pedagógicas, através
de atividades de leitura, que permitam aos alunos vivenciar situações que estimulem a reflexão e compreensão dos textos, viabilizando o
conhecimento.
Silva (2002) menciona que: “Quem se
dispõe a entrar numa sala de aula para ensinar tem que saber satisfatoriamente aquilo que
ensina, tem que dominar os conteúdos e suas
disciplinas, para orientar a leitura, o professor
tem que ser leitor, com paixão por determinados textos ou autores e ódio por outros” (SILVA, 2002, p. 14).
Não podemos deixar de ressaltar que o
entusiasmo do professor leitor em sala de aula
irá promover o incentivo que impulsiona os alunos a se aproximarem dos livros.

PROFESSOR COMO MOTIVADOR E
MEDIADOR
As atividades de leitura em sala de
aula devem ser diárias, trabalhadas de várias
maneiras, sejam elas em voz alta, silenciosas,
individuais ou em grupo, através da escuta de
alguém que lê ou até mesmo em duplas. Existem muitas formas para exercitar o hábito de
ler, diariamente (BRASIL, 2008)
O educador não deve se esquecer da
importância do lado infantil da leitura, ou seja,
do florear e enfeitar a história, de dramatizar se
for necessário e de incorporar os personagens
para que consiga atrair a atenção dos alunos,
induzindo-os ao hábito da leitura dentro e fora
da escola.
A leitura tem também significativa participação na formação da personalidade da
criança e dentre outras razões, o professor
desde o início da vida letrada do aluno tem
que estar a todo momento incentivando o gos-

to pela leitura, mostrando para a criança obras
literárias atrativas e coloridas para os menores,
contando histórias, e dessa forma incentivando
também a dramatização de textos (COELHO,
2012).
Este mesmo autor argumenta que,
além de promover o despertar da imaginação,
os contos infantis trazem benefícios importantes como a estimulação da linguagem oral, o
enriquecimento do vocabulário da criança e a
ampliação de competências linguísticas, apropriando-se dos recursos expressivos que se
encontram à disposição. Com relação a essa
questão, é dever do educador viabilizar esse
encontro (COELHO, 2012). E segundo:
[...] o professor, ao demonstrar-se leitor para os alunos, transforma-se em modelo de leitor para eles, em
alguém que, por demonstrar prazer e entusiasmo pela
leitura, motiva o aluno a ler, a vivenciar aquilo que é
constitutivo da sua formação subjetiva e profissional
(LEITE, 2003, p. 149).

Cabe ao professor motivar e mediar
as atividades de leitura, buscando sempre utilizar os recursos pedagógicos adequados para
obter resultados satisfatórios. Através da intervenção do educador, ensinando e incentivando
seus alunos, e com uma estrutura escolar bem
organizada, o estudante, mesmo aquele com
dificuldade, conseguirá alcançar um nível considerável de leitura, dentro de seus limites e
possibilidades, como cita os Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p.48):
Para que as dificuldades da leitura sejam superadas,
a escola deve: Dispor de uma boa biblioteca, de um
acervo de classe com livros e outros materiais de leitura; organizar momentos de leitura livre em que o professor também leia. Para os alunos não acostumados
com a participação em atos de leitura (…) participem e
conheçam o valor que a possuem, despertando o desejo de ler. É preciso que a escola ofereça condições
para que os alunos construam aprendizagens na leitura,
além de conquistar o educando de forma prazerosa,
para que ele desenvolva o hábito de ler utilizando seus
recursos e baseando-se num planejamento que atenda
não só os alunos bem sucedidos, mas que dê maior
ênfase aos que apresentam dificuldades como leitores,
possibilitando um despertar para que as dificuldades
transformem-se em facilidade, sensibilizando-os e assegurando-os na apropriação de textos orais e escritos
(BRASIL, 1998, p.48).
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RECURSOS PEDAGÓGICOS PARA
INCENTIVAR A LEITURA
A instituição escolar deve dispor de
uma estrutura de qualidade, com ambientes
bem projetados e bibliotecas conservadas que
contenham livros atuais e diversificados e em
bom estado de uso. Segundo Freire (1989, p.
15 ): “A compreensão crítica da alfabetização,
que envolve a compreensão igualmente crítica
da leitura, demanda a compreensão crítica da
biblioteca”.

compreenda a mensagem passada pelo texto
escrito. Após concluir essas três etapas, o ciclo
de leitura é fechado:
Ler é muito mais que simplesmente decifrar símbolos. É
um ato que requer um intercâmbio constante entre texto
e leitor e envolve um trabalho ativo de compreensão e
interpretação do texto – quer seja ele verbal ou não
verbal – a partir dos objetivos do leitor, do seu conhecimento sobre o assunto, de tudo o que sabe sobre a
linguagem (SANTOS, 2006, p.62).

É de extrema importância a intervenAssim, quando a escola investe na bi- ção do educador para viabilizar o processo de
blioteca, tanto na parte física, disponibilizando leitura para com seus alunos, podendo utilizar
um ambiente confortável onde o aluno se sinta para esse fim os seguintes meios, entre outros:
bem e incentivado a ler um livro tranquilamente, quanto na parte motivacional, exercendo e
• Disponibilizar biblioteca com bons
empregando a cultura da leitura, onde os prolivros;
fessores incentivem à ida à biblioteca, a escola, assim, exercerá seus deveres quanto ao seu
• Antecipar os assuntos a serem lidos
papel de fornecer a cultura da leitura, e assim
para aguçar a curiosidade;
formar cidadãos capazes de compreender melhor o contexto do mundo em que estão inse• Ler textos, contos literários e históridos e de lidar com questões sociais, emociorias para os alunos;
nais, afetivas e psicológicas.
A prática de leitura, elemento fundamental para a formação do indivíduo, deve de
alguma forma contribuir para a reflexão e a mudança na visão do mundo. Nesse sentido, é
importante que a escola motive seus alunos a
ler por meio de um trabalho planejado e com
foco na ampliação de saberes.

• Debater com os ouvintes sobre o
material lido;
• Dramatizar, se achar necessário e
conveniente.

Conforme Cosson (2009, p. 40) “a
leitura deve ser pensada como um processo
linear com três etapas, a primeira etapa é a
antecipação, a segunda a decodificação e a
terceira a interpretação”. Iniciamos a leitura
com a antecipação, ou seja, o primeiro passo
é saber do que se trata o texto, após isso se
faz a decodificação, pois assimilamos o texto
através das palavras, quanto maior o domínio
sobre as palavras mais fácil será decifrá-las. A
interpretação é a última etapa desse processo
de leitura; é o diálogo com o texto dentro do
seu contexto. Para que se faça uma interpretação satisfatória, é imprescindível que o leitor
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A leitura representa uma valiosa ferramenta na formação do aluno enquanto sujeito
pensante, desenvolvendo sua autonomia, criAinda que nos encontremos em uma ticidade e criatividade. É verdadeiramente um
época com uma enorme variedade de recursos ato de abertura para o mundo.
tecnológicos e audiovisuais, nada pode substiPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
tuir a leitura. Ler implica numa prática básica e
fundamental para o aprendizado (ABRAMOVIEste trabalho foi desenvolvido após
CH, 1993).
pesquisas de base bibliográfica, qualitativa, de
O ato de ler constitui-se no sustentácu- abordagem descritiva e exploratória. Estas peslo para que a criança possa adquirir novos co- quisas tiveram como contribuições as obras
nhecimentos nas diversas disciplinas escolares de Cagliari (1995), Freire (1989), Abramovich (1993) e Coelho (2012), cujas temáticas e
no decorrer de sua vida acadêmica.
questões são abordagens sobre a importância
De acordo com Hall (1989), a leitu- da leitura em sala de aula, conforme é descrito
ra serve de base para a aquisição de novos neste trabalho.
conhecimentos por permitir a ampliação dos
Como análise de dados e de resultaconhecimentos já armazenados na memória.
Para isso, segundo o autor, é importante existir dos, nesta pesquisa foram analisados alguns
uma boa relação entre leitor e leitura. Se torna artigos, documentários, teses e outros trabanecessário, dessa forma, que as instituições de lhos científicos que discutem e apresentam reensino adotem práticas destinadas especifica- flexões e sugestões que podem contribuir para
mente ao aprimoramento e à motivação para a uma maior compreensão e aplicação da temática apresentada neste artigo.
leitura.

LEITURA PARA A MELHORIA DE
DESEMPENHO DO ALUNO

Muitos fatores estão integrados para
que o aluno possa obter um bom desempenho, mas a compreensão da leitura, a análise e reflexão sobre o texto lido poderá auxiliar
significativamente na melhoria do desempenho
escolar.
O papel da escola, mais do que formar
leitores, é de formar leitores que contextualizam
o objeto lido com a sua carga de conhecimento, leitores que raciocinem e que mantenham
uma relação crítica e opinativa com o que está
sendo lido, que buscam entender o conteúdo
transmitido com o objeto de leitura. Assim indicam os Parâmetros Curriculares Nacionais
(BRASIL, 1999, p. 69): “[...] formar um leitor
competente, supõe formar alguém que compreenda o que lê; que possa aprender a ler
também o que não está escrito, identificando
elementos implícitos; que estabeleça relações
entre o texto que lê e outros textos já lidos; que
saiba que vários sentidos podem ser atribuídos
a um texto [...]”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a realização deste trabalho, cujo objetivo foi analisar e refletir sobre a importância
da leitura no desenvolvimento do aluno, constatamos que as atividades de leitura contribuem
para o aprendizado e a ampliação de saberes. Através da leitura o aluno desenvolve a capacidade de superar desafios de aprendizagem, tornando-se um indivíduo que pensa, analisa, critica e
interage na vida em sociedade.
A motivação necessária para impulsionar o hábito da leitura deveria partir inicialmente da
família para posteriormente haver sua continuidade no meio estudantil. Para despertar o hábito
da leitura, é fundamental o papel do professor atuando como incentivador e mediador, através
de atividades instrutivas dentro da sala de aula.
A instituição escolar, que disponibiliza espaços adequados para a prática de leitura e
bibliotecas com bom material literário, poderá favorecer a criação de leitores competentes. O ato
de ler é um processo interativo que se desenvolve numa relação de compreensão do mundo e
na busca de significados com as experiências pessoais, culturais e sociais de cada indivíduo.
Pelas pesquisas e análises dos estudos aqui reportados, concluímos que a leitura é uma
prática edificante pois desperta em cada um o gosto pelos livros e colabora na construção e
ampliação do conhecimento.
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EDUCAÇÃO REMOTA EM TEMPO DE
PANDEMIA

RESUMO: O objetivo principal deste trabalho é a pesquisa acerca do ensino a distância e as aulas
remotas em tempos de pandemia, uma vez que, o ensino EaD é muito utilizado em universidades e nem sempre acessível para todos. Neste trabalho houve o interesse em compreender
a diferença dessas modalidades de ensino e como os professores estão se adaptando a essa
nova realidade, trabalhando com a tecnologia, no qual esse ensino a distância exige do tutor
esse conhecimento do domínio da ferramenta tecnológica. Foi utilizado como método de
pesquisa e estudo, leituras de artigos e livros que tratam o assunto em questão, assim como
estudos acerca da qualidade do ensino em tempos de pandemia e o despreparo da formação
profissional dos professores.

Palavras-chave: Educação; Tecnologia; Ensino Remoto.
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INTRODUÇÃO

A

escola é o principal ambiente de aprendizagem e interação social que crianças,
adolescentes e adultos possuem, porém neste ano de 2020, o mundo foi surpreendido por um vírus, a princípio identificado na China e potentemente assustador,
a coronavírus classificado com o nome de COVID 19, que apresenta desde sintomas assintomáticos até quadros graves que podem levar a morte ou deixar sequelas terríveis ao ser humano.
Trata-se de uma doença que apresenta dificuldades respiratórias, no qual os idosos são
considerados grupo de risco e as crianças embora sejam infectados, seus sintomas são mais
leves ou até mesmo assintomáticos, o que as tornam um principal transportador do vírus.
O fato é que o COVID 19 se transformou em uma pandemia mundial, que desde março alterou a forma de vida da sociedade, lojas tiveram que se manter fechadas, restaurantes,
pessoas começaram a trabalhar em forma de Home Office, muitos perderam o seu emprego e
as Instituições de ensino tanto as públicas como as particulares tiveram que parar, pois se fez
necessário o isolamento social.
No entanto foi necessária a busca por recursos que proporcionasse a continuidade da
educação, e a partir daí surge às aulas remotas, que contou com o auxílio de aulas transmitidas
pela televisão em canal específico e exigiu dos professores uma adaptação tecnológica de forma precoce, o que acarretou muitos problemas emocionais nos profissionais da educação que
se sentiram incapazes de cumprir com excelência a sua função de anos, além dessa modalidade a distância não ser acessível a todos.
A modalidade de educação a distância (EaD), já era utilizada em faculdades, cursos técnicos com o objetivo de beneficiar seus alunos, devido a flexibilidade de tempo e valores mais
acessíveis comparados com os cursos presenciais, porém na área da educação infantil, fundamental, médio e (EJA) educação de jovens e adultos, essa não é uma realidade conhecida, ficou
claro a desigualdade social e a falta de recursos e planejamentos voltados para a tecnologia nas
escolas públicas.
Outra questão que ficou nítida nessa fase, é o despreparo dos profissionais da educação, que não conseguem se adaptar ao uso da internet e suas funções, dificultando ainda mais
a forma de trabalhar de muitos.
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O ENSINO A DISTÂNCIA E AS AULAS
REMOTAS

OS PROFESSORES E OS DESAFIOS NA
UTILIZAÇÃO TECNOLÓGICA

O ensino a distância, é uma modalidade que começou por meio dos cursos realizados por correspondência, antes mesmo
do surgimento da internet, esses cursos foram
se aperfeiçoando em forma de vídeos, DVDs e
com a chegada da tecnologia, atualmente são
muito utilizados em faculdades, cursos técnicos
e escolas particulares, reconhecidos pelo MEC
Ministério da Educação, presente no Decreto
5.622 de 19/12/2002, o qual compreende que
por meio da mediação didático pedagógico o
aluno tenha as aulas a distância por meio das
tecnologias de informação e comunicação.

Há tempos que a formação do professor vem sendo questionada, seja por razão da
qualidade de ensino, seja por conta da inclusão de alunos com necessidades especiais e
a formação continuada está sempre em pauta
em reuniões que visam à melhoria da formação desses profissionais.
Porém um ponto primordial e que foi
deixando de lado, refere-se ao uso da tecnologia e a formação dos professores no aprendizado desta ferramenta digital, atualmente primordial em tempos de pandemia.
No entanto, a realidade é que os professores da rede pública não estavam preparados para a utilização das tecnologias digitais
e nem mesmo existiam recursos tecnológicos
na escola para também auxiliar o aprendizado
dos alunos:

Enquanto o ensino EAD, foi sempre
voltado para uma educação paga, a aula remota por sua vez surgiu como uma oportunidade
de dar continuidade ao ensino do ano letivo
durante essa fase de isolamento social. A diferença, portanto do ensino EAD das aulas remotas, é que ela não tem a mesma flexibilidade de
horário, geralmente é transmitida por meio de
algum aplicativo nos dias e horas que os alunos teriam suas aulas presenciais, facilitando a
oportunidade de interagir com o professor, tirar
dúvidas e ouvir em tempo real a explicação do
conteúdo aplicado, já no ensino a distância, as
aulas são gravadas e ficam disponíveis para
que os alunos possam assistir e estudar quando quiser, havendo a possibilidade de videoconferências para tirar algumas dúvidas.
Outra diferença é que as aulas remotas
são planejadas e apresentadas pelo professor
do aluno com os conteúdos que atendam a
série em que o mesmo encontra-se neste ano,
no EaD o aluno fala com o tutor que é o intermediário entre o professor e o aluno, fato esse
que nem sempre é bem visto pelos estudantes, pois o tutor deve ter o preparo profissional
de conhecer e tirar as dúvidas relacionadas ao
conteúdo do curso e de toda parte tecnológica
o que nem sempre ocorre, gerando reclamações dos alunos devido à demora nas devolutivas referentes às dúvidas e perguntas que
geralmente são enviadas via e-mail.

A sociedade da informação, como sociedade aberta e
global, exige competências de acesso, avaliação e gestão da informação oferecida. As escolas são lugares
onde as novas competências devem ser adquiridas ou
reconhecidas e desenvolvidas. Sendo a literacia informática uma das novas competências, de imediato se
coloca uma questão: a das diferenças ao acesso à informação e da necessidade de providenciar igualdade
de oportunidades sob pena de desenvolvermos mais
um fator de exclusão social: a infoexclusão. Resolvido
o problema do acesso, permanece o desenvolvimento
da capacidade de discernir entre a informação válida e
inválida, correta ou incorreta, pertinente ou supérflua.
Acrescente-se-lhe a competência para organizar o pensamento e a ação em função da informação, recebida ou procurada, e teremos, em princípio, uma pessoa
preparada para viver na sociedade da informação. O
desenvolvimento destas competências e dos contextos
formativos que permitirão desenvolvê-las exigem novas
atitudes dos alunos, dos professores e das escolas
como organizações vocacionadas para educar (ALARCÃO, 2011, p.13).

Conforme pesquisas, até mesmo professores que já trabalhavam na modalidade do
ensino a distância EaD, sofreram ao se deparar
com o trabalho totalmente voltado a internet,
uma vez que tendo eles os tutores como os
profissionais que transferiram o conteúdo aplicado nas plataformas de estudos.
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As aulas remotas foi uma forma que
o Estado e a Prefeitura encontraram para dar
continuidade na educação pública, sendo assim, o professor tem a oportunidade de dar
continuidade ao projeto de ensino utilizado nas
aulas presenciais, mas muitas dificuldades surgiram em meio essa nova realidade de ensino.
Conforme pesquisas, até mesmo professores que já trabalhavam na modalidade do
ensino a distância EaD, sofreram ao se deparar
com o trabalho totalmente voltado a internet,
uma vez que tendo eles os tutores como os
profissionais que transferiram o conteúdo aplicado nas plataformas de estudos.
Uma grande parte dos professores busca auxílio um com os outros, de familiares, ou
pesquisam e vão aprendendo por conta própria, mas a realidade é que conciliar trabalho,
casa e família, requer mais tempo e o desgaste
está sendo comprovado por meio de pesquisas
da Confederação Nacional dos Trabalhadores
em Educação CNTE, que afirmam em pesquisa realizada com mais de 15.000 mil docentes
em todo o Brasil, no qual 82% disseram que as
horas de trabalho aumentaram.
Outro dado preocupante é o estado
emocional de alguns docentes, principalmente os que exercem a função há mais tempo,
relatam terem a sensação de incapacidade,
encontra-se com síndromes do pânico, com
muito medo e receio no que diz respeito ao retorno as aulas presenciais, preocupam-se com
o futuro e não acreditam que tudo possa voltar
à normalidade.
Além de atentar-se aos planejamentos
e conteúdos que serão ensinados, os professores necessitam realizar vídeos o que foge
da realidade de muitos, por outro lado o relato de que as reuniões escolares online com
os coordenadores pedagógicos, diretores e as
exigências da Prefeitura que mudam a todo o
momento.
São um ponto burocrático que exige
dos professores respostas e avaliações muitas
vezes do que não está ao alcance deles, cobra-se formas de entrar em contato com os pais
e familiares para que tragam esses alunos ao
aprendizado remoto, fato esse que não depende apenas do trabalho e do esforço do professor, mas abrange inúmeras situações sociais.

OS ALUNOS E A APRENDIZAGEM
REMOTA
Segundo Feitosa (2011), com o intuito
de dar continuidade a aprendizagem, muitas
escolas conscientes da falta de acesso a internet dos alunos, decidiram por trabalhar com
materiais impressos que são mensalmente ou
semanalmente retirados na escola pelos responsáveis, outras instituições optaram por apenas acompanhar os conteúdos na tv e aqueles
que têm acesso as aulas remotas por meio de
aplicativos em tempo real, mas a realidade é
que embora distantes, cabe ao professor fazer
um acompanhamento acerca do retorno dessas aprendizagens.
Neste sentido, os professores disponibilizaram exercícios e atividades que devem
ser devolvidos nas Instituições de ensino, a fim
de que o professor possa avaliar e identificar
as dificuldades encontradas e dar continuidade
ao planejamento pedagógico que visa atender
a todos, mas esse retorno por parte dos alunos
raramente está acontecendo (FEITOSA, 2011).
O processo de ensino remoto requer
do aluno disciplina e organização com horários
e tempo de estudo, que cobra da família um
acompanhamento e auxílio na aprendizagem,
os obstáculos encontrados são muitos, pais
necessitam trabalhar e os filhos ficam com os
avôs ou com outras pessoas que nem sempre
têm acesso à internet ou não tem tempo para
dar atenção aos estudos dos alunos, por outro
lado alguns pais realizam o acompanhamento
com os filhos, mas classificam que as aulas
remotas acabam sendo difíceis por conta da
aprendizagem de conteúdos que eles mesmos não se lembram ou não sabem (FEITOSA,
2011).
Para os alunos do fundamental II e do
ensino médio em que tem uma autonomia melhor e entende bem da tecnologia digital, é necessário que tenham consciência por parte do
aluno para que se obtenha um bom aprendizado como: responsabilidade, pois a sua aprendizagem depende da organização só; disciplina para se mantiver o foco, tendo como base
de conhecimento nas funcionalidades tecnoló1253
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gicas para responder as atividades e não se
dispersar nas redes sociais e bate papo (FEITOSA, 2011).
Já as aulas remotas que deveriam ser
realizadas pelos alunos da EJA Educação de
Jovens e Adultos são as que mais têm sido
prejudicadas, muitos senhores e senhoras são
analfabetos digitais, alguns nunca nem possuíram um celular ou se tem é somente para um
uso emergencial e ficou perceptível que essa
área da educação será sem dúvida a mais prejudicada de todas, o que também ocorre que
o público da EJA está sofrendo de solidão, por
conta do isolamento e a maioria ser de grupo
de risco e a depressão é uma das doenças
que mais aumentou durante essa fase de pandemia (FEITOSA, 2011):
A educação de jovens e adultos no Brasil tem sido marcada pela lógica da descontinuidade, com avanços e
retrocessos que a colocam num movimento constante
de busca de afirmação do direito. No campo dos retrocessos, há ainda que ser superada a visão assistencialista e compensatória que se tem da EJA, bem como o
preconceito que a vê como modalidade de pouco prestígio social. No que diz respeito aos avanços, podemos
citar a base legal a qual está ancorada, a partir da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional n°9394,
de 20 de dezembro de 1996(LDBEN/96), que a coloca como modalidade da Educação Básica nas etapas
do Ensino Fundamental e Médio, com especificidade
própria e com obrigatoriedade e gratuidade da oferta
para todos que a ela não tiveram acesso na infância
(FEITOSA, 2011, p.135).

Em contrapartida as Instituições de Ensino particulares são as que apresentam melhores resultados na aprendizagem, algumas
escolas já tinham uma parte do atendimento à
distância funcionando mesmo antes da pandemia, o que facilitou o acesso e uso dos alunos
em ambiente domiciliar.
Diante da realidade de uma pandemia,
fica claro que o País não está preparado tecnologicamente e que pouco ou quase nada foi
feito para o ensino das TICs Tecnologia da Informação e comunicação, nas escolas públicas, no qual ficou nítido a desigualdade social
que a tempos se vem falando em excluí-la de
nossa sociedade (FEITOSA, 2011).

Muitos são os motivos que fracassam
o acesso ao ensino remoto, às pessoas perderam os seus empregos e entre dar preferência para se pagar um acesso a internet ou a
comprar alimentos sem dúvida vão optar pela
segunda opção, por mais que as autoridades
estejam contribuindo com auxílio emergencial,
ainda há muito o que se fazer e infelizmente
existem muitas fraudes no qual quem não necessita recebe auxílio e quem mais precisa fica
a mercê da sorte (FEITOSA, 2011).
Por meio de estudos e pesquisas realizadas pela Organização das Nações Unidas
para a educação (Unesco), conclui-se que durante essa fase de pandemia, existe um número crescente de estudantes que estão sendo
afetados diretamente devido questões sociais
como: falta de acesso à internet, falta de recursos tecnológicos (celular, computador), analfabetismo digital e não ter um acompanhamento na aprendizagem Educacional (FEITOSA,
2011).
Embora o Governo do Estado de São
Paulo tenha criado o aplicativo CMSP - Centro de mídias da Educação de São Paulo, que
pode ser acessado pelo aplicativo de celular
e assistir pela TV aberta, o que não foi pensado é que a falta de recursos para as famílias menos favorecidas é um problema social
que vem sendo escondido a tempos e agora
não se pode sanar essa dificuldade por meio
da internet, exatamente por não se ter visto e
corrigido inúmeros problemas sociais no país
(FEITOSA, 2011).

AULAS REMOTAS E A INCLUSÃO
O ensino remoto apareceu como um
desafio para todos, deixando evidente a desigualdade e o despreparo profissional dos professores, mas durante esse período os mais
prejudicados foram os alunos com deficiências.
Conforme o Censo escolar de 2019 no
Brasil dos 93% dos alunos deficientes, apenas
44% estão matriculados nas escolas públicas,
que antes da pandemia já sentiam o despreparado para receber os mesmos e agora ficou
evidente a falta de recursos para o atendimento
de forma remota:
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A escola surge, assim, com um espaço inclusivo, de
qualidade, exigindo dos docentes uma contínua atualização dos conhecimentos, facultando a todos o que
nela estão integrados a possibilidade de facultar-lhes o
equipamento necessário, adequação dos espaços e os
apoios educativos, que vão ao encontro das suas reais
necessidades, que respondam às suas necessidades
individuais, para que, desta forma, seja possível ocorrer
o que mais se deseja: um desenvolvimento harmonioso
para todas as crianças e equilibrado, junto dos pares,
em um ambiente e contexto educativo favorável, uma
escola que procura responder de forma adequada a
cada aluno, em lugar de efetuar uma pré-seleção de
alunos como tendo necessidades educativas especiais.
Aberta à sociedade, a escola assume inúmeras responsabilidades, as de facultar a todas as crianças, incluindo
as crianças com necessidades educativas especiais, a
igualdade de oportunidades e resposta que eles sejam
adequadas e essenciais ao sucesso educativo (DELDUQUE, 2016, p.134).

Embora muito se fale sobre inclusão e
exista todo o planejamento sobre essa questão
é inegável que os alunos que possuem deficiência ou algum tipo de transtorno de aprendizagem, foram excluídos e esquecidos pelos
governantes. As crianças que possuem deficiência requerem mais atenção e um acompanhamento individualizado e a escola era exatamente o ambiente, no qual, esses estímulos e
a interação eram primordiais para o processo
de desenvolvimento, o que na verdade nesta
fase acontecerá um retrocesso (DELDUQUE,
2016).

essas famílias que se sentem esquecidas. Muitos alunos deficientes ficarão isolados em suas
residências, sem nenhum tipo de auxílio (DELDUQUE, 2016):
Para Leite:
O sofrimento pelo qual passa uma criança ou adolescente quando não consegue lidar com as questões interpessoais o mesmo com suas dificuldades de aprendizagem pode ser imensurável e trazer consequências
irreparáveis na vida adulta. O Centro Internacional de
Análise Relacional (Ciar) aponta que a psicomotricidade relacional, por meio de conhecimentos práticos e teóricos, pode auxiliar na promoção da Saúde emocional
de crianças e adolescentes que apresentam algum tipo
de sofrimento psíquico. As classes inclusivas surgem
com o propósito de colocar em prática um novo jeito de tratar essas questões, auxiliando a promoção da
saúde emocional de crianças e adolescentes, tornando
a educação capaz de acolher todo indivíduo, independentemente das diferenças, eliminar os preconceitos
existentes, atender às necessidades educacionais especiais de todos os sujeitos, em salas de aula comum,
em um sistema regular de ensino, de forma a possibilitar a aprendizagem e o desenvolvimento pessoal de
todos. (LEITE, 2019, p.57)

Cabe ao estado e municípios rever uma
proposta curricular que atendam ao público escolar com deficiência, realizar um acompanhamento domiciliar com materiais necessários,
elaborar vídeo aulas com tradutores de libras
e disponibilizar um acompanhamento psicológico para o aluno e as famílias, que estão cada
vez mais sobrecarregados e passando por diOs alunos já se queixam de horas em ficuldades sociais e financeiras (LEITE, 2019).
frente às telas do computador, do cansaço durante as explicações, é quase que impossível
se esperar que um aluno com deficiência siga
a mesma didática das aulas remotas (DELDUQUE, 2016).
Aos alunos em especial com autismo,
Síndrome de Down, deficiência auditiva e visual, as escolas públicas tiveram como recursos
apenas um material impresso que foi entregue
as famílias, porém, o material prático e necessário para o ensino não tem disposição deles
e nem um acompanhamento profissional para
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O RETORNO AS AULAS PRESENCIAIS
O retorno às aulas presenciais em meados do mês de outubro ainda é incerto, diante
do alto número de infectados pelos COVID 19,
e o número de óbitos ainda consideravelmente grande, pais, professores e o poder público
sentem-se inseguros para um retorno que não
venha a acarretar uma segunda onda pandêmica, pois não temos vacina e nem previsão
certa quando a chegada da mesma (PEREIRA
et al., 2017).
Embora ainda não se tenha uma previsão exata de retorno, a verdade é que a volta às aulas será muito diferente do que todos
estão acostumados, na educação infantil, por
exemplo, como receber um bebê sem poder
acolhê-lo em meio a choros e despedidas dos
pais, as crianças maiores no qual o trabalho
com a interação é tão valioso para o aprendizado e o respeito ao próximo, terá que ser
realizado de forma diferente e distante, e os
jovens que apreciam tanto o trabalho em grupo
e estar próximo do colega terá que cumprir as
medidas de proteção, lembrando que muitos
alunos da EJA provavelmente não voltarão por
se tratar de um grupo de risco (PEREIRA et al.,
2017).
No entanto vem à pergunta que todos
desejam saber a resposta: As Instituições de
ensino público estão preparadas para receber
seus alunos com os devidos cuidados conforme a secretaria de saúde adverte? Diante
deste questionamento, muitas são as dúvidas,
uma vez que antes mesmo da pandemia a situação referente à higiene e materiais nas escolas já eram um problema sério em muitos
locais, comenta-se que o retorno terá que ter
uma adaptação entre as aulas presenciais e as
aulas remotas, outra situação que requer um
estudo sobre o que será ensinado e aprendido
pelos alunos nesse revezamento (PEREIRA et
al., 2017).
Durante esse período de pandemia,
creches particulares tiveram que fechar e muitos alunos de escolas particulares tiveram sua
matrícula encerrado devido o desemprego, o
que gerou um número absurdo de procura pelo
ensino público.

O que torna o retorno com os cuidados necessários de distanciamento ainda mais
complicado e a fila de espera enorme por uma
vaga, concluindo que mais alunos ficarão fora
da escola em 2021, assim também é necessário considerar o número de docentes que estarão afastados e as perdas que o serviço educacional público teve devida da pandemia, a
contratação urgente de profissionais é um fato
indiscutível (PEREIRA et al., 2017).
O lado emocional dos alunos e professores é outro fator que deve ser analisado e
levado em conta, pois famílias perderam parentes, pessoas próximas e importantes para
os alunos e educadores, e o momento requer
sensibilidade, respeito e um acolhimento sócio
emocional, a ansiedade, o medo, o pânico estará presente nas pessoas, vários sentimentos
e efeitos psicológicos no qual a escola terá que
estar preparada para as situações que venham
a acontecer (PEREIRA et al., 2017).
No isolamento social, os alunos não tiveram o contato físico com professores e colegas e nem a integração tão trabalhada nas escolas, é importante que no retorno presencial
aconteça um acolhimento no qual, se discutam
sobre a pandemia e os efeitos que cada um
teve em sua vida em especial (PEREIRA et al.,
2017).
O cuidado e a sensibilização para voltar a atender os alunos e suas famílias serão
primordiais nessa fase do retorno, criar um ambiente que transmita segurança, confiança em
meio a tantas dúvidas e preocupações necessita das interações e mais do que nunca de um
trabalho em equipe exemplar (PEREIRA et al.,
2017).
Ainda que não se tenha uma data certa de retorno, a verdade é que precisa de um
planejamento que atenda a todos os alunos de
uma forma que venha a respeitar o momento
e aprendizagem que cada um teve durante o
isolamento social, pois enquanto uns tinham
suporte para as aulas remotas, outros sequer
tinham uma televisão em casa na qual, poderiam acompanhar alguma explicação (PEREIRA et al., 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ainda que as tecnologias não seja um fato novo para a sociedade, muito ainda precisa
ser feito para que de fato a internet e a realidade da tecnologia digital sejam acessíveis a todos,
pois enfrentamos um momento em que a educação passa por desafios e mudanças que infelizmente não atende a uma grande porcentagem de alunos, por falta de investimentos e recursos
educacionais.
O perfil de uns alunos da escola pública é completamente diferente dos alunos da escola particular, embora muito tenha sido falado sobre descontos e negociações que essas escolas
tiveram nesse momento, sabemos que a classe social desses alunos os propiciam a continuidade de um ensino remoto que realmente funciona em seus lares.
Embora professores, gestores e toda a equipe educacional tenham competências, realizem planejamentos com conteúdos adequados para o atendimento dos alunos, muitos sofreram
com essa situação de distanciamento, a utilização dos recursos tecnológicos não são de conhecimento e utilização fácil por muitos professores que nunca tiveram esse apoio e uma formação
continuada voltada para a tecnologia, assim como para muitos alunos que não tem recursos
financeiros e nem acesso fácil à internet.
Por meio da leitura de artigos e estudo do trabalho realizado, concluiu que a modalidade
de ensino a distância (EaD) e modalidade de ensino remoto, são diferentes e ambas funcionam
bem, desde que se tenha todos os recursos necessários para o bom funcionamento, muita coisa
precisa melhorar a respeito do acesso tecnológico e qualificação profissional, seja dos professores, tutores e alunos para de fato se alcançar uma educação de mesmo a distância seja de
qualidade e acessível a todos.
O fato mais preocupante durante essa fase de pandemia, foi o descaso com os alunos
que possuem algum tipo de deficiência, pois o ensino público que já deixava a desejar esse
tipo de atendimento, durante as aulas remotas demonstrou ainda mais o despreparo, a falta de
recursos e a pouca importância que nossos governantes dar para essa situação em especial.
No retorno das aulas presenciais, a educação, terá que se reinventar, em toda a sua rotina, no trabalho realizado por gestores, professores, alunos e familiares, assim como nas práticas
educacionais que provavelmente levarão o ensino remoto alinhando com o presencial por um
bom tempo.
No ensino remoto que está sendo disponibilizado para os alunos que frequentam a rede
pública, será necessária para 2021 que se refaça um planejamento no calendário e nos conteúdos pós-pandemia, visando garantir os objetivos de aprendizagens a que todos têm direito.
Nesse momento cabe aos professores realizarem uma auto avaliação em sua prática de
ensino, levar em consideração o que deu certo e buscar soluções e aperfeiçoamento naquilo
que não correspondeu como esperado, enquanto educadores são sempre necessários ter em
mente que há sempre algo novo para se aprender e por isso que o professor é considerado
como um eterno aprendiz.
A modalidade de ensino à distância e o ensino remoto, jamais substituirá um professor,
devemos ver apenas como um recurso emergencial auxiliador e que provavelmente estará mais
presente na vida dos alunos e educadores, mas trata-se de uma máquina
que sozinha não tem função alguma, o professor é e sempre será o principal para o ensino e a formação de pessoas.
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OS TEMAS TRANSVERSAIS E A PEDAGOGIA
DE PROJETOS NA EDUCAÇÃO BÁSICA:
CONSIDERAÇÕES A RESPEITO DA PRÁTICA

RESUMO: Em cada instituição de ensino existe uma proposta pedagógica e dentro desta proposta deve haver a inclusão dos temas transversais. Esses temas são determinados pelo Ministério da Educação (MEC) através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Trabalhar
com os temas transversais é de fundamental importância para se abordar temáticas natureza
social, tem grande significância o discorrer deste tema no estágio, pois possibilita a formação
de um professor capaz de direcionar sua práxis voltada à conteúdos necessários ao currículo
escolar, e ainda mais, um currículo que ensina para a vida e para o mundo, buscando uma
educação não apenas preocupada com a formação específica, mais uma formação ampla que
enxergar o ser humano por diversos prismas, ampliando horizontes e educando de forma integral. Assim, se complementa quando aplicadas associada a Pedagogia de Projetos. Sendo
assim, a presente pesquisa teve caráter qualitativo, baseando-se em diversos autores que
estudam o tema em questão. Os resultados indicaram que o estudante se desenvolve melhor
a partir da interdisciplinaridade, dos projetos e da discussão dos temas transversais.

Palavras-chave: Parâmetros Curriculares Nacionais; Pedagogia de Projetos; Temas Transversais.
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INTRODUÇÃO

E

m cada instituição de ensino existe uma proposta pedagógica e dentro desta proposta deve haver a inclusão dos temas transversais. Esses temas são determinados pelo Ministério da Educação (MEC) através dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN’s). Segundo os PCNs: “A transversalidade pressupõe um tratamento integrado das
áreas e um compromisso das relações interpessoais e sociais escolares com as questões que
estão envolvidas nos temas, afim de que haja uma coerência entre os valores experimentados
na vivência que a escola propicia aos alunos e o contato intelectual com tais valores” (BRASIL,
1997).
Justifica-se o presente artigo, pois, trabalhar com os temas transversais é de fundamental importância para se abordar temáticas natureza social, tem grande significância o discorrer
deste tema no estágio, pois possibilita a formação de um professor capaz de notar sua práxis
voltada à conteúdos necessários ao currículo escolar, e ainda mais, um currículo que ensina
para a vida e para o mundo, buscando uma educação não apenas preocupada com a formação
específica, mais uma formação ampla que enxergar o ser humano por diversas vértices, amplia
seus horizontes e educa de forma integral.
Ainda, pode-se desenvolver temas transversais a partir da Pedagogia de Projetos voltada
ao ensino e a aprendizagem tem-se mostrado eficaz na construção do conhecimento junto aos
estudantes. A sua utilização traz uma nova perspectiva a esse respeito.
Todo o conhecimento é construído a partir do contexto em que está sendo utilizado,
portanto, torna-se impossível de separar o cognitivo, a emoção, além das próprias relações sociais que são construídas ao trabalhar em grupo. Por isso, as crianças podem se desenvolver
de forma plena a partir do momento que participam, experienciam, sentem, tomam decisões,
solucionam problemas, interagirem entre os pares diante de terminadas situações.
Como problemática temos o debate acerca do papel da escola e do educador na vida
dos educandos e seu reflexo na sociedade é uma questão sempre discutida e repensada. É
notório que o papel das instituições de ensino é a formação intelectual dos indivíduos.
Porém o MEC indicou a inserção do tema transversalidade a partir de um conjunto com
as disciplinas formais, de forma interdisciplinar e coordenada, para que os educandos construam uma clara percepção da importância destes assuntos no contexto social contemporâneo.
Assim, o objetivo geral deste artigo é discutir metodologias e práticas voltadas à inclusão dos
temas transversais, seja por meio de projetos, ou através de outras ações.
Como objetivo específico temos a discussão sobre o direcionamento do trabalho com temas transversais para que os educandos debatam, pesquisem, façam relatórios e observações
sobre os assuntos propostos, ampliando os seus conhecimentos. E o trabalho docente a fim de
mediar o trabalho como orientador e estimulador o debate na busca de conhecimento, reavivando as potencialidades de cada um e dando aos alunos o estímulo para ampliarem o olhar crítico
sobre diversas questões, sempre com respeito e tolerância às diferenças.
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HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO
No século XVII, Comenius, bispo protestante da Igreja Morávia, educador, cientista,
escritor e pedagogo, considerado o fundador
da didática moderna, desenvolveu ideologias
avançadas sobre a área da Educação, partindo
do pressuposto das experiências sensoriais.

Nesta concepção, a criança se desenvolve de dentro para fora (o contrário da escola tradicional). O professor deveria respeitar
os estágios de desenvolvimento da criança de
forma a orientá-la. Ou seja, dar atenção à sua
evolução, suas aptidões e necessidades, de
acordo com a faixa etária em que se encontra,
e ensinar a ler e imitar a natureza, como metodologia pedagógica.

Já Rousseau, filósofo, teórico político
e escritor, considerado um dos principais filósofos do Iluminismo e um dos precursores do
Romantismo, desenvolveu suas teorias baseadas no interesse das crianças e no mundo que
as cerca.

Herbart, filósofo alemão, foi o primeiro
a caracterizar a pedagogia como uma ciência,
de forma organizada e sistemática, com objetivos claros e bem definida. A estrutura teórica
construída por Herbart está baseada no funcionamento da mente, o que a tornou pioneira:
Para a época, ambas as ideias estavam além do caráter científico, ele adotou a psicolovinculadas a metodologia tradicional, ou seja, gia aplicada como eixo principal da educação.
aquela em que o professor é o detentor do coO pensamento de Herbart permanece
nhecimento, e que com o desenvolvimento da
Educação passou a não ser mais eficaz para até os dias atuais, pois, o pensamento pedagóatender as novas necessidades da sociedade. gico encontra-se fortemente vinculado às teorias de aprendizagem e à psicologia do desenConforme a sociedade foi se desen- volvimento, o que nos remete a Jean Piaget.
Ou seja, suas contribuições para a
volvendo, novas teorias e formas de aprendizagem e educação se mostraram necessárias, psicologia e a pedagogia continuam valendo
contribuindo assim para o surgimento de no- até hoje, mas seu pensamento e sua prática
do século 19 se tornaram ultrapassados, pelo
vos sistemas de ensino:
movimento da escola ativa. John Dewey (1859O iluminismo educacional representou o fundamento da 1952), principal representante, fez inúmeras
pedagogia burguesa, que até hoje insiste, predominan- críticas às concepções de Herbart.
temente na transmissão de conteúdos e na formação
social individualista. A burguesia percebeu a necessidade de oferecer instrução mínima, para a massa trabalhadora. Por isso, a educação se dirigiu para a formação
do cidadão disciplinado. O surgimento dos sistemas
nacionais de educação, no século XIX, é o resultado é
a expressão que a burguesia, como classe ascendente,
emprestou a educação (GADOTTI, 1995. p.90).

Com o surgimento da Escola Nova, a
educação recebeu uma série de intervenções
que até então não existiam na Escola Tradicional. No Brasil, a escola da década de 1960
apresentava conteúdos que na maioria das
vezes não faziam sentido para os estudantes.
Isso porque boa parte dos conteúdos desenvolvidos era relacionada à produção, ao merHenrique Pestalozzi (1746-1827), afir- cado de trabalho, decorrentes da Revolução
mava que a função principal de ensinar é fazer Industrial.
com que as crianças desenvolvam habilidades
A Escola Nova favoreceu o desenvolvinaturais e inatas. Para ele, a escola ideal deveria ser não só uma extensão da casa da crian- mento da autonomia e da criticidade dos eduça como também deveria retratar o ambiente candos, coisa que não acontecia até então.
familiar, oferecendo assim uma atmosfera de Assim, a atuação do professor e do aluno, é indispensável para o bom andamento da aprensegurança e afeto.
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dizagem e de todo o processo envolvido nela.
CONSTRUÇÃO DO CONHECIMENTO
Dentro desse mesmo movimento surgiu uma
nova concepção de educação: a Pedagogia
A aprendizagem pode ser definida
de Projetos. Vários são os representantes des- como a aquisição de novos conhecimentos
se novo movimento como Montessori, Decroly, através de experiências vivenciadas e determiClaparède, Ferrière, entre outros.
nadas por fatores internos e externos que modificam o comportamento humano e que deEm outras palavras, é aprender atra- pendem de condições relacionadas ao físico,
vés das experiências. O aluno desenvolvendo ao mental, ou sensorial, aos sentimentos e as
o projeto planeja suas ações, coleta informa- relações sociais.
ções, e finalmente, compreende suas causas e
consequências, desenvolvendo a criticidade e
A aprendizagem, atualmente, é um dos
a autonomia.
temas principais pesquisados pela Psicologia
da Educação, já que o comportamento e o coSaviani, filósofo e pedagogo brasileiro, nhecimento humano são aprendidos de acordo
defende no âmbito das políticas educacionais com as relações estabelecidas. Autores como
e nas escolas, que os educadores batem de Wallon, Piaget, Vygotsky e Skinner discutem as
frente com duas posições antitéticas, a Peda- teorias da aprendizagem.
gogia Nova & Pedagogia Tradicional. Ele defende uma educação histórico-crítica, também
Quando pensamos em aprendizagem,
conhecida como crítico-social dos conteúdos relacionamos à forma como a criança apreende
que tem por objetivo principal a relação entre os conhecimentos da experiência humana, ou
a transmissão de conhecimentos significativos seja, aquilo que seu grupo conhece e o munque contribuam para a inclusão social do alu- do que o cerca. Desde pequenas, as crianças
no.
aprendem interagindo com outras pessoas.
Já Libâneo (1990), defende a Pedagogia Crítico-social, onde a educação tem
por desafio propiciar aos alunos o desenvolvimento de diferentes competências e habilidades. Nessa concepção de educação, o
aluno tem a responsabilidade de assumir sua
posição de agente ativo para a transformação
social. Assim, seguem-se os interesses da sociedade, atribuindo à instrução o papel de propiciar aos alunos o domínio dos conteúdos a
fim de desenvolver o raciocínio lógico e científico, tornando-o um cidadão crítico perante toda
a sociedade.
Por isso, atualmente, as concepções
de educação são variadas, sendo necessário
escolher a que se encontra mais de acordo
com a realidade da escola e da comunidade
na qual está inserida.

É a partir dessas interações que ela vai
ampliando seus conhecimentos, seu repertório
cultural e se apropriando dos conhecimentos
de mundo, atribuindo significado para aquilo
que vivem.
A Psicologia da Aprendizagem teve um
considerável crescimento no Brasil, a partir da
década de 1960, a partir das ideias de Jean
Piaget, Vygotsky e Henri Wallon (NASCIMENTO, 2003).
Caracterizada por um estudo complexo
no qual se conhece como os conhecimentos
são adquiridos pela criança, espera-se que o
professor compreenda como funciona esse
processo reconhecendo a natureza social da
aprendizagem
Além disso, estuda o lado psicológico
do homem, observando como ocorre a evolução da capacidade intelectual, motora, afetiva
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e social. Quando estudada em conjunto com a
Conhecimento e vontade caminham
Psicologia do Desenvolvimento, ela detecta as lado a lado, preocupando-se com a formação
atividades psíquicas do ser humano, produtos do caráter das crianças. Herbart considerava
da interação cultural, ontológica e genética:
a mente como um sistema dinâmico de ideias,
[...] a história da Psicologia da Educação confunde-se, dividido entre consciência e inconsciência insobretudo nas suas origens, com a história da psicolo- fluenciado pela vontade. Vontade e consciêngia científica e com a evolução do pensamento educati- cia bem instruídas seriam fatores importantes
vo. Até o final do século XIX, aproximadamente, as rela- em sua teoria pedagógica (ARANHA, 1996).
ções entre psicologia e educação estiveram totalmente Segundo Hilgenheger:
mediadas pela filosofia. Por um lado, a psicologia é o
componente essencial das visões mais ou menos globais do mundo que a filosofia proporciona; por outro
lado, as propostas educativas normalmente embasam
o seu fundamento nos princípios básicos dos grandes
sistemas filosóficos. Assim, se não se pode falar de
nenhuma maneira da psicologia da educação durante
este período, pode-se averiguar, porém, as influências
que as explicações psicológicas de natureza filosófica
exerceram no pensamento educativo (COLL SALVADOR, 1999, p. 19).

antes de herbart, ocupava-se, primeiro, das questões
de educação e de instrução separadamente. somente
num segundo momento surgiu a preocupação em saber como a instrução poderia apoiar-se na educação
e vice-versa. em sua teoria pedagógica, ao contrário,
herbart ousa subordinar a noção de instrução à de educação (HILGENHEGER, 1993, p. 2).

Essa interação entre ideias antigas e
novas, quando divergentes da moral, podem se
tornar conflitantes, gerando prejuízos para o indivíduo, resultando em sentimentos ou desejos
inaceitáveis. É nesse momento de conflito, que
o professor deve interferir, pois no processo de
ensino e aprendizagem, ele poderá orientar sobre os conflitos expressos visando o desenvolvimento de um caráter moral saudável.

A Educação do século XIX trouxe a necessidade de se relacionar psicologia e educação. Foi com Herbart que a Psicologia foi
introduzida na Pedagogia. Enquanto educador
e estudioso desenvolveu sua teoria psicológica
a partir de suas experiências como professor,
por isso, sua teoria não é meramente um estudo dos processos mentais, mas sim, prioritariaAssim, uma das funções da educação
mente educacionais. Para se compreender a seria agir sobre a vontade do indivíduo, orienPedagogia de Herbart, é necessário entender tando o fluxo de ideias em seu conteúdo moa sua Psicologia.
ral e, no caso dos conteúdos, promover uma
sequência de ensino relacionando assuntos
Herbart, influenciado por Kant, cuja fi- anteriores com assuntos novos, trazendo aplilosofia reúne percepções e ideias, trouxe expli- cações práticas (HILGENHEGER, 1993).
cações sobre a atividade mental privilegiando
a ação intelectual do ser humano em contato
A proposta metodológica de ensino de
com a realidade, observando assim, a maneira
Herbart de certo modo já idealizava uma espécomo o pensamento do indivíduo se organiza
cie de compreensão de como se dá a aprendiatravés das percepções sensíveis.
zagem, através de uma via psicológica importante: o significado do objeto percebido.
Herbart procurou compreender a atividade mental dos indivíduos perante a realidade
Para isso, o professor deveria instruir
que os cerca, ultrapassando o modelo clássico
das faculdades mentais, entendendo o conhe- a mente de seu aluno de forma sequencial,
cimento humano como resultado de um pro- comparativa e científica. A aprendizagem, nescesso mental dinâmico, baseado em um fluxo te caso, tem uma compreensão de conotação
de ideias constante, juntamente com a vontade associacionista, partindo de uma visão de sistematização mental da experiência, em que a
própria do indivíduo.
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experiência anterior alia-se à experiência nova pousa, eleva-se de novo – junta-se o tacto e os outros
sentidos, concentram-se os pensamentos, começam as
através do ensino (NASCIMENTO, 2003).
Nas concepções de Herbart o mecanismo cognitivo não é igual às respostas associadas a estímulos, mas consiste em: assimilação
(por exemplo, quando a criança desenvolve o
sentido do tato, biologicamente falando), onde
toda ligação nova se relaciona em um esquema ou em uma estrutura anterior já existente.
A atividade organizadora do sujeito
deve ser tão importante quanto às ligações inerentes aos estímulos exteriores, pois a sensibilidade vai sendo construída através de estímulos
à medida que são assimiláveis às estruturas já
construídas, que se modificam e enriquecem
em função dessas novas assimilações (PIAGET, 1994).

experiências, de que resultam novas formas e de que
despertam novos pensamentos – por todo o lado existe uma vivacidade livre e plena, em todo o lado gozo
da abundância apresentada! Como pode o ensino alcançar esta abundância e este modo sem exigências
e sem constrangimentos! (HERBART, 2010, p. 76–77).

Tudo isso envolve o conceito de transversalidade a fim de desenvolver nos estudantes diferentes competências e habilidades, não
só o Ensino Fundamental, mas contemplando
o espaço da Educação Infantil.

CONSTRUÇÃO DO CONCEITO DE
TRANSVERSALIDADE

Nessa conceituação identificam-se afinidades com os pressupostos psicológicos de
Inicialmente para se construir o conceiHerbart e suas contribuições à pedagogia. Li- to de transversalidade é preciso compreender
bâneo, na concepção de Herbart, relata que:
o seu conceito e a sua aplicação. Só assim
será possível construir algo maior com os esA educação deve servir ao cultivo dos valores que a Na- tudantes.
ção, como espírito universal, detém; a educação deve,
A ideia de transversalidade teve seu
antes, subordinar-se à Razão do Estado; a educação é começo a partir da reforma do sistema da Esa alma da cultura, cujo fim é a formação humana dentro panha, assumindo diferentes significados e
dos mais altos padrões éticos da Nação, de modo que competências até obter a conceituação dos
os indivíduos a ela se submetam e por ela se sacrifi- dias atuais. De acordo com Gavídia:
quem, E o processo da formação humana se dá pela
via intelectual, isto é, pela instrução educativa (LIBÂNEO, 1990, p.62).

A experiência empírica, as sensações,
o ceticismo inferior e superior, são fundamentais para o pensamento de Herbart:
O ensino tece um fio longo, fino e suave (que o toque
da sineta parte e, de novo, emenda), fio esse que, em
que cada momento, prende o próprio movimento intelectual do aluno e que, na medida em que se desenrola,
segundo a sua medida no tempo, confunde a velocidade daquele, não seguindo os seus saltos, nem dando
tempo ao se repouso. Como é diferente a intuição! Ela
apresenta de uma só vez uma superfície ampla e vasta.
O olhar, recomposto do primeiro momento de surpresa,
divide, liga, move-se de um lugar para outro, para, re-

A construção do conceito de transversalidade foi realizada em pouco tempo, com contribuições diversas
que foram acrescentando significados novos ao termo.
Esses significados foram aceitos rapidamente, enriquecendo a representação que temos hoje. Se antes transversal significava certos conteúdos a serem considerados nas diversas disciplinas escolares – a higiene,
o recibo de luz, a moradia, etc. –, agora representa o
conjunto de valores, atitudes e comportamentos mais
importantes que devem ser ensinados (GAVÍDIA, 2002,
p. 15-16).

Ainda de acordo com o autor, o conceito de transversalidade se deu em duas situações: a ideia de uma metodologia; e a outra de
um conceito. No caso da metodologia, a construção desse conceito partiu de uma reforma
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do sistema educacional diante da necessidade
de tratar nas escolas questões relacionadas a
problemas ambientais, de saúde, sociais, entre
outros, que deveriam ser abordados de forma
leve (GAVÍDIA, 2002).
Porém, de imediato a ideia não deu
muito certo uma vez que os temas foram estudados com os demais das disciplinas do
currículo, contribuindo apenas para o aumento
do programa das disciplinas; A segunda etapa
ocorreu durante o processo de amadurecimento das propostas curriculares de todas as disciplinas da reforma educacional espanhola, onde
após uma análise mais profunda observou-se
que os conteúdos propostos anteriormente tinham caráter funcional e atitudinal (GAVÍDIA,
2002).

na escola, mas que até então não se enxergava na prática a sua importância em relação
aos temas transversais; em segundo lugar, que
estes envolviam os objetivos educacionais relacionados ao desenvolvimento de valores e
atitudes; e por último relacionar com o cotidiano do estudante, fundamental para que este
complementasse sua formação e desenvolvem atitudes mais saudáveis em seu dia a dia
(GAVÍDIA, 2002).

Ou seja, o que diferencia os conteúdos
tratados por disciplinas dos temas transversais
é o fato de que esta última, envolve mais conhecimentos e atitudes para poder se fixar no
conhecimento do estudante. Ou seja: “promovem atitudes que incidem nos valores pessoais
e globais, que implicam normas de conduta ou
marcam pautas de comportamento, as quais
Assim, os estudiosos perceberam que contribuem para o desenvolvimento integral da
ensinar os temas transversais deveriam ser tra- pessoa” (GAVÍDIA, 2002, p. 23).
tados não de forma pontual e sem ligação com
as disciplinas, mas sim de uma forma que esA TRANSVERSALIDADE E A
ses temas pudessem ser estudados dentro de
PEDAGOGIA DE PROJETOS
todas as disciplinas. Infelizmente, colocando
em prática esse conceito, os docentes acabam
O planejamento e prática pedagógica
por trabalhar o tema somente na sua disciplina, são essenciais e deve estar presente em toda
esquecendo-se de fazer uso da interdisciplina- a Educação Básica. Uma forma interessante de
ridade, ou mesmo tratando os assuntos de for- se trabalhar é com a Pedagogia de Projetos.
ma muito supérflua; a partir disso, as escolas No Brasil, ela foi introduzida através de um moespanholas, redesenharam o projeto fazendo vimento denominado Escola Nova, que fazia o
com que os temas transversais fossem traba- movimento contrário da escola tradicional. O
lhados a partir de projetos escolares envolven- movimento ganhou força com a participação
do todas as disciplinas (GAVÍDIA, 2002).
de diferentes educadores como Montessori,
Decroly, Claparède, Dewey e Kilpatrick (SAVIAAinda, a transversalidade permitia uma NI, 2008).
melhor contextualização do cotidiano do estudante, trazendo elementos comuns a todas as
O autor (2008) destaca que a mudança
disciplinas. Desta forma: “O conceito de trans- de foco para os métodos e não mais para os
versal adquire seu verdadeiro sentido nessa conteúdos, gerou uma despreocupação sobre
análise da tarefa educativa realizada no ato o que deveria ser ensinado, mudando para de
de elaboração do projeto curricular” (GAVÍDIA, que forma ser ensinado. Apesar de a ideia ser
2002, p. 19).
boa, este fato relatado surgiu como um ponto negativo já que de certa forma rebaixou os
Ainda de acordo com o autor, com a conteúdos, desfavorecendo assim o aluno que
prática, iniciou-se a segunda questão referente frequenta a escola pública, por exemplo, pois,
a transversalidade que é a metodológica, en- muitas vezes ele só tem acesso ao conhecivolvendo: os conceitos que já eram utilizados mento através dela.
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A aplicação da pedagogia de projetos
como prática pedagógica, abriu inúmeras possibilidades, promovendo uma mudança na maneira de pensar e repensar sobre a escola e o
currículo, além da própria prática. Hoje, podemos observar uma pedagogia mais dinâmica,
onde as atividades lúdicas, por exemplo, são
favorecidas, buscando a construção do conhecimento pelos próprios alunos, e o professor
como mediador desse processo conferindo-lhes desenvolvimento e autonomia (SAVIANI,
2008).
O trabalho em equipe também contempla outras questões como: o sujeito cognitivo,
pensador, curioso, questionador, e que carrega
consigo conhecimentos prévios sobre todos os
assuntos, mostrando aos educandos conhecimentos do mundo globalizado, de forma interdisciplinar e contemporânea (SAVIANI, 2008).
Desta forma, a prática pedagógica baseada nesta vem para garantir uma educação
de qualidade através de um currículo rico, dinâmico, flexível e aberto a novas ações educativas direcionadas às necessidades reais dos
alunos (QUEIROZ, 2010).
No caso da Educação Infantil, segundo Morales (2006), o trabalho com projetos
nesta fase traz diferentes possibilidades de se
trabalhar com a criança através de temas de
seu interesse, que surjam das necessidades
cotidianas, e que sejam interessantes, em um
contexto de questionamentos, aprendizagens e
discussões significativas.

mas sim para viver e transformar o mundo que
o cerca através dos conhecimentos adquiridos
no momento presente. Fenômenos (GONÇALVES, 2000).
Queiroz e Rocha (2010) discutem que
a realização de um projeto passa por determinadas etapas essenciais como a preparação
pedagógica e a seleção de atividades. Na sala
de aula, as ações precisam ser organizadas de
maneira coletiva e cooperativa, porque o desenvolvimento do projeto vai requerer o envolvimento da realidade física do ambiente.
O professor deve utilizar critérios na
elaboração e na organização das diferentes
atividades, estando atento ao tipo de atividade que se deve realizar com os educandos.
Na Educação Infantil, a finalidade de se aplicar
projetos tem como objetivo principal compreender a criança nos mais diferentes aspectos
como o sujeito cognitivo, o ser pensante, o
curioso, é o questionador, considerando seus
conhecimentos prévios; já que as mesmas
são produtoras do seu próprio conhecimento
e vão se desenvolver a partir de ações coletivas, cooperativas, sociais, resolvendo conflitos,
argumentando sobre hipóteses e questionando
(QUEIROZ; ROCHA, 2010).

Desta forma, trabalhar com projetos
traz novas perspectivas a esse respeito. O ato
de decorar hoje em dia já não tem mais significado. Todo conhecimento ou quase todo ele é
construído baseado no contexto em que é utilizado, sendo, por isso mesmo, impossível de
separar os aspectos cognitivos do indivíduo,
Outro aspecto a se levar em considera- suas emoções e a sua socialização durante o
ção é o da interdisciplinaridade. Esta tem por processo (MORALES, 2006).
função direcionar uma aprendizagem reflexiva
a fim de compreender a realidade, as mudanPor isso, pensar no planejamento e na
ças sociais que vem ocorrendo, conscientizan- prática pedagógica, é essencial, pois, o profesdo e desenvolvendo uma ampla visão sobre a sor deve também devemos repensar na nossa
sociedade em que se vive Morales (2006).
prática, pois, a formação dos alunos não deve
ser trabalhada somente nas questões do inteAssim, na perspectiva dos projetos, a lecto (MORALES, 2006).
ideologia não é mais conduzida para formar
crianças para a vida em um futuro distante,
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O processo é complexo, e por isso, o
professor deve estar atento a outras questões
como contemplar os conhecimentos prévios e
a vivência dos alunos. Eles só irão se desenvolver de forma plena participando, sentindo,
se envolvendo, solucionando problemas, interagindo, entre outras situações diante de determinados contextos. O que vale nesta fase são
as experiências proporcionadas, os problemas
vivenciados e as ações desencadeadas (MORALES, 2006).
Além disso, a Pedagogia de Projetos
pode ser utilizada não só na Educação Infantil,
mas também em todas as etapas do ensino,
desde que utilizada de forma correta para que
os objetivos propostos sejam realmente atingidos. Ainda, pode-se destacar que:

2011). Portanto, cabe ao professor planejar diferentes atividades que favoreçam uma aprendizagem mais dinâmica sem deixar de lado o
peso das competências e habilidades que precisam ser desenvolvidas com as crianças.

RECURSOS E ATIVIDADES
O educador deve assumir o papel de
nortear sua prática a fim de promover em suas
aulas reflexões com objetivo de conscientizar
aos alunos a compreender a importância da
construção de relações culturais, sociais, orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho e
consumo, tecnologia, de saúde e econômicas
duráveis e sustentáveis (GAVÍDIA, 1998).

Essa abordagem transversal deve ser
direcionada com foco no trabalho propiciando
Os projetos podem ser usados nos di- temáticas que agregam o conhecimento em
ferentes níveis de escolaridade, desde a edu- sala de aula, construindo o aprendizado do
cação infantil até o ensino médio. O que é im- aluno dentro e fora da escola (GAVÍDIA, 1998).
portante considerar, a priori, é que cada um
desses níveis possui especificidades e caracPara Ramos (2000, s/p.), podemos traterísticas peculiares que os vão distinguir em balhar transversalidade: “os meios para que os
alguma medida: com relação ao grupo etário, alunos desenvolvam as capacidades que lhes
a realidade circundante, às experiências ante- permitam produzir bens culturais, sociais e ecoriores, dos alunos e professores (ANTUNES, nômicos e deles usufruir”. Através de temas in2013).
tensificados de acordo com a faixa etária dos
estudantes, dentro de um contexto educacional
A partir disso, o importante é a prática e social.
social e a relação entre professor e aluno torna-se dialética. Assim: “O ponto de partida do
Direcionando o trabalho para que os
novo método não será a escola, nem a sala estudantes debatam, pesquisem, façam relade aula, mas a realidade social mais ampla. tórios e observações sobre os assuntos proA leitura crítica dessa realidade torna possível postos, ampliando os seus conhecimentos. E
apontar um novo pensar e agir pedagógicos” o professor media o trabalho como orientador
(GASPARIN, 2011, p. 3).
e estimulador o debate na busca de conheciO autor acima defende a utilização da mento, reavivando as potencialidades de cada
realidade do aluno, entrelaçada com a espe- um e dando aos alunos o estímulo para amcificidade teórica da sala de aula, tornando pliarem o olhar crítico sobre diversas questões,
possível um rico processo dialético de traba- sempre com respeito e tolerância às diferenças
lho pedagógico. Por fim, a avaliação do projeto (RODRIGUES; GALVÃO, 2005).
deve ser feito ao longo do percurso de forma a
permitir a análise dos resultados, a projeção de
O trabalho com a transversalidade repossíveis problemas e as devidas correções e mete a uma ampla gama de possibilidades e
possíveis intervenções e adequações para se recursos tecnológicos, redes sociais, filmes,
atingir os resultados esperados (TURRA NETO, livros, pesquisas e o debate e a audição de
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pontos de vistas diversos para ampliar a explanação do conhecimento. Para trabalhar ética,
por exemplo, é necessário conhecer o seu significado e abra um debate o diálogo, respeito
mútuo, solidariedade e justiça através interações sociais, trocas e a empatia (RODRIGUES;
GALVÃO, 2005).

Porém o objetivo do MEC é que a transversalidade seja inserida em conjunto com as
disciplinas formais, de forma interdisciplinar e
coordenada, para que os educandos construam uma clara percepção da importância destes
assuntos no contexto social contemporâneo.

O tema saúde remete a pesquisa que
garanta o conhecimento sobre hábitos na manutenção do próprio bem-estar. Com o tema
pluralidade cultural, abre a discussão sobre a
necessidade da sociedade no que diz respeito
às diferenças (RODRIGUES; GALVÃO, 2005).

Para isso o educador assume o papel
de nortear sua prática a fim de promover em
suas aulas reflexões com objetivo de conscientizar aos alunos a compreender a importância
da construção de relações culturais, sociais,
orientação sexual, pluralidade cultural, trabalho
e consumo, tecnologia, de saúde e econômicas duráveis e sustentáveis (SCHÖN, 1997).

No caso da pesquisa sobre a orientação sexual, oferece uma compreensão objetiva
sobre os processos de descoberta do corpo
e da sexualidade, sempre vinculadas à orientações e cuidados. A conceituação sobre o
trabalho e o consumo acentuam condições do
mercado de trabalho e suas relações e a importância da construção de hábitos de consumo mais conscientes (RODRIGUES; GALVÃO,
2005).

Essa abordagem transversal deve ser
direcionada com foco no trabalho propiciando
temáticas que agregam o conhecimento em
sala de aula, construindo o aprendizado do aluno dentro e fora da escola. Através de temas
intensificados de acordo com a faixa etária dos
estudantes, dentro de um contexto educacional
e social.

Ou seja, para esse tipo de metodologia, o que conta é o desenvolvimento do educando, as experiências vividas, os problemas
solucionados e as ações desencadeadas. Por
isso, trabalhar de forma interdisciplinar demonstra para os educandos que as disciplinas
conversam umas com as outras (RODRIGUES;
GALVÃO, 2005).
O problema está acerca do debate em
relação ao papel da escola e do educador na
vida dos educandos e seu reflexo na sociedade é uma questão sempre discutida e repensada. É notório que o papel das instituições de
ensino é a formação intelectual dos indivíduos
(RAMOS, 2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A temática transversal é capaz de identificar diversas possibilidades de mudança nas
práticas de trabalho para melhor contemplar essa questão. Esse tipo de formação é essencial
para inserir meios de trabalho com temas que devem ser abordados e formas de trabalho a serem desenvolvidas com os alunos. Assim:
Formar professores como profissionais reflexivos, tanto na formação inicial, quanto na continuada. E ser reflexivo,
pensando a própria prática pedagógica, implica em tentar entendê-la no contexto educacional e político no qual
se insere (SCHÖN,1997).

Com isso podemos possibilitar a formação de educandos mais responsáveis, abertos ao
diálogo, conscientes da importância do respeito mútuo no convívio em sociedade e construção
de princípios, valores e senso crítico, acerca de temas pertencentes a vida cotidiana em todo
seu contexto. Fazendo com que a escola ensine para a vida já que a: “transversalidade consiste
em uma colocação séria, integradora, não-repetitiva, contextualizadora da problemática que as
pessoas, como indivíduos e como grupos, possuem no momento” (GAVÍDIA,1998, p. 54).
Observa-se nesse contexto que a educação deve extrapolar os muros da escola e por
meio da transversalidade não limitar conhecimentos, mas relacionar os diversos conteúdos em
torno de problemas ou hipóteses que facilitem aos alunos a formação de seus saberes, a transformação do conhecimento e aquisição de senso crítico.
Pensando no planejamento e nas práticas pedagógicas, é essencial que o docente
planeje suas ações a fim de mediar à construção do conhecimento junto ao aluno. Por isso,
inúmeras discussões no campo educacional têm ocorrido a fim de que diferentes competências
e habilidades sejam desenvolvidas ao longo da Educação Básica.
A Pedagogia de Projetos como discutido no presente artigo, nasceu do surgimento da
Escola Nova, abrindo espaço para uma série de intervenções que até aquele momento não ocorriam na Escola Tradicional. Com a evolução da sociedade, diversos pesquisadores perceberam
a necessidade de acompanhar as mudanças educacionais fazendo com que novas pedagogias
fossem introduzidas, para modificar a escola e deixar de lado um ensino conteudista.
A Escola Nova também promoveu uma mudança significativa nas relações entre docente
e aluno. O docente deixou de lado o estilo autoritário, para se tornar um mediador, através de
práticas e intervenções que possibilitem ao aluno se desenvolver de forma plena, inserindo elementos do seu cotidiano, bem como, desenvolver sua criticidade e autonomia.
Com a Pedagogia de Projetos abre-se a possibilidade de trabalhar com a interdisciplinaridade. Apesar de haver objetivos específicos, os objetivos gerais podem
conversar dentro de duas ou mais disciplinas.
Pensando assim, essa pedagogia em sua essência é fundamental para o desenvolvimento do educando, pois, abre inúmeros
caminhos que contribuem para o ensino e a aprendizagem. O aluno,
diante desta prática, é capaz de se desenvolver intelectualmente,
socialmente e mentalmente, tornando-se independente.
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O RACISMO EPISTÊMICO:
RECONSTRUINDO NOVOS CAMINHOS
PARA DESTRUIR PARADIGMAS

RESUMO: O presente trabalho tem como finalidade debater os reflexos do racismo instaurado
no Brasil dentro de instituições e refletir sobre como esse fenômeno social pode influenciar o
tratamento destinado a afrodescendentes, bem como analisar todo o aparato por trás dessa
questão. Através de extensa pesquisa bibliográfica, buscou-se entender como a discriminação
atua, ainda que de forma velada, em instituições presentes no cotidiano, bem como as barreiras que segregam a comunidade negra do mundo elitizado majoritariamente branco. Após a
análise do parecer de diversos autores foi possível não só entender o alicerce do racismo institucional e estrutural, como também problematizar toda a trajetória histórica que nos trouxe
ao quadro atual, buscando refletir sobre possíveis caminhos para mudança deste cenário.

Palavras-chave: Racismo institucional; Epistemicídio, Igualdade racial, Democracia racial.
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INTRODUÇÃO

N

ossa Carta Magna define no caput do Art. 5º que: “Todos são iguais perante a lei,
sem distinção de qualquer natureza...” (Brasil, 1988). Contudo, nossa realidade
demonstra que vivemos exatamente o contrário ao analisarmos como algumas
questões são abordadas hodiernamente(O QUE É ISSO?). É necessário trazer à luz da academia
o debate de um tema que, mesmo combatido veementemente, ainda permanece incrustado em
parcelas (?) de nossa população.
Para Schucman (2012), o racismo é todo e qualquer fenômeno que justifique as diferenças, preferências, privilégios, dominação, hierarquias e desigualdades entre seres humanos,
baseados no contexto de raça. Já Guimarães (1999), afirma que o racismo legitimado pela ideologia cientificista européia do século XIX significou a adoção de uma visão errônea da biologia
humana, conduzida pelo conceito de raça.
Em nosso cotidiano, é corriqueiro nos depararmos com situações de discriminação racial
em diversas áreas da sociedade – quem não se lembra do episódio onde arremessaram uma
banana em direção ao jogador Daniel Alves em uma partida em que este atuava pelo Barcelona,
das mensagens de cunho racistas relacionadas à jornalista Maju Coutinho da TV Globo, entre
outros tantos casos que acabam por não ter repercussão por suas vítimas serem “anônimos”.
Objeto de estudo de diversos autores, o racismo continua sendo uma problemática
enfrentada hodiernamente. Suas consequências são observadas em diversos setores sociais,
fazendo mister a desmistificação de conceitos e valores ainda presentes na sociedade que reproduzem discursos que buscam reforçar essa prática, ainda que de forma velada.
Trazer esse tema à luz do debate acadêmico é necessário, pois para entender esse fenômeno social, subjetivo e estrutural, é necessário mergulhar no âmago da questão em busca
de entender a estruturação do racismo em nossa sociedade, para então debater suas formas
de desconstrução em busca de uma sociedade onde haja a equidade necessária para sanar as
diversas mazelas causadas pelo racismo. As discussões a respeito dos temas raça e racismo
em nossa nação passam por diversos vieses como a academia, gestores públicos, a sociedade
e o movimento negro que a compõe.
O presente artigo propõe-se a discutir, sem a intenção de esgotar a problemática do assunto, o racismo institucionalizado em nosso país sob seus mais diversos aspectos, sua realidade na sociedade brasileira e o impacto causado por este. E para tal estudo, será realizada uma
revisão de literatura a respeito do tema, assim como a análise de dados e pesquisas de diversos
autores para que assim possamos compreender – sob uma ótica social acadêmico-científica –
os pilares que ainda sustentam a problemática tratada no presente trabalho e assim buscar as
opções para dissolução destes.
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O RACISMO
Antes de abordar o racismo em seu aspecto institucional, é necessária uma compreensão do que vem a ser o racismo dentro do
ponto de vista acadêmico, recorrendo a autores que tratam deste tema.
Para Guimarães,
O racismo, portanto, origina-se da elaboração e da expansão de uma doutrina que justifica a desigualdade
entre os seres humanos (seja em situação de cativeiro
ou de conquista) não pela força ou pelo poder dos conquistadores (uma justificativa política que acompanhará
todas as conquistas anteriores), mas pela desigualdade
imanente entre as raças humanas (a inferioridade intelectual, moral, cultural e psíquicos dos conquistados ou
escravizados). Esta doutrina justifica pelas diferenças
raciais a desigualdade de posição sócia e tratamento,
a separação espacial e da desigualdade de direitos entre colonizadores e colonizados, entre conquistadores
e conquistados, entre senhores e escravos e, mais tarde, entre os descendentes destes grupos incorporados
num mesmo Estado nacional. Trata-se da doutrina racista que se expressou na biologia e no direito (GUIMARÃES, 1999, p.104).

Hannah Arendt (1989) explica a entender o conceito de raça que teve seu berço na
ciência entre o século XVIII e XIX e que consequentemente transmutou-se no que conhecemos hoje como a ideologia racista, justificando
a teoria da existência de raças.
Essa ideologia, segundo Arendt, está
enraizada no século XVIII e surgiu isocronicamente nos países ocidentais durante o século
XIX, tornando-se sustentáculo para a ideologia
de políticas imperialistas no século XX.
Nossa sociedade maquiou por anos a
questão racial e ainda o faz. Quando estudos
econômicos sobre a pobreza e miséria ocultam que a maior parte dos que se encontram
nessa situação são negros ou pardos, quando
as estatísticas a respeito da população carcerária escondem que sua maioria são negros
oriundos da periferia – local onde o governo
usa seu braço armado com prioridade tamanha que se o braço da educação e qualidade

de vida fosse usado com tanta veemência, veríamos uma real transformação social – quando o léxico “negro” ou palavras com essa raiz
servem para representar algo ruim, lúgubre,
nefasto; entre outras inúmeras situações que
se fossem narradas nesse artigo o tornariam
demasiado longo.
De acordo com Mbembe (2014, p.39),
o conceito de raça começou a ser usado para
se referir a seres humanos quando os europeus sentiram a necessidade de se diferenciar
dos demais grupos humanos, dessa forma começa a identificação de “humanidades não européias”, que neste caso, sob a batuta da visão
racional ocidental, determinava-se que haviam
seres inferiores e seres superiores, sendo estes últimos os europeus.
O Etnocentrismo caucasiano-europeu
que permeia nossa nação ainda mantém no
imaginário de muitos, mesmo que não declarem isso abertamente, a noção de casa grande
e senzala. Ao não permitir que o negro tenha
protagonismo na sociedade, ao tentar calar a
voz daqueles que lutam pela diferença, pode-se notar que o espírito de “senhor de engenho” se mantém, infelizmente, vivo na mentalidade de muitos e isso se reflete na forma com
que as instituições tratam o negro e tudo que
dele provém, o que mostra que o mito da democracia racial é uma falácia usada para desviar o foco dos problemas de desigualdade em
nossa sociedade.
Para Barros:
O racismo sofre adaptações, muda de estratégia, conforme as circunstâncias dá-se a entender que está ultrapassado e moribundo; entretanto, continua tão vivo
quanto antes e muito mais perigoso, pois essa aparente
invisibilidade permite que se instalem e produzam seus
efeitos sem serem percebidos. Esse racismo mimético,
que se confunde com o meio, assumindo discursos politicamente corretos, que caminha ombro a ombro com
suas vítimas, deve ser erradicado das práticas institucionais (BARROS, 2006, p.18).

Todo esse contexto enraizou-se em
nossas instituições de modo até mesmo órgãos públicos reproduzem (in)conscientemente situações de discriminação étnica e racial.
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O RACISMO INSTITUCIONAL
Sampaio classifica como racismo institucional como “o fracasso coletivo de uma
organização em oferecer um serviço apropriado e profissional a pessoas devido à sua cor”
(Sampaio, 2003, p. 78).
Dito isso, pode se analisar que, mesmo
de forma velada, nossas instituições reproduzem a discriminação racial. Isso ocorre devido
ao fato de nossa nação um passado escravocrata recente que ao ser extinto – através da
Lei Áurea – não se preocupou com a real inserção da população negra na sociedade, ao
contrário, promulgou uma série de legislações
que marginalizavam o povo negro que precederam a lei susodita, um exemplo desse tipo
de postura foi a Lei de Terras (1850):
Dispõe sobre as terras devolutas no Império, e acerca
das que são possuídas por titulo de sesmaria sem preenchimento das condições legais. bem como por simples titulo de posse mansa e pacifica; e determina que,
medidas e demarcadas as primeiras, sejam elas cedidas a titulo oneroso, assim para empresas particulares,
como para o estabelecimento de colonias de nacionaes
e de extrangeiros, autorizado o Governo a promover a
colonisação estrangeira na forma que se declara (LEI
DE TERRAS, 1850).

Mesmo no século passado, onde inúmeras e importantes mudanças ocorreram em
nossa nação no campo da economia, educação, urbanização e outros aspectos, não foi
possível observar uma redução real das desigualdades raciais, ao contrário, houve “a piora
da posição relativa dos negros nas posições
superiores da estrutura de ocupações, derivada, em grande parte, da crescente desigualdade de acesso de brancos e negros no ensino
superior” (JACCOUD, 2008, p.58), ou seja, nota-se que o negro ainda enfrenta maiores obstáculos para ter acesso à elite da educação – o
nível superior – e quando o tem ainda enfrenta situações de claro epistemicídio, que será
abordado posteriormente.

O Estado portou-se e quase toda a
história como grande responsável pela institucionalização do racismo, ora por políticas excludentes, ora por omissão em reconhecer e
combater com medidas eficazes a desigualdade racial.
No entanto, há um movimento de cunho
legislativo que visa tentar reverter esse quadro
de séculos de segregação racial com políticas abrangentes aos afro-decentes, como por
exemplo, a aplicação dentro do currículo escolar básico (ensino fundamental e médio LEI
10.639/03) de conteúdos relacionados à história e cultura afro-brasileiras e africana (Brasil,
2004), a Política Nacional de Saúde Integral da
População Negra (Brasil, 2010) ou até mesmo
a lei12.990/14 que determina a obrigatoriedade de que 20% das vagas de certames públicos sejam destinadas a negros (Brasil, 2014).
Contudo, ainda há um grande abismo
entre as oportunidades e tratamentos dados a
brancos e negros.Paul Amar afirma que as instituições “continuam ‘cegas à raça’, recusando-se a ver através da lente da análise racial e ignorando as hierarquias raciais” (2005, p. 239).
Isso mostra a tendência em mitigar
os impactos do racismo atrelado ao negacionismo em admitir e combater as desigualdades provenientes da diferença da cor da pele.
Não é necessário que cometa-se injúria racial
para que tenha-se um comportamento racista,
a omissão por parte das instituições e Estado
cumprem esse papel com maestria ímpar, enquanto a sociedade fecha os olhos.
Destarte, é válido ressaltar que muitas
das conquistas de direitos à população negra
se devem à militância incansável daqueles que
não se calam frente às mazelas e injustiças
sociais e buscam incessantemente uma real
igualdade de tratamento através de suas lutas
na esfera pública e no diálogo com a população e legisladores para que haja conscientização dos problemas étnicos no Brasil e a necessidade que sejam lançados projetos sobre
fortes alicerces para combatê-los.
Essa luta e posicionamento são importantes, inclusive, na luta pela redução de desigualdades, pois como observa Jaccoud “o
desafio de construção de uma sociedade onde
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o Estado e as políticas beneficiem, de forma
geral e abrangente, o conjunto da população,
parece estar, no caso brasileiro, diretamente
associado ao enfrentamento da questão racial”
(2008, p.63).
As instituições nacionais são inúmeras,
o que provoca a necessidade de avaliar o racismo dentro de instituições distintas para uma
maior compreensão sobre como cada setor
trata a questão racial.
É válido ressaltar que mesmo com a
Constituinte de 1988, que determinou várias
observâncias a respeito dos negros, comunidades quilombolas e demais minorias; só tivemos
um evento na área da saúde focado na comunidade negra 16 anos depois, o I Simpósio
Nacional de Saúde da População Negra, em
agosto de 2004. O que mostra a lentidão estatal em promover políticas abrangentes aos que
se encontram à margem da sociedade, reflexo
da resistência para implantar políticas públicas
em nosso país.

O RACISMO NA SEGURANÇA PÚBLICA
Barros afirma que “No que tange ao
preconceito racial, dificilmente um policial reconhecer-se-á preconceituoso no dia-a-dia, até
mesmo por ser grande parte do efetivo policial
afro-descente” (BARROS, 2006, p.25).
No entanto essa imagem de isonomia
não encontra consonância, pois a questão racial e social muitas vezes se confundem, ou
seja, pelo fato de ser negro e residir em regiões
periféricas, o senso comum e as inúmeras deturpações nos anais de nossa pátria, mostram
que a probabilidade de indivíduos com esse
perfil serem abordados pela polícia é maior.
Vale destacar, para ilustrar melhor o
caso, a situação onde um policial civil (cujo
nome não foi revelado pelos órgãos de imprensa) foi abordado e agredido por policiais militares durante o exercício de sua função em junho
de 2020.
Outro reflexo da disfuncionalidade no
tratamento igualitário pode ser observado na
justiça e segurança pública. Nesse campo, é
simplesmente assustador que em toda sua história o Supremo Tribunal Federal (STF) tenha

tido apenas 3 negros (Pedro Augusto Carneiro
Lessa, Hermenegildo Rodrigues de Barros e
Joaquim Benedito Barbosa Gomes.
As raízes de quadros como esse estão
diretamente ligadas ao nascimento das tropas
que deveriam manter a ordem pública desde o
tempo do império. A força policial sempre teve
a obrigação de manter o status quo daqueles
que detinham o poder, a elite (Barros, 2006).
Sendo assim, essa divisão era feita entre a tropa de linha, milícias e corpos de ordenança.
A tropa de linha era formada por portugueses, todavia em situações em que era necessário completar o contingente profissional,
eram aceitos homens não braços, desde que
estes não fossem “pretos” nem “mulatos muito
escuros” (Prado Júnior, 1979, p.310). As polícias militares acabaram por “beber dessa fonte”, enraizando o preconceito – reforçado pelo
tratamento dado ao branco europeu colonizador aos negros – que se demonstram na forma
de atuação frente aos negros.

O RACISMO NA ACADEMIA E O
EPISTEMICÍDIO
Uma das formas mais usadas para calar os negros e todo aquele que não se enquadra nos padrões étnicos e raciais do branco é
anulando seu conhecimento – empírico e acadêmico – fazendo com o a produção intelectual destes seja ignorada ou marginalizada.
Para tratar a respeito do epistemicídio
é necessário, primeiramente, entender o que
é o saber e o conhecimento, bem como suas
relações com o indivíduo. Aqui, Boaventura de
Sousa Santos (1995) ao pontuar o conceito de
epistemicídio o coloca como um processo de
destituição da civilização, o fim genocida de
toda uma cultura, de um povo:
O genocídio que pontuou tantas vezes a expansão européia foi também um epistemicídio: eliminaram-se povos estranhos porque tinham formas de conhecimento
estranho e eliminaram-se formas de conhecimento estranho porque eram sustentadas por práticas sociais e
povos estranhos. Mas o epistemicídio foi muito mais
vasto que o genocídio porque ocorreu sempre que se
pretendeu subalternizar, subordinar, marginalizar, ou ilegalizar práticas e grupos sociais que podiam ameaçar a
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expansão capitalista ou, 9 durante boa parte do nosso
século, a expansão comunista (neste domínio tão moderno quanto a capitalista); e também porque ocorreu
tanto no espaço periférico, extra-europeu e extra-norte-americano do sistema mundial, como no espaço central europeu e norte-americano, contra os trabalhadores, os índios, os negros, as mulheres e as minorias em
geral (étnicas, religiosas, sexuais)” (SANTOS, 1995, p.
328).

Para Pessanha “A tradição ocidental
tem compreendido que o conhecimento é o resultado da tentativa do sujeito em definir o que
seria o objeto” (PESSANHA, 2018, p.46.).
Entretanto, com a filosofia de cunho
transcendental de Immanuel Kant, há uma mudança na compreensão da relação sujeito-objeto. O filósofo traz a concepção do sujeito transcendental e o objeto passa a ser entendido
como um fenômeno. Para Kant, o sujeito pode
conhecer o objeto apenas pela forma que este
se manifesta, logo, existem objetos que serão
meramente especulativos pois o sujeito não os
conhecerá de fato – “coisa em si”.
O ser humano possui por si razão e
linguagem, todavia, na concepção de Mbembe
há outro critério para esta distinção, o racial.
Existem inúmeros relatos de contato entre europeus e africanos durante a história. Durante
o século XIX houve o advento dos questionamentos a respeito da real humanidade dos negros. Mbembe aponta algumas possibilidades
de respostas aos questionamentos:
• A humanidade negra não possui
história;
• O negro ser um não-semelhante
(sob a ótica européia);
• O negro tem de ser assimilado à
cultura européia.
Sendo assim, o negro é visto como um
selvagem que pode ser humanizado, desde
que adote a religião, costume, vestes, modelo
econômico e político dos europeus e ocidentais. Agindo dessa forma, humaniza-se o que,
por ser diferente, trato como inferior e/ou animalesco (MBEMBE, 2014).
Ao classificar o negro como “coisa”,
retirando sua humanidade, relegamos a toda
uma estirpe uma condição de inferioridade
que, baseada em inúmeros filósofos e autores
que com suas escritas racistas contribuíram
para este cenário, faz com que sejam vistos

como incapazes de produzir o saber, sendo
apenas um amontoado de músculos que devem se dedicar ao trabalho braçal e deixar as
importantes tarefas intelectuais a cargo dos
brancos. Fazendo uma breve analogia, nessa
concepção, os negros, numa visão platônica,
ocupariam o baixo ventre e quiçá o coração
(dado a seu porte físico), mas jamais a cabeça
(MBEMBE, 2014).
É o filósofo afro-americano Charles
Mills quem propõe no livro The Racial Contract
(1997), que devemos tomar a inquestionável
supremacia branca ocidental no mundo como
um sistema político não-nomeado, porque ela
estrutura “uma sociedade organizada racialmente, um Estado racial e um sistema jurídico
racial, onde o status de brancos e não brancos
é claramente demarcado, quer pela lei, quer
pelo costume” (MBEMBE, 2014).
Ao tratar o negro dessa forma, ignora-se toda a sabedoria e conhecimento acumulados por milênios no continente africano e no
presente, nega-se a oportunidade de ascensão
social, econômica – ora pelo genocídio dos negros, ora pela negação do acesso à educação
– nega-se também um futuro de equidade, de
respeito (MBEMBE, 2014).
A cultura de importação escravocrata
instaurada no Brasil retirava o negro do seio
familiar, de sua cultura, fazia-o deixar de praticar suas raizes religiosas, o afastava de seu
ambiente e isso claramente implicava em impedir que continuasse produzindo conhecimento.
Primeiro por estar fora do ambiente onde o
fazia (sua nação-ÉTNICA/sociedade) além do
fato de, na situação de escravizado, ser obrigado a uma carga desumana de trabalho onde
não tinha momentos de lazer, descanso, tão
pouco oportunidade para pensar e, acima de
tudo, divulgar suas ideias (MBEMBE, 2014).
Todas essas situações e herança racista proveniente dos europeus forçaram os negros à marginalização na produção do saber.
Vide o fato de até mesmo seu conhecimento de
religiosidade ancestral aos orixás (provenientes
da África) serem sufocados pela catequização
forçada dos senhores de engenho e feitores
que buscavam calar todo e qualquer tipo de
pensamento dos negros (MBEMBE, 2014).
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Enquanto o negro lutava para sobreviver num regime opressor de escravidão, o velho
continente, sob influência da cultura iluminista,
criava cada vez mais teorias que reforçavam
a supremacia dos brancos sobre as demais
raças, ao mesmo tempo em que o intelecto
do negro reduzia-se a basicamente trabalhar,
buscar escapar da morte, rebelar-se e fugir e
quando conseguia enfim se libertar tinha de
preocupar-se com a manutenção de sua sobrevivência no anonimato, pois sabia que se
fosse capturado, seria açoitado ou talvez teria
sua vida ceifada para servir de exemplo aos
demais escravos (MBEMBE, 2014).
No mundo acadêmico, o negro era visto como exótico, ágrafo, incapaz de produzir o
saber por ter uma capacidade racional inferior,
como preconiza Carneiro:

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
De início, é necessário salientar o entendimento de Pedro Demo ao dizer que “[...]
embora a metodologia não deva ser supervalorizada, por ser apenas uma disciplina instrumental, desempenha papel decisivo na formação
do cientista, à medida que o faz consciente de
seus limites e de suas possibilidades” (DEMO,
1981, p.13).

Sendo assim, é válido ressaltar a importância do pluralismo metodológico para que o
pesquisador possa ter um maior discernimento
no trato de fenômenos sociais. Portanto, a diversidade de métodos foi de extrema necessidade para uma análise meticulosa, evitando
Sendo, pois um processo persistente de produção da
posicionamentos plurívocos.
inferioridade intelectual ou da negação da possibilidade
de realizar as capacidades intelectuais, o epistemicídio
nas suas vinculações com a racionalidades realiza, sobre seres humanos instituídos como diferentes e inferiores constitui, uma tecnologia que integra o dispositivo
de racialidade/ biopoder, e que tem por característica
específica compartilhar características tanto do dispositivo quando do biopoder, a saber, disciplinar/ normatizar e matar ou anular (CARNEIRO, 2005, p. 97).

Posteriormente, após o advento da
abolição, os negros continuaram sem acesso
a insumos básicos para sobreviver, sem acesso a emprego e a iniciativas educacionais que
pudessem promover um ambiente igualitário. E
quando produziam algo que alcançava relevância, buscavam “embranquecê-lo”, como o caso
do autor Machado de Assis, retratado em inúmeras imagens com um tom de pele mais claro
do que o seu tom original.
O epistemicídio é a ferramenta usada
para barbarizar o negro. Com essa animalização e imagem de ignorância, dificulta-se o
acesso à academia e impede sua ascensão
social, econômica e cultural, afinal, a imagem
do negro – graças ao passado escravocrata do
Brasil – é a de mão de obra gratuita (subvalorizada).
A exclusão do negro de espaços de
poder econômico, político e de criação do conhecimento, contribuem para que o ambiente
de tratamento igualitário seja promovido no
país, reforçando as situações de racismo e segregação.

O pesquisador tem como a busca incessante pelo conhecimento para, aplicar à
realidade que se estar, agir como agente transformador do cenário em que se encontra.
Posto isso, os métodos usados para
a construção deste artigo foram o hipotético-dedutivo – usado como método lógico – e bibliográfico. Através da consulta de teses que
problematizam e discutem as questões tratadas. Dentre os autores trabalhados, salienta-se
a importância dos trabalhos de Hannah Arendt,
Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, Lia Vainer
Schucman que serviram como alicerce para as
primeiras reflexões que motivaram toda a pesquisa aqui apresentada.
Nesta pesquisa foram analisados artigos, teses e demais publicações acadêmicas
pertinentes ao tema que evocam a questão do
racismo com suas nuances e problemáticas
inerentes ao assunto que podem trazer uma
contribuição significativa ao debate acerca do
racismo institucional e as formas para combatê-lo, até a erradicação total.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo elucidou diversos pontos a respeito da problemática do racismo em
nossa nação. Entretanto, por ser um tema deveras vasto, ainda há muito a ser explorado neste
campo.
Através das diversas pesquisas a respeito do tema sob o prisma histórico, traçando
paralelo com a filosofia e antropologia – há necessidade desse diálogo interdisciplinar para um
melhor entendimento – foi possível compreender como o racismo se instaura dentro de nossos
sistemas, impedindo que as instituições possam promover de forma real a democracia racial e
acesso igualitário à saúde, educação, mobilidade social, entre outras áreas que ainda permanecem como privilégio de todo aquele que não é afrodescendente.
Como dito no início do trabalho, a intenção não é a de esgotar totalmente o assunto,
devido a imensidão e seriedade que o debate exige, mas como os materiais consultados e análise reflexiva dos dados contidos neles foi possível analisar que ainda há um longo caminho a se
percorrer para que as instituições tornem-se abertas à diversidade de nosso povo sem distinguir
raça ou qualquer outra característica. Sendo assim, cabe à academia, em seu papel de produtora de conhecimento, a colaboração que será de suma importância para mudar essa realidade,
demonstrando as mazelas do sistema com o intuito de conscientizar a população.
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A EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
CONTEXTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo aborda o tema acerca da educação ambiental no contexto da Educação
Infantil focando na necessidade da preocupação com o planeta e dos bens da terra, uma vez
que a sua utilização precisa estar dentro dos princípios de respeito às necessidades básicas
da vida social da melhor qualidade de vida de todos os dependentes desse bem comum. Com
isso procura favorecer o aprendizado sobre causas ambientais e recursos que impliquem em
atitudes mais apropriadas com a sustentabilidade ambiental, uma vez que é inegável que em
toda formação humana, seja na escola ou na família, surge o início ao método de formação
continuada do mesmo, e cabe a sociedade transformar atitudes para que aconteça melhorias
constantes com relação à inter-relação com o ambiente. Diante de tal cenário, este artigo
propôs responder ao seguinte questionamento: Como a educação ambiental pode estar presente no contexto da Educação Infantil? Para responder a essa questão, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica buscando recursos teóricos que discutem temas pertinentes às questões
ambientais de forma qualitativa, através de pesquisa de artigos, sites, livros e revistas. Assim,
conclui-se que o estudo da Educação Ambiental na Educação Infantil pode mudar hábitos,
transformar a situação do planeta terra e proporcionar uma melhor qualidade de vida para as
pessoas.

Palavras-chave: Conscientização; Ensino-aprendizagem; Educação Ambiental; Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

A

tualmente discute-se muito sobre sustentabilidade e questões ambientais, entretanto, as notícias catastróficas ambientais como as queimadas no Amazonas e
os deslizamentos de barragens, como as de Brumadinho, Minas Gerais, fazem
com que a Educação Ambiental seja um tema necessário na Educação Infantil, pois surge da
finalidade de provocar a consciência da população global a respeito das causas ambientais decorrentes das atividades irregulares de cada ser.
Desenvolver a temática sobre educação ambiental na Educação Infantil propicia maiores
oportunidades para a conduta de cidadãos com maior compreensão desde pequenos e, portanto, com melhores comportamentos relacionados às causas ambientais e sobre as problemáticas
direcionadas ao meio ambiente, quer seja natural ou somente social.
Assim, este artigo se justifica pela necessidade de ressaltar a educação ambiental na
Educação Infantil tendo como finalidade a consciência da problemática ambiental, além de estar
aliada à finalidade da escola para formar indivíduos conscientes de sua importância na sociedade, criando melhores perspectivas e mudanças necessárias para o melhor comportamento
social e ambiental.
Com isso, este trabalho aborda o tema acerca da educação ambiental no contexto da
Educação Infantil focando na necessidade da preocupação com o planeta e dos bens da terra,
uma vez que a sua utilização precisa estar dentro dos princípios de respeito às necessidades
básicas da vida social e da melhor qualidade de vida para todos os dependentes desse bem
comum.
Para tanto, este artigo traz como objetivo favorecer o conhecimento sobre questões
ambientais e recursos que impliquem em comportamentos mais apropriados com a sustentabilidade ambiental, uma vez que é inegável que em toda formação humana, seja na escola ou
na família, surge o início ao sistema de formação continuada do mesmo, e cabe à sociedade
transformar atitudes para que aconteçam melhorias constantes com relação à inter-relação com
o ambiente.
Diante de tal cenário, este artigo propôs responder ao seguinte questionamento: Como
a educação ambiental pode estar presente no contexto da Educação Infantil? Dessa forma, para
responder a essa questão, utilizou-se uma pesquisa bibliográfica buscando recursos teóricos
que discutem temas pertinentes às questões ambientais de forma qualitativa, através de pesquisa de artigos, sites, livros e revistas.
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A IMPORTÂNCIA DO MEIO AMBIENTE
O futuro do planeta e, consequentemente da humanidade, necessita muito da relação definida entre o ser humano e a natureza,
ou seja, depende de como o homem faz uso
dos recursos naturais existentes.

Bonachela e Marta (2010) reafirmam
que:
Objetivando especialmente a formação integral do indivíduo enquanto cidadão inserido na sociedade e no
meio ambiente, a Educação Ambiental mostra como um
recurso educativo imbuído pela superação da dicotomia entre natureza e sociedade, através da qualificação
de uma postura mais ecológica no homem (BONACHELA; MARTA, 2010, p. 246).

Segundo a UNESCO (2005, p. 44),
“Educação Ambiental é uma disciplina bem estabelecida, enfatiza a relação dos homens com
Alencastro e Souza-Lima (2015, p.34)
o ambiente natural, as maneiras de conservá-lo, preservá-lo e de administrar seus recursos afirmam que “A Educação Ambiental restabelece as relações com o ambiente, uma vez que é
adequadamente”.
indispensável para um projeto social que visa
A relação que se estabelece com a na- a harmonia entre os seres humanos, especialtureza faz com que o homem perceba que ele mente entre homens e mulheres”.
tem direitos sobre esses recursos ambientais,
Entretanto, a Educação Ambiental conassim, passa a valorizar muito mais os recursos que ele mesmo se utiliza, ou seja, ele per- siste em estruturar métodos educacionais que
cebe que faz parte da sua vida, além de ter respeitem a diversidade dos ecossistemas e
como direito, o homem também deve perceber dos indivíduos. Esta é a função mais relevanque ele tem deveres, ou seja, dever de cuidar te na Educação, sendo a grande motivadora
de hábitos para uma nova atitude em prol das
do que é seu.
causas ambientais.
Dessa forma, Bonachela e Marta
Segundo Reigota (2017, p.14) “Os
(2010) relatam que:
‘cidadãos e cidadãs do mundo’, atuando nas
A Educação Ambiental passa por um suas comunidades, é a proposta traduzida na
processo longo, contínuo e participativo de frase muito usada nos meios ambientalistas:
aprendizagem e de desenvolvimento de uma Pensamento global e ação local, ação global e
consciência crítica a respeito da problemática pensamento local”.
ambiental, bem como de uma filosofia de vida
Os impasses ambientais são fatores
e de trabalho, de um estado de despertar em
que todos, família, escola e sociedade, devem preocupantes e afeta a todos. A responsabiestar envolvidos (BONACHELA; MARTA, 2010, lidade de encontrar um caminho precisa da
ajuda de todos, pois já estão sofrendo os rep. 245-246).
sultados da forma abusiva da população. MesA Educação Ambiental assume sua importância para di- mo com muitas campanhas de defesa e com
minuir os problemas causados pela exploração ambien- a assistência da mídia, nota-se que há muito
tal. A conscientização sobre uma vida mais sustentável, que fazer para diminuir os impactos causados
onde exija mudanças leva as pessoas a buscarem solu- à natureza.
ções para os impasses consequentes de suas atitudes.

Dessa forma, essa educação sobre o
processo ambiental precisa ser inserida na sociedade com um sinônimo de humanização,
precisa-se que todos os cidadãos do planeta
se conscientizem. Esse contexto de educação
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precisa ser praticada diariamente, seja nas escolas, nas ruas, no trabalho, dentro de casa. A
partir da educação pode-se haver a garantia
para todas as pessoas do direito de usufruir de
um espaço saudável.

O campo educativo da transversalidade
possibilita as experiências concretas da educação ambiental de maneira criativa e transformadora por grande parte dos indivíduos e de
diversos graus de formação.

Para diminuir o impacto ambiental, depende muito das ações do homem. A conservação do meio está nas mãos das gerações
presentes e futuras, que devem estar dispostas
a mudar este cenário. A Educação Ambiental é
de essencial importância e precisa ser abordada nas escolas, para desenvolver a consciência ambiental das crianças, para que tenham
atitudes conscientes relacionados ao local em
que estão inseridas.

Sorrentino et al. (1998) alerta sobre a
possibilidade de ações educativas para com
o meio, tendo como base as concepções de
ética e sustentabilidade, identidade cultural e
diversidade, além da movimentação e participação nas práticas interdisciplinares.

Segundo Reigota (1998), a educação
ambiental desperta para concepções pedagógicas que direcionam para a conscientização,
para a transformação comportamental e para
Portanto, fica claro que é necessário o desenvolvimento das competências, da tenfortalecer a importância de afirmar padrões dência de julgamento e ativação dos professoambientais apropriados, investindo nos ramos res. Conforme afirma Oliveira (2000),
de infraestrutura, da coleta e tratamento apropriado de detritos sólidos de abastecimento de A educação ambiental deve, sim, ser, encarada como
água, esgotamento sanitário, assegurando as- um processo voltado para a apreciação da questão
sim a propagação e a qualidade ambiental e o ambiental sob sua perspectiva histórica, antropológica,
econômica, social, cultural e ecológica, enfim, como
consumo desmedido.
Assim sendo, esse consumo desorientado pela população agrava muito mais os impasses pertinentes ao descarte inadequado de
produtos adquiridos e que causam a degradação do meio ambiente.

O MEIO AMBIENTE E AS PRÁTICAS
SOCIAIS

educação política, na medida em que são decisões políticas todas as que, em que qualquer nível, dão lugar às
ações que afetam o meio ambiente (OLIVEIRA, 2000,
p. 89).

Nesse contexto, Gadotti (2005) também
revela que as considerações relacionadas ao
processo de sustentabilidade se refere ao que
o meio ambiente trata separadamente das questões sociais.

As reflexões acerca das práticas soPerante tais críticas, o êxito na luta ecociais para o contexto da destruição da natureza
lógica, atualmente, depende muitíssimo da come do ecossistema de modo permanente, além
petência dos ecologistas, em induzirem a maioria
de mostrar uma necessidade articulada em redos indivíduos de que não se refere, simplesmenlação à educação ambiental.
te, de despoluir rios, o ar, reflorestar os campos
devastados, para que num futuro bem próximo,
Conforme diz Jacobi (2003), a granseja possível viver em um planeta melhor.
deza ambiental caracteriza-se de forma crescente como um método para envolver a todos
Trata-se, simultaneamente, de uma possios indivíduos do contexto educativo nas quesbilidade para solucionar as causas ambientais e
tões ambientais, potencializando o envolvimensociais em relação à ecologia e que prejudicam,
to dos diversos métodos de aprendizagem, a
além da natureza, também a vida do ser humano.
qualificação dos professores e a população
num ponto de vista interdisciplinar.
1287

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Assim, o relacionamento do meio ambiente com a educação cidadã atribui-se a um
papel muito desafiador, emergencial de outros
conhecimentos para compreender ações sociais
que agravam ainda mais os perigos ambientais
que se acentuam.

portância, passa a cuidar cada vez mais do
meio que vivencia, conforme seu aprendizado,
na escola, na família, na comunidade.

Nessa perspectiva, para mudar o meio
em que vivencia, o homem deve participar das
lutas em prol dessa mudança, deve perceber a
Com isso, destaca-se a educação am- sua importância no contexto social e tomar o
biental no escolar como uma finalidade do co- seu papel de cidadão participativo socialmennhecimento temático ambiental e, conjuntamente te, consciente de mudar a sua história.
com a finalidade escolar em formar indivíduos
para a cidadania, e, com isso, aumentam as persA família deve desempenhar o seu papectivas para as mudanças necessárias do com- pel na Educação Ambiental, as questões éticas
portamento humano de forma social e ambiental. e valores não são temas para se tratar apenas
na escola, mas, principalmente no contexto faDessa forma, faz-se necessário o incen- miliar. A família é a base para o desenvolvitivo ao estudo sobre as causas ambientais, visto mento do indivíduo, sendo assim, deve partir
a receio com o ambiente e com isso precisa-se da família o diálogo sobre a conservação da
da qualificação dos habilitados educacional, afim natureza.
de que possam mediar o saber das crianças e
adolescentes no caminho da formação cidadã,
Neste entendimento, fica fácil perceber
de forma responsável relacionada ao meio am- que uma das formas mais eficazes de promobiente.
ção e estímulo da Educação Ambiental, pode
e deve acontecer nas esferas mais íntimas do
EDUCAÇÃO AMBIENTAL NA FAMÍLIA relacionamento humano, no convívio primário e
primeiro entre os membros que compõem uma
E NA SOCIEDADE
família. Para Jacobi (2003):
As tradições, as crenças e as formas
de conduta são relativas nos dias de hoje, sendo assim, as pessoas precisam ter consciência
de que fazem parte do meio ambiente, sendo
assim, as crianças e adolescentes, precisam
adquirir essa consciência desde pequenos.

A postura de dependência e de falta de responsabilidade da população decorre principalmente da desinformação, da falta de consciência ambiental e de um déficit de práticas comunitárias baseadas na participação
e no envolvimento dos cidadãos, que proponham uma
nova cultura de direitos baseada na motivação e na coparticipação da gestão ambiental das cidades (JACOBI,
2003, p.192).

A ética e os valores precisam ser resgatados como necessidade extrema diante dos
graves problemas que os seres humanos e a
própria sociedade enfrentam no convívio com
O futuro da humanidade depende da
o meio em que estão inseridos.
relação estabelecida entre o indivíduo e a natureza, depende do uso pelo homem dos meios
Para tanto, parte do princípio de que “a naturais disponíveis. Por isso, para garantir
participação social e o exercício pleno da cida- uma vida digna, o ser humano deve preservar
dania são práticas indispensáveis à democra- e cuidar do meio ambiente, uma vez que o hocia e à emancipação socioambiental” (ALEN- mem está em constante processo de relacioCASTRO; SOUZA-LIMA, 2015, p.38).
namento consigo e com o espaço que vive,
com ética e responsabilidade. Jacobi (2003)
Dessa forma, a educação acerca do também afirma que:
ambiente transforma o homem em relação aos
seus valores, a partir do momento em que a
criança tem contato com o meio ambiente e
passa a perceber sua grandiosidade, sua im-

1288

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Paulo Freire (1996, p.101) se refere à
população mais pobre, desprovida de recursos
financeiros para ter atitudes consumistas, essas pessoas são vítimas do sistema e da fatalidade do final do século, a fome. Também são
vítimas de desastres ambientais, não possuem
condições de adquirir uma moradia melhor em
Dessa forma o principal objetivo do lugares melhores e acabam por morar em áreestudo com o tema Meio Ambiente está rela- as de risco e se sujeitando a todo tipo de hucionado à formação de cidadãos melhores e milhação.
conscientes, preparados para decidirem e atuNo entanto, são consideradas como
arem na realidade socioambiental de uma forma comprometida consigo e com o próximo, sem educação e são, dessa forma, acusadas
além do comprometimento com o bem-estar de poluírem o espaço ambiental. Mas não são
essas pessoas que compram produtos de forde todos e também da sociedade em geral.
ma desenfreada, sem pensar nos riscos que
É necessário que o professor desem- causam ao ambiente, não possuem recursos
penhe um trabalho objetivando o desenvolvi- muitas vezes para sua própria sobrevivência.
mento dos alunos numa postura crítica perante
Assim sendo, se o homem se unir num
a realidade, através de informações e valores
mostrados pela mídia além daqueles trazidos movimento em prol da evolução da qualidade
de vida, em decorrência da Educação Ambiende casa.
tal com ética e valores morais, com certeza o
Entretanto, o educador precisa co- planeta ganha essa batalha da degradação do
nhecer sobre o que se fala e acontece nes- meio ambiente, cada um fazendo a sua parte,
ses meios, em geral, deve buscar junto a seus mas juntos num objetivo único de salvar o plaalunos mais informações em publicações nos neta.
meios de comunicação e com especialistas na
AÇÕES AMBIENTAIS E O EXERCÍCIO
área, salientando a busca pela valorização do
meio ambiente e, consequentemente de cada
DA CIDADANIA
indivíduo:
Com o surgimento dos graves probleO que quero repetir, com força, é que nada justifica a mas ambientais, o mundo passou a se mobiminimização dos seres humanos, no caso das maiorias lizar, a partir da necessidade urgente de solucompostas de minorias que não perceberam ainda que ções e mudanças. Dessa forma, a Educação
juntas, seriam a maioria. Nada, o avanço e/ou da tecno- Ambiental aparece para o ensino infantil, conslogia, pode legitimar uma “ordem” desordeira em que cientizando as crianças no que se refere ao essó as minorias do poder esbanjam e gozam enquanto paço ambiental.
O desafio da construção de uma cidadania ativa configura-se como elemento determinante para constituição
e fortalecimento de sujeitos cidadãos que, portadores
de direitos e deveres, assumam a relevância da abertura de novos espaços de participação (JACOBI, 2003,
p. 199).

às maiorias em dificuldades até para sobreviver se diz
que a realidade é assim mesmo, que sua fome é uma
fatalidade do fim do século. Não junto a minha voz à
dos que, falando em paz, pedem aos oprimidos, aos
esfarrapados do mundo, a sua resignação. Minha voz
tem outra semântica, tem outra música. Falo da resistência, da indignação, da ‘justa ira’ dos traídos e dos
enganados. Do seu direito e dever de rebelar-se contra
as transgressões éticas de que são vítimas ainda mais
sofridas (FREIRE, 1996, p. 101).

Participar, compartilhar e sentir a natureza faz com que a criança estreite bons relacionamentos com o meio ambiente, é uma
oportunidade de reflexão sobre a construção
de valores, proporcionando relações pessoais
e interpessoais: “[...] as práticas de Educação
Ambiental, muitas vezes, se resumem apenas
à transmissão de conhecimentos relacionados
às ciências da natureza, com o intuito de sensibilização para as necessárias mudanças individuais face aos problemas ambientais” (ALENCASTRO; SOUZA-LIMA, 2015, p. 20).
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Diante disso, nota-se que o espaço ambiental influencia no desenvolvimento infantil,
pois é nele que a criança estabelece vínculos
com o mundo e é ele que vai garantir a sua
formação e a sua capacidade de cuidar do planeta.

Não decorre apenas de mudanças
para preservar o meio ambiente de forma que
ele se mantenha intacto. É também uma maneira da criança cuidar da sua saúde, falar sobre
a economia do país e da própria sobrevivência
com atitudes cidadãs.

Assim, o desequilíbrio ambiental é
agravado pela poluição, lixo, doenças, prejuízos à fauna e à flora, entre outros. Dessa forma, conforme dizem Bonachela e Marta (2010,
p.250) “uma criança que observa o pai ou a
mãe agindo de forma ambientalmente inadequada, certamente irá repetir tal conduta com
absoluta naturalidade”.

As formas de ensino devem organizar-se de forma a possibilitar oportunidades para
que o aluno consiga utilizar o conhecimento
prévio relacionado ao Meio Ambiente para entender a sua realidade e atuar sobre ela, pois
a Educação Ambiental contempla as variadas
formas de conhecimento.

Nesse sentido, segundo Reigota (2008,
p.65) “o papel político, as possibilidades e a
responsabilidade da Educação (Ambiental) serão inevitavelmente, redefinidos”. Desta forma
é importante salientar que:
A educação cidadã se volta para ajudar a criança a tomar a perspectiva do outro - da mãe, do pai, do professor, de outra criança, e também de quem vai mudar-se
para longe, de quem tem o pai doente. O importante é
que se criem condições para que a criança aprenda a
opinar e a considerar os sentimentos e a opinião dos
outros sobre um acontecimento, uma reação afetiva,
uma ideia, um conflito.(BRASIL, 2013. p. 88).

As discussões voltadas para a Educação Infantil passaram a envolver as crianças
como parte de uma sociedade, sendo tratadas
como cidadãs, passaram, desta forma, a serem percebidas um ser social e histórico.
Assim, a criança da Educação Infantil
pode adquirir seu próprio senso crítico a respeito de atitudes sustentáveis e outros assuntos, aprendendo na escola que ela é parte integrante da sociedade.

Dessa forma a criança exerce a cidadania na relação criança/criança, explorando
o convívio com o ambiente, por intermédio de
pequenas atitudes como cuidar das plantas,
cuidar e proteger os animais, instituindo uma
nova maneira de se relacionar, de agir com os
outros e com a natureza.
Segundo Alencastro e Souza-Lima
(2015, p. 29), “a Educação Ambiental se desenvolve em diferentes perspectivas teóricas,
orientações e interesses que precisam ser explicitados com o intuito de manter o foco nas
soluções demandadas pela problemática ambiental”. Dessa forma, o autor ainda afirma
que: “[...] o entendimento sobre as causas
ambientais se dá por meio da visão do meio
ambiente como um campo de saber e significados socialmente construídos, que é perpassado pela diversidade cultural e ideológica e
pelos conflitos de interesse” (ALENCASTRO;
SOUZA-LIMA, 2015, p.42).
		
Dessa forma, é possível que a criança entenda as questões ambientais conforme
suas experiências apreendidas em casa e na
escola. Conforme seu aprendizado sobre a relevância em cuidar do meio ambiente, a partir
do momento em que tenha valor pra ela.
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A responsabilidade com as causas ambientais é de todos, não se transfere a culpa
toda para a população, ações como as de separar o lixo ou economia de água são poucas,
no entanto, para alfabetizar ecologicamente as
crianças, deve-se partir de atitudes pequenas
para algo maior.
Segundo Reigota (2017, p.15) “A Educação Ambiental não visa somente à transmissão de conhecimentos sobre o ambiente e sua
utilização racional, mas também a participação
dos cidadãos nas discussões e decisões sobre
a questão ambiental”. Ao lidar com crianças
na Educação Ambiental é importante que elas
participem das ações, como em projetos que
as envolvam em práticas que as façam refletir
as atitudes.
A participação em variadas instâncias,
a partir de atividades dentro da própria comunidade escolar, até movimentos mais amplos
sobre os impasses da comunidade, é também
primordial para que as crianças conseguem
contextualizar o que foi apreendido. A forma
de trabalho com a realidade local a qual está
inserido possui a capacidade de oferecer um
amplo universo acessível e conhecido é, assim, possível de ser local de aplicação do conhecimento.
Para Kramer (2006. p. 800):

Para tanto, não se deve falar em Educação Ambiental sem pensar em um compromisso com a construção da ética e da cidadania,
numa concepção de compreensão da realidade social dos direitos e responsabilidades relacionados à vida pessoal, coletiva e ambiental.
Mas, por outro lado, o conhecimento
do mundo por parte da criança não se dá de
forma ética e linear. As causas ambientais oferecem uma possibilidade particular por cuidar
de assuntos que, por mais bem localizados
que sejam, se referem direta ou indiretamente
ao interesse do planeta de forma geral. Quando se refere à ética, fala-se de um compromisso com a vida, com os estudos e ações para a
superação dos percalços ambientais:
[...] a Educação Ambiental é uma ação educativa que,
a partir da construção de valores, conhecimentos, habilidades e atitudes, têm por meta despertar a sociedade
para um compromisso individual e coletivo de respeito
e responsabilidade com o ambiente, com o intuito de
promover melhorias nas condições de vida (ALENCASTRO; SOUZA-LIMA, 2015, p.21).

Para garantir a participação da criança
nas questões ambientais é importante partir da
sua concepção de ambiente, a partir da construção de valores apreendidas para que tudo
tenha sentido e sejam significativos e importantes para a participação efetiva no ambiente em
[...] ao mesmo tempo em que começaram a ter sua que se inserem.
especificidade respeitada, as crianças passaram a ser
consideradas – ao longo destes 30 anos – cidadãs,
parte de sua classe, grupo, cultura. Assistência, saúde
e educação passaram a ser compreendidas como direito social de todas as crianças (KRAMER, 2006, p.800).

Contudo, a Educação Infantil passa a
ter um caráter educacional, deixando de se ser
apenas o papel do cuidar, embora o cuidar não
deixa de ser uma prática na Educação Infantil,
mas não pode ser mais somente isso, não é
mais um papel apenas de assistencialista.

Assim, “a ecologia tem de estar presente em qualquer prática educativa de caráter
radical, crítico ou libertador” (FREIRE, 2000.
p.31).
Assim sendo, “atitudes e comportamentos ambientalmente coerentes como o não
desperdício de água tratada, o uso consciente
da energia elétrica, a disposição do lixo em local apropriado, serão naturalmente absorvidas
e repetidas com frequência”. (BONACHELA;
MARTA, 2010, p.250).
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Para tanto, as crianças aprendem quanÉ de fundamental importância, pordo tomam como exemplo as atitudes dos adul- tanto, que a escola faça seu planejamento e
tos, contudo, percebem melhor a importância trabalhe a partir de projetos possíveis de secomo cidadãos em preservar a natureza.
rem viabilizados, que tenham definições claras
quanto aos objetivos e metas de uma proposta
Sendo assim, necessita-se de novas de Educação Ambiental.
mudanças nos hábitos e atitudes do indivíduo
para lidar com o meio ambiente; sendo uma
Dessa forma, a Educação Ambiental
prática constante entre ser humano e socieda- pode ser considerada multidisciplinar, podende; e o indivíduo com o espaço no qual está do ser integrada em todas as disciplinas do
inserido, gerando uma prática transformadora currículo escolar, podendo ser ensinada em
de um processo dinâmico e integrativo de ci- todo e qualquer nível escolar.
dadania.
Desenvolver atividades teóricas e práticas é desafiador para o educador, pois o trabaA EDUCAÇÃO AMBIENTAL NO
lho se torna muitas vezes exaustivo por não ter
PROCESSO DE APRENDIZAGEM
bases referenciais em sua formação. Todavia,
Dessa forma, cabe ao professor tra- cabe a cada professor, desenvolver o processo
balhar com exemplos práticos e significativos que melhor promova a aprendizagem do alupara que ocorra uma tomada de consciência no, através do ensino-aprendizagem que leve
como, por exemplo, trazer informações de ou- o aprendiz ao desenvolvimento de comportatras realidades para próximo dos alunos, para mentos compatíveis à conservação do meio e
isso é preciso usufruir dos conhecimentos que que encontre soluções eficazes para a questão
as crianças possuem, através do levantamento ambiental:
dos saberes pré-analisados.
É necessário que a criança se perceba
como parte integrante da natureza, exercendo
a cidadania, percebendo suas atitudes e postura de respeito diante de diferentes situações
e aspectos do patrimônio natural, ético e cultural, despertando assim o princípio do consumo
consciente sobre os recursos naturais, explorando técnicas eficazes que podem induzir o
aluno a evitar desperdícios e consumismos.
Na mesma linha de raciocínio, “a criança que aprende na escola a relevância da prática da separação de lixo para posterior reciclagem, decerto transmitirá aos demais membros
da sua família ao chegar em casa, cobrando
deles uma postura pró ativa neste sentido”.
(BONACHELA; MARTA, 2010, p. 250).
Nesse cenário, é perceptível que é
possível realizar uma Educação Ambiental, que
priorize a conscientização de todos os setores
da sociedade para as causas ambientais, que
promova mudança de comportamento individual e coletivo.

A Educação Ambiental seria assim um espaço para estudar a educação e o espaço de maneira integrada,
cujas preocupações não se concentrarem apenas na
crise ambiental, em compreender as causas estruturais
que a provocam e sustentam, mas também em construir formas alternativas de enfrentá-la (ALENCASTRO;
SOUZA-LIMA, 2015, p.28).

Segundo as discussões, é preciso pensar e repensar cotidianamente nosso papel no
espaço criando e recriando formas para que
o ensino-aprendizagem aconteça de maneira
constante e criativa, através dos mais diferentes projetos, com um objetivo comum, a preservação e conservação do meio ambiente.
Dessa forma será possível potencializar a sustentabilidade através da relação entre o saber
e prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Ambiental surge com o propósito de despertar a consciência da população
global sobre as questões ambientais consequentes das atividades humanas, sendo assim, essa
pesquisa bibliográfica demonstra a importância deste estudo, visto que devemos resgatar os
valores da mente humana para a conscientização do cuidado e preservação da natureza, e, com
isso, descobrir como a Educação Ambiental pode contribuir para busca de valores na Educação
Infantil.
Diante do que foi exposto, foi possível constatar que o objetivo principal que era favorecer o estudo sobre as causas ambientais e recursos que acarretem em condutas mais apropriadas com a sustentabilidade ambiental, uma vez que é inegável que em toda formação humana,
seja na escola ou na família, foi confirmado, uma vez que os autores estudados neste trabalho
concordam com o fato de que o estudo da Educação Ambiental na Educação Infantil é necessário para o exercício da cidadania das crianças em sua vida diária.
Dessa forma, percebemos a grande importância do ambiente para o desenvolvimento
da criança e do adolescente, pois é nele que a criança estabelece a relação com o mundo e
com as pessoas, uma vez que o futuro da humanidade depende da relação estabelecida entre
homem e a natureza.
Para tanto, este estudo foi importante também para ensinar as crianças da Educação
Infantil sobre a sensibilização e sobre a necessidade de conscientização para os cuidados e
preservação da natureza através da educação ambiental.
Verificou-se também a possibilidade de propiciar o envolvimento da escola e do conhecimento por ela conquistado pela sociedade e de suas equipes sociais através da distribuição
de saberes colaborando também com a busca e a valorização de métodos tradicionais, utilizando e incorporando técnicas diversas através da integralidade vivenciada pela criança na Educação Infantil.
Sendo assim, de acordo com as conclusões mostradas anteriormente, recomenda-se a
continuidade das pesquisas elaboradas neste projeto em prol das escolas públicas, para que as
crianças possam agir como agentes multiplicadores sociais desde a primeira infância.
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COMPREENDENDO AS DIFICULDADES
DE APRENDIZAGEM POR INTERMÉDIO
DAS NEUROCIÊNCIAS

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo investigar as relações entre as dificuldades de aprendizagem e as Neurociências, visto que o conhecimento sobre o funcionamento e as limitações e
potencialidades do sistema nervoso pode fazer toda a diferença no processo de ensino e aprendizagem. Para algumas pessoas, a aquisição do conhecimento escolar é muito simples, mas
para outras equivale a obstáculos que prejudicam sobremaneira a vida acadêmica ou até mesmo social. Nesse sentido, percebe-se a necessidade de maiores estudos e demais revisão no
currículo dos profissionais de educação, para que possam contribuir com os desafios impostos
pelo sistema escolar. Assim, busca-se nesse estudo, através de uma metodologia bibliográfica,
o alcance de reflexões mais aprofundadas no sentido de compreender que o funcionamento do
cérebro pode ser um grande aliado dos educadores nas práticas pedagógicas.

Palavras-chave: Dificuldades; Aprendizagem; Neurociências.
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INTRODUÇÃO

A

s dificuldades escolares circulam nos meios acadêmicos em geral como um desafio que envolve políticas educacionais, currículos, práticas e metodologias de
ensino. O processo de aprendizagem merece maior atenção da equipe escolar,
para que sejam minimizados os efeitos desse dilema que percorre o sistema escolar.
Diante disso, observa-se a necessidade de novos paradigmas que foquem tanto nas
questões relativas à formação docente como no apoio de recursos pedagógicos complementares e suplementares que atuem em conjunto com as famílias e a comunidade escolar.
As Neurociências, enquanto campo de conhecimento, envolvem várias áreas como a
Neurologia, a Psicologia e a Biologia, e apresenta o sistema nervoso como uma de suas temáticas básicas. Nessa perspectiva, atuam sobre a compreensão do funcionamento do cérebro e
dos processos de aprendizagem, agregando informações importantes no cotidiano das escolas
e das práticas pedagógicas desenvolvidas nas salas de aula.
Para tanto, este artigo tem como objetivo geral, colaborar com uma reflexão acerca das
dificuldades de aprendizagem, buscando alternativas para a garantia educacional de todos os
estudantes. E como objetivo específico, compreender as limitações e as potencialidades dos alunos dentro do processo de ensino e aprendizagem, a fim de que as oportunidades de aquisição
do conhecimento sejam mais diversificadas e qualificadas.
Neste contexto, pode-se indagar: as dificuldades de aprendizagem podem ser analisadas com foco no aluno, na escola ou na família, exclusivamente? Que fatores interferem no
processo de aprendizagem?
Na escola, os alunos se formam com o intuito de adquirirem saberes capazes de desenvolverem suas capacidades, a fim de auxiliar sua atuação cidadã na sociedade. Desse modo, é
de extrema importância que a escola seja um espaço propício a isso e que ofereça as condições
mais favoráveis para o alcance desses objetivos.
Segundo Guerra (2010), a capacidade de compreender o funcionamento do cérebro garante e dá maior viabilidade às reflexões sobre as características do ensino e da aprendizagem,
até pelo fato uma grande parcela do desenvolvimento cognitivo, do afetivo e do social depende
do funcionamento dele.
É importante considerar, então, que o cérebro capacita e armazena inúmeras compreensões no contexto de domínios como a leitura, a escrita, o raciocínio matemático, fornecendo
indícios para a necessidade de compreensão do seu funcionamento.
Os estudos e as informações socializados pelas Neurociências podem proporcionar contribuições significativas no campo educacional, propondo saltos na busca de melhor qualidade e
de resultados mais promissores tanto na formação escolar como humana das pessoas.
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CONSIDERAÇÕES SOBRE AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
NO CONTEXTO ESCOLAR

O conjunto de influências que o aluno
leva para a escola modifica comportamentos,
posturas, tipos de comunicação e outros fatores que precisam ser compreendidos e analisados conjuntamente com as famílias e com o
respaldo de profissionais especializados, caso
seja necessário. Essa abordagem precisa ser
interdisciplinar e multidisciplinar para que se
busque a melhor solução diante do desenvolvimento escolar do aluno (MORAIS, 2006).

As dificuldades de aprendizagem recebem inúmeras e diferenciadas concepções e
nomeações. De acordo com Carrera (2009),
essa categorização remete a baixos rendimentos escolares, tanto na leitura com na escrita
ou no cálculo matemático. Além disso, pode-se
defini-las como um sintoma que não é imutável,
É imprescindível que a diversidade seja
pois pode ser compensado quando identificaacolhida na escola como uma perspectiva de
do num momento oportuno.
respeito às diferentes formas de aprender dos
alunos e o papel do professor torna-se muito
Elas surgem na trajetória escolar de
importante nesse contexto. Cada aluno precimuitas pessoas de faixas etárias diferenciadas,
sa ser atendido conforme suas necessidades e
no entanto o público infantil e juvenil sempre é
as metodologias de trabalho precisam ter uma
alvo de maiores preocupações, por conta da
amplitude que contemple essas percepções
complexidade presente em suas vidas nesses
(MORAIS, 2006).
períodos e o efeito dessas dificuldades podem
interferir ao longo de toda a sua vida social e
Conforme CIASCA (2003), os distúracadêmica.
bios de aprendizagem são provenientes de algumas falhas originárias do sistema nervoso
Cada criança tem sua maneira de adcentral que comprometem algumas áreas do
quirir o conhecimento e a apresentação de
cérebro, necessitando de um diagnóstico prelimitações ou deficiências não pode categoriciso para que se efetivem as medidas necessázar qualquer dificuldade de aprendizagem. O
rias a cada caso.Há sempre incompatibilidade
importante é que sejam percebidos e identifiem relação às definições e concepções a rescados os problemas para que as devidas propeito das dificuldades de aprendizagem e isso
vidências sejam tomadas em tempo, a fim de
gera maiores necessidades de estudos mais
não acarretarem consequências mais sérias ou
aprofundados e experimentais. Afinal, as aboraté mesmo irreversíveis.
dagens não devem se limitar a um aspecto visto isoladamente, mas a um conjunto multidisciSegundo Morais (2006), é importanplinar que possa indicar planos de intervenção
te que se detecte e investigue os elementos
mais pontuais.
presentes nas dificuldades de aprendizagem,
para que sejam dadas as orientações mais
De acordo com FONSECA (1995), as
adequadas, contribuindo para a elaboração de
dificuldades de aprendizagem são causadas
projetos de recuperação ou reforço escolar ou
por motivos de ordem social, cultural, social e
realizando indicações e encaminhamentos a
psicológico e que, independentemente do funespecialistas, a fim de conseguir maiores audamento, há uma interferência na forma de adxílios no desenvolvimento escolar dos alunos.
quirir conhecimentos pelo aluno.
A escola é um local de múltiplas culturas e personalidades, que revelam percursos
de vida e de conhecimentos distintos, assim
o fracasso na escola não pode apontar uma
única limitação. A necessidade de um olhar
sensível é crucial na abordagem das potencialidades dos alunos e nas intervenções que se
fizerem apropriadas (MORAIS, 2006).

Segundo POPPOVIC (1968), tanto a
fala, como a leitura e a escrita convergem num
sistema linguístico comum que depende muito
das mediações que o meio ambiente oferece e
também das características biológicas. Assim,
há uma gama de fatores que podem direcionar
os diagnósticos.
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A aquisição do conhecimento não
ocorre de modo aleatório, por isso o desenvolvimento e a formação escolar dos alunos precisam estar alicerçados em bases diversificadas e não somente burocráticas. A descrição
de sintomas sem a compreensão da natureza
das dificuldades se torna simplista e passível
de diagnósticos impróprios ou de omissão em
casos necessários. Por isso, uma investigação
minuciosa não deve ser descartada de modo
algum (POPPOVIC, 1968).

mentos prévios, na carência de vocabulário, no
desinteresse, bem como em outros elementos.
De acordo com Ellis (1995), no âmbito
da escrita, ainda cabe maiores aprofundamentos, afinal esta habilidade requer um domínio
mais amplo de distintas capacidades estruturais e não se pode consolidar ideias e diagnósticos sobre a cognição dos alunos sem estudos mais aprofundados.
Já em relação ao raciocínio lógico matemático, segundo Bicudo e Garnica (2001), é
importante relacionar os saberes teóricos e as
investigações científicas vigentes com as práticas, a fim de que novas posturas sejam configuradas e fundamentadas.

A interdisciplinaridade é uma das emergências no ensino, pois sem a articulação entre
as disciplinas e entre os saberes, as chances
de potencializar as competências diminuem
consideravelmente. As resoluções dos desafios e dos problemas da vida diária também
tendem a não adquirir sucesso (POPPOVIC,
De acordo com AUSUBEL (1963), a
1968).
aquisição da aprendizagem precisa ser mais
dinâmica e significativa, evidenciando propósiO conhecimento teórico sem uma prá- tos e perspectivas mais humanas, que possam
tica correspondente não pode ser validado. promover a aquisição e o armazenamento de
Também se deve frisar que as relações inter- dados e informações em qualquer área do copessoais merecem maior consideração e qua- nhecimento.
lificação, pois elas são portadoras e produtoras de resultados satisfatórios ou improdutivos
As dificuldades de aprendizagem me(POPPOVIC, 1968).
recem especial atenção, num universo mais
amplo, a fim de que os estereótipos não se
É necessário superar modelos de en- consagram como verdades e as limitações tesino vinculados a metodologias mecânicas e nham uma abrangência mais humana. Assim,
tradicionais e buscar transformar as práticas elas terão intervenções e mediações que propedagógicas em caminhos potenciais, para moverão alternativas mais promissoras e com
que alunos possam manifestar suas reais con- maior garantia de atendimento à diversidade
dições de aprendizagem, apoiados em princí- (AUSUBEL, 1963).
pios e valores comprometidos com a formação
integral.
Muitas dificuldades de aprendizagem
Também se torna necessário o acom- não são superadas apenas com a intervenção
panhamento do andamento das intervenções do professor. Em alguns momentos, é necespropostas e a verificação dos seus resultados, sária uma análise mais detalhada nos âmbitos
afinal almeja-se o resgate da capacidade cog- cognitivos, emocionais e sociais, para que se
nitiva do aluno, a produção de significados na possam detectar as causas das dificuldades,
rotina didática e o desapego a atividades meca- bem como propor possíveis intervenções. A
nizadas e repetitivas que nada agregam à pro- aprendizagem contempla uma série e uma indução de conhecimento (POPPOVIC, 1968).
finidade de aspectos providos de significados
que causam impactos nos resultados escolaConforme os estudos de Citoler (1996), res. A abordagem nas metodologias de trabaas dificuldades de aprendizagem relativas ao lho e no planejamento de atividades é que vai
campo da leitura compreendem as imprecisões fazer a diferença em relação ao aprofundamenna compreensão dos portadores de texto escri- to e à ampliação dos conhecimentos prévios
tos que podem ter origem na falta de conheci- dos alunos (AUSUBEL, 1963).
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Somente quando o sistema escolar estiver mais aberto à compreensão de temáticas
fundamentais, como o funcionamento cerebral
e suas particularidades é que será possível
configurar uma rede de ensino mais aberta à
diversidade, com mais respeito às características, potenciais e limitações de cada aluno,
fundamentando e tornando mais significativas
as práticas docentes (AUSUBEL, 1963).
A intenção das Neurociências é adotar
uma postura reflexiva diante das dificuldades
de aprendizagem, visando inovações nos processos de ensino e aprendizagem, de modo
que sejam acolhidas e aprofundadas as práticas pedagógicas qualificadas.
É essencial que o corpo docente e toda
a equipe e comunidade escolar se comprometam com o papel social da escola, ampliando
as possibilidades de atuação frente aos problemas de aprendizagem, contando com o apoio e
as referências propostas pelas Neurociências.
As dificuldades de aprendizagem precisam ser consideradas dentro de um contexto
mais amplo, para que não se definem rótulos
desnecessários, mas sim no intuito de lidar com
os transtornos de uma maneira mais compreensiva, intervindo e propondo superações que
promovam o sucesso e minimizem os efeitos
das limitações dos sujeitos (AUSUBEL, 1963).

O sistema escolar precisa de constantes processos de inovação e de reciclagem,
que promovam o desenvolvimento cognitivo e
escolar dos alunos de uma maneira que considere suas capacidades e habilidades e não focando naquilo que eles ainda não alcançaram.
Conforme METRING (2011), o intuito
dos neurocientistas não é propor nenhum tipo
de receituário de sucesso, mas sim de promover encaminhamentos e tomadas de decisões
que englobam as informações necessárias e
úteis sobre a organização neuronal do ser humano.
Todo o entendimento sobre como o
cérebro funciona no nível da cognição, das
emoções e da motricidade precisam ter uma
consonância com os referenciais sobre as
linguagens da mente, no intuito de estimular
ações docentes mais embasadas e concretas,
para que o currículo escolar seja também pensado de forma especificada para cada aluno
que necessite (METRING, 2011).
Segundo RELVAS (2011), a utilização
de todo o conhecimento sobre o funcionamento do cérebro traz uma bagagem de ideias para
a prática pedagógica e reformula as posturas
adotadas, contribuindo com as conexões estabelecidas com o meio ambiente.

A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO
Os estudos e as pesquisas sobre a
compreensão do funcionamento do cérebro
ARTICULADO ENTRE AS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM E apontam para reflexões mais aprofundadas
sobre os mecanismos cerebrais relativos às
A NEUROCIÊNCIAS

habilidades que os alunos desenvolvem na esO modo como cada aluno aprende é cola. Com tal compreensão, fica muito mais fámuito singular e se apresenta como um desafio cil pensar em estratégias de intervenção mais
muito grande para os professores nos espaços produtivas (RELVAS, 2011).
escolares. As Neurociências contribuem de maAs dificuldades de aprendizagem poneira relevante para a compreensão do que se
dem
ser
minimizadas por abordagens mais
ensina, de como isso ocorre e na avaliação do
processo de aprendizagem (METRING, 2011). apropriadas quando se conhece de fato o funcionamento do sistema nervoso, estimulando
assim a promoção da melhoria das práticas
educativas e a oferta de estímulos diversificados. A escolha das propostas de intervenção
irá depender da particularidade de cada situa1300
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ção, do sujeito que está sendo atendido e da
capacitação e dos recursos que o psicopedagogo dispõe. Assim, o caráter dinâmico da escolha das propostas e da própria metodologia
adotada é o que realmente irá provocar as mudanças pretendidas (RELVAS, 2011).

A obtenção das informações sobre as
diferentes formas de operar do cérebro, bem
como de suas potencialidades, pode ajudar
os professores a lidar melhor com as dificuldades de aprendizagem, influenciando positivamente o processo de ensino e aprendizagem
(MARKOVÁ, 2000).

De acordo com TEIXEIRA (2000), o processo de aprendizagem é ativo, que seleciona
Nesse sentido, é fundamental que os
e assimila as informações mais significativas, professores enriqueçam sua capacitação em
acomodando os saberes de forma evolutiva.
serviço com o reconhecimento das diferentes
manifestações afetivas, cognitivas e emocioAs dificuldades de aprendizagem, com nais dos alunos, legitimando as distintas maneibase nos parâmetros das Neurociências, po- ras de se desenvolver o aprendizado e percedem ser superadas com o apoio de jogos e bendo as deficiências que forem apresentadas.
propostas lúdicas que focalizem os elementos
de construção do conhecimento sinalizados
Segundo Escribano (2007), os profispelos alunos, assim podem ser oferecidas es- sionais da educação devem incorporar sua fortruturas sólidas no decorrer do desenvolvimen- mação com competências e habilidades que
to da aprendizagem (TEIXEIRA, 2000).
possam compreender as diferentes formas de
apropriação do conhecimento pelos alunos,
Os profissionais da área se fixam na analisando as dificuldades pelo viés das Neuimportância de existir um espaço estimulan- rociências, pois o conhecimento do sistema
te para o desenvolvimento cerebral, por isso nervoso, fisiológico e patológico ajuda a meé fundamental que o processo didático seja lhorar as práticas educativas visando à dimiembasado em estudos que remetem à contri- nuição das dificuldades de aprendizagem. A
buição das Neurociências. Nesse sentido, as diversidade instiga muitas provocações, que a
inovações no campo pedagógico devem ser escola precisa aprender a lidar para inovar e
constantemente revisitadas (TEIXEIRA, 2000). também para rejeitar qualquer prática de discriminação ou preconceito. Portanto, a realidade
Pode-se dizer que não há nenhuma fór- pode e deve ser modificada de acordo com
mula mágica para se ter êxito no processo de a demanda de cada grupo ou espaço escoensino e aprendizagem, mas as práticas po- lar, amparada nos conceitos neurocientíficos e
dem ser potencializadas através da integração também psicológicos.
entre o corpo e o meio social. Esta é uma das
razões por que é muito importante incentivar a
De acordo com ERLAUDER (2005), o
colaboração científica, suprimindo modelos de sistema educacional conta com alunos que neensino retrógrados (TEIXEIRA, 2000).
cessitam de um conhecimento empírico mais
consistente, que amplie as reflexões sobre o
Conforme MARKOVÁ (2000), o cére- funcionamento do cérebro nas questões mais
bro de cada pessoa funciona de uma forma, voltadas à aprendizagem. Esse elo não vai
sem um padrão específico, e nesta perspectiva romper com os paradigmas construídos até
a escola precisa ter um olhar mais atento a então, mas vai ampliar as ações que precisam
esse princípio, afinal os alunos podem operar ser emancipadas.
a mente de maneira prejudicial se não forem
consideradas as singularidades nas linhas de
Todo o conhecimento sobre a estrutura
pensamento de cada uma.
do sistema nervoso amplia as possibilidades
de atuação no âmbito da educação e das Neurociências, fornecendo soluções para um de1301
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senvolvimento escolar mais sadio e significativo. Muitas práticas cristalizadas na escola são
reflexos de estratégias tradicionais que não
funcionam mais no contexto atual. A reflexão
sobre as ações pedagógicas e didáticas servem para reformular e reestruturar propostas, a
fim de melhorá-las (ERLAUDER, 2005).
A flexibilidade nos processos de ensino e aprendizagem vem de encontro a uma
metodologia mais inovadora, que considere os
avanços das Neurociências e as dinâmicas de
aprendizagem como importantes referenciais
de transformação da sociedade nos tempos
atuais.
Conforme SCORZA (2004), o cérebro
se habitua e se encaixa nas experiências vivenciadas nas trajetórias de vida de cada sujeito
e os desafios que o ambiente proporciona podem compor uma série de significados relevantes para o desenvolvimento humano.
No contexto escolar, nas salas de
aula ocorrem inúmeras formas de conectar os
neurônios cerebrais, provocando alterações
que estimulam a aquisição dos conhecimentos, por isso é fundamental que o meio escolar
seja interessante e propício à conquista de informações e dados mais permanentes (SCORZA, 2004).
De posse de tais informações, se consegue mais compreensão sobre como se adquire o saber. Sabe-se que o cérebro tem uma
capacidade chamada de plasticidade, que lhe
permite a reorganização de ideias. Por isso,
ele deve ser ativado e estimulado com bastante frequência desde a infância. Essa plasticidade permite a revisitação do fracasso e das
dificuldades de aprendizagem, pois demonstra
distintas oportunidades de aquisição do conhecimento para as pessoas, durante toda a sua
vida (SCORZA, 2004).
O conhecimento precisa ser estimulado, de modo que as redes neurais tenham um
processo formativo conceituado e bem fundamentado. É também importante a afetividade
seja considerada como um elemento relevante,
afinal as relações emocionais tendem a limi-

tar ou ampliar as possibilidades de construção
do conhecimento. Deve-se enfatizar que cada
cérebro é singular, com bagagens diferenciadas que devem ser consideradas (SCORZA,
2004),
Qualquer aprendizagem que considere
o fator emocional tem mais chances de lograr,
pois se torna mais prazerosa. Nesse sentido,
os professores precisam refletir sobre alternativas para a motivação dos alunos, vinculando os conteúdos a serem estudados a fatores
emocionais positivos.
Segundo LENT (2001), torna-se fundamental a existência de ambientes que promovam e estimulem as capacidades, habilidades
e potencialidades para a condução da aprendizagem, estimulando o interesse, a alegria e
a motivação, como um apoio na qualificação e
na construção dos territórios de aprendizagem
e de desenvolvimento dos alunos.
De acordo com VYGOTSKY (1998), o
desenvolvimento das funções psicológicas superiores têm uma relação de dependência com
as experiências e trocas desenvolvidas culturalmente e socialmente entre os sujeitos. Por
isso, a mediação do adulto é tão importante no
processo de ensino e aprendizagem. Para que
as crianças aprendam a refletir com autonomia, elas precisam ser estimuladas a construir
redes neurais associativas, com o intuito de
poderem agir de forma independente nas situações em que irão se defrontar. Quanto mais a
memória for estimulada, mais elementos serão
ativados para a criança produzir novos raciocínios (VYGOTSKY, 1998).
Neste sentido, a articulação entre as
Neurociências e a educação pode elevar a
consolidação de habilidades e competências
dos alunos, propondo mudanças substanciais
no panorama educacional brasileiro. A escola
deve fazer com que os potenciais neurológicos
se modifiquem com qualidade e produtividade,
permeados por posturas éticas e responsáveis
tanto nos espaços privados como nos espaços
coletivos.
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O conhecimento sobre as funções do
cérebro e do sistema nervoso pode proporcionar subsídios práticos e teóricos não só para
as inclusões presentes na escola, mas no ensino e aprendizagem de todos os alunos. Quando os professores têm a consciência de que
todos os alunos têm capacidade para aprender
à sua maneira eles adaptam, variam e selecionam as estratégias pedagógicas em função de
cada caso.

É fundamental que aconteçam diálogos entre os neurocientistas e as equipes docentes e gestoras das escolas, pois o amparo
científico contribui para a compreensão do processo de ensino e aprendizagem, fornecendo
elemento importantes para os possíveis encaminhamentos (NORONHA, 2008).

O cérebro se configura como o centro
de interpretação que autoriza qualquer investigador aprofundar e compreender as causas
da complexidade de sistemas como a leitura,
a escrita, o raciocínio matemático, fornecendo
indícios para a necessidade de compreensão
do seu funcionamento. No espaço escolar, as
dificuldades de aprendizagem são mapeadas
frequentemente pelos professores, que sempre
necessitam de apoio e encaminhamentos de
casos para a solução de problemas (NORONHA, 2008).

Assim, a escola, no cumprimento de
sua função social, precisa desenvolver estratégias que atendam às exigências da era atual, para que os alunos consigam desenvolver
competências e habilidades para uma formação integral, mais abrangente e transdisciplinar.

Para Gomes (2015), a neurociência,
portanto, chega às escolas para dialogar com
a educação e facilitar o processo de ensino e
Conforme NORONHA (2008), deve-se aprendizagem, mas é o professor quem deve
ressaltar a importância da formação docente estar atento as individualidades e necessidanesse contexto, pois conforme se compreen- des de seus alunos.
de o funcionamento do cérebro e da mente, a
equipe docente encontra condições de apro- Sendo assim, a neurociência, enquanto uma ciência
fundar e melhorar os resultados do processo que estuda o funcionamento do sistema nervoso, como
de ensino e aprendizagem. Assim, a contribui- lembram Souza e Gomes (2015, p. 106), “apresenta
ção do trabalho dos neurocientistas em relação a ciencidade para se trabalhar com diferentes céreàs dificuldades de aprendizagem pode propor bros”, tem muito a contribuir com processo de ensino e
melhorias na qualidade educacional também aprendizagem dos alunos com deficiência intelectual,
colaborar com a melhoria na formação de su- mostrando novos caminhos para a ação pedagógica.
jeitos ativos e críticos na sociedade, que este- Ainda de acordo com as autoras, “conhecer o funcionajam preparados para driblar os conflitos e difi- mento cerebral desse aluno é extremamente importante
culdades que se apresentam nesta nova era.
para uma prática pedagógica que funcionam.

As Neurociências englobam estudos
que procuram alterar e reduzir as lacunas entre as habilidades escolares elementares e as
bases neurais da aprendizagem, subsidiando e
dando respaldos à área educacional.

É importante que que os profissionais
da educação possam refletir sobre o papel da
escola frente às dificuldades de aprendizagem
dos alunos, por intermédio de uma visão mais
globalizada do processo de aquisição do conhecimento e dos problemas decorrentes dele.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As Neurociências apontam novos rumos para a educação, especialmente quando compreendidos os processos de ensino e aprendizagem. As dificuldades de aprendizagem são
temáticas muito recorrentes nos cursos de formação de professores, por permeiam o cotidiano
das unidades escolares.
Segundo Shore (2000), o conhecimento científico crescente produzido pelas Neurociências deve ser direcionado a todos que, de alguma forma, contribuem incessantemente com o
desenvolvimento cognitivo das crianças, mediando a aprendizagem desses indivíduos.
O cérebro humano é renovável a cada estímulo e experiência, portanto tem a função de
otimizar comportamentos, transformando os dados que recebe com eficácia. Para isso, só precisa ser estimulado a funcionar de maneira apropriada e inteligente.
De acordo com Bransford (2007), os seres humanos são ávidos por informações desde
o nascimento e que o nosso cérebro apresenta organização suficiente para priorizar estímulos e
respostas. Nesse sentido, é importante que se qualifiquem as relações escolares, para que os
novos conhecimentos sejam significativos para a atuação cultural e social.
Grande parte das dificuldades não podem depender unicamente da boa vontade ou
competência técnica do professor. Muitas vezes, são necessárias intervenções de especialistas
que poderão realizar análises multifocais tanto em relação à cognição, à afetividade e às relações sociais e interpessoais. Assim, um bom diagnóstico pode ser feito para efetivar um apoio
mais funcional.
Percebe-se uma necessidade de os professores complementarem sua formação com
conhecimentos mais consistentes sobre o funcionamento cerebral e suas singularidades, para
que tenham condições de desenvolver metodologias e estratégias de aprendizagem mais condizentes com o estilo de cada aluno, fundamentando e tornando mais significativa sua prática
docente.De posse dessas informações, os docentes podem garantir um currículo mais flexível,
diversificando as estratégias e apoiando o aluno com suportes e recursos mais significativos que
conectem os alunos às suas famílias e aos objetos de aprendizagem.
A intenção do trabalho com as Neurociências é adotar uma postura reflexiva diante das
dificuldades de aprendizagem, visando inovações na leitura, na escrita, no raciocínio matemático
e nas demais áreas escolares, de modo que sejam acolhidas e aprofundadas as práticas pedagógicas qualificadas.
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TRILHAS DE APRENDIZAGEM: UMA
CRÍTICA AO MATERIAL DIDÁTICO DE
LÍNGUA INGLESA

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apontar críticas a uma atividade de língua inglesa para
o 5º ano, presente no material didático Trilhas de Aprendizagem, livro utilizado para as escolas municipais em São Paulo em tempos de pandemia. Para tanto, os problemas vistos na
atividade serão levantados sob a perspectiva interacionista da linguagem e da aprendizagem,
recorrendo aos pressupostos teórico-pedagógicos presentes no Currículo da Cidade de São
Paulo (2019) e às contribuições do desenvolvimento e aprendizagem da criança na concepção interacionista, em Davis e Oliveira (1992). Espera-se, ao final deste trabalho, contribuir
com a crítica aos materiais didáticos para o ensino remoto.

Palavras-chave: Interacionismo; Ensino Remoto; Livro Didático; Língua Inglesa; Currículo; São
Paulo.
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INTRODUÇÃO

A

pandemia por Covid-19 tem demandando mudanças significativas em todas as
esferas da vida social. Na educação, com a impossibilidade de realizar as atividades escolares presencialmente, o ensino remoto tem trazido desafios para
professores e alunos.
A transição das aulas presenciais para o ambiente virtual, no entanto, não tem sido feita de forma que atenda às demandas de um ensino satisfatório. Longe de adotar uma postura
ingênua em relação ao ensino à distância, muitos questionamentos são colocados em relação
às dificuldades de acesso, de familiarização com os recursos tecnológicos, de aprender nas
especificidades do contexto tecnológico, etc.
Além dos problemas de recursos, é possível pontuar alguns problemas teóricos em
materiais didáticos a serem utilizados por professores em tempos de pandemia. Neste artigo,
serão apresentadas críticas a uma atividade de língua inglesa para o 5º ano presente no material Trilhas de Aprendizagem (2020) – utilizado no período de ensino remoto para as escolas da
rede municipal de São Paulo, considerando os pressupostos teóricos e práticos do Currículo da
Cidade de São Paulo (2019).
Esta proposta é justificada pela necessidade de haver uma consonância entre as diretrizes curriculares e as atividades aplicadas no ensino à distância que, apresentando problemas
teóricos, podem resultar em dificuldades na prática. Para averiguar as dissonâncias presente no
currículo e no material didático, este trabalho terá como base as contribuições de Davis e Oliveira (1992), que discorrem sobre o desenvolvimento e aprendizagem das crianças na perspectiva
interacionista em Piaget e Vygotsky; e as concepções teóricas e didáticas presentes no Currículo
da Cidade de São Paulo (2019).
Espera-se, ao final deste trabalho, que a crítica colocada ao material didático colabore
na reflexão sobre os livros didáticos utilizados no ensino à distância, em tempos de pandemia.
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CONTRIBUIÇÕES PARA O ENSINO: DE
PIAGET E VYGOTSKY
Nesta seção, abordaremos as formulações de Vygotsky na perspectiva interacionista,
para a compreensão do desenvolvimento humano, em relação à aprendizagem. E em outro
tópico, as contribuições de Piaget no sentido
biológico e sensomotor das crianças. Contribuições estas que mesmo divergentes, no aspecto interacionista de Vygotsky, que podem
dialogar em sentido de desenvolvimento das
capacidades de ensino aprendizagem.
Com base na obra de Davies e Oliveira
(1992), serão pontuadas as contribuições dos
dois pensadores no desenvolvimento da criança no processo de aprendizagem.
Piaget (DAVIES; OLIVEIRA, 1992) entende que o desenvolvimento da criança ocorre
em diferentes estágios de maturação biológica,
de forma mais ou menos. Na obra do biólogo
americano, a atenção dada ao caminho percorrido pelas crianças ao construir suas hipóteses
sobre o mundo corresponde a cada etapa de
maturação do indivíduo.
As etapas de desenvolvimento piagetiano referem-se às fases mentais em que a
criança se encontra. A etapa sensório motora
(0-2 anos) representa o tempo em que a criança começa a perceber e a coordenar os objetos ao seu redor por meio dos seus sentidos.
Na etapa pré-operatória (2-7anos), a
criança inicia o desenvolvimento de categorias
cognitivas – entre elas, a linguagem e outras
representações simbólicas – que preexistem
ao objeto real. Capacitada para projetar as coisas do mundo em categorias mentais, a criança volta para si o sentido daquilo que conhece,
ou seja, o ponto de vista do mundo é o seu
próprio ponto de vista. Como no exemplo em
Davies e Oliveira (1992, p. 41), ao perguntar a
uma criança se ela tem um irmão, a resposta
é positiva. No contrário, ao perguntar quantos
irmãos seu irmão tem, ela não saberia dizê-lo,
já que não consegue abstrair-se na alteridade.

Na etapa operatório-concreta (por volta dos 7 anos), é desenvolvido um processo
mental mais refinado: a criança passa de uma
fase egocêntrica para uma fase concreta e racional das categorias de mundo, ainda que não
consiga chegar à abstração dessas categorias.
Na etapa operatório formal (aos 13
anos, aproximadamente), a criança desenvolve totalmente sua capacidade de abstração,
raciocínio lógico e dedução. Em cada etapa,
a interação com o meio em que o indivíduo se
encontra resulta em constante estado de assimilação e acomodação.
No primeiro, a criança é provocada por
descobertas experienciadas no cotidiano. No
segundo, as descobertas tornam-se conhecimento apreendido e acomodado. Na escola,
reconhecendo cada etapa de maturação de
um aluno, a intervenção mais adequada ao
professor é aquela que estimule a criatividade
e a espontaneidade dos estudantes (DAVIES;
OLIVEIRA, 1992), para que criem formas de
descoberta, enriquecendo sua experiência na
interação com o meio.
Já na perspectiva interacionista em
Vygotsky, (DAVIES; OLIVEIRA, 1992) é nas relações sociais que ocorre o desenvolvimento
mental do indivíduo. Nos diferentes processos
de aprendizagem, a interação com um adulto
resulta no compartilhamento de conhecimentos historicamente produzidos para a criança,
que internaliza o seu aprendizado e incorpora-o em suas funções mentais.
Na socialização com os pais, por exemplo, a intervenção adulta por meio da fala, dos
gestos ou de outras linguagens transmitem à
criança os significados e as convenções sociais partilhadas em dado contexto. Ainda assim, não se poderia considerar que a criança
aprende de forma cumulativa: quanto mais informação, mais desenvolvido o indivíduo está.
Pelo contrário, Vygotsky reafirma a
posição ativa da criança em seu processo de
aprendizagem – quando aprende algo, transforma-se, e por meio desta transformação, age
e transforma o seu meio. A linguagem em interação cumpre o papel de organizar, sistematizar, relacionar e internalizar o conhecimento
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aprendido: “Através da própria fala, o ambiente
físico e social pode ser melhor aprendido, aquilatado e equacionado: a fala modifica, assim,
a qualidade do conhecimento e pensamento
que se tem do mundo em que se encontra”
(DAVIES; OLIVEIRA, 1992, p. 50).
Em relação à aprendizagem, em oposição ao nível de maturação da criança na
perspectiva piagetiana, Vygotsky aponta para a
interação social o lugar da aprendizagem. Segundo Davies e Oliveira (1992), o psicólogo
defende que as avaliações baseadas em testes
individuais apenas mensuram o que determinado aluno já sabe, em detrimento das possibilidades de aprendizado que o estudante pode
ter.
Em outras palavras, testes de avaliações padronizadas apenas compreendem
quantitativamente o nível de interação social vivenciado, cujas causas podem ser outras que
não estejam no âmbito do potencial aprendizado de determinadas crianças. Na interação
com parceiros mais experientes, o aprendizado de um indivíduo ocorre no percurso entre o
nível real de desenvolvimento e o nível potencial que pode ser alcançado, o qual Vygotsky
denomina Zona de Desenvolvimento Potencial,
isto é, aquilo que o estudante pode aprender a
partir do que ele já conhece. Segundo o pensador soviético:
Ela [a Zona de Desenvolvimento Potencial] é a distância entre o nível de desenvolvimento real, que se
costuma determinar através da solução independente
de problemas, e o nível de desenvolvimento potencial,
determinado através da solução de problemas sob a
orientação de um adulto ou em colaboração com companheiros mais capazes (VYGOTSKY, 1991, p. 58).

No ambiente escolar, o professor ou
um par mais experiente pode colaborar para
o desenvolvimento de um aluno por meio da
interação e do diálogo. Ao reconhecer os conhecimentos trazidos pelos seus alunos, um
professor parte deste ponto a um nível em que
eles serão capazes de chegar. O conhecimento, por fim, historicamente compartilhado por
um mais experiente é aprendido e internalizado pelo estudante que, ao transformar-se pelo
conhecimento, pode transformar o seu meio
social.

A relevância do trabalho de Piaget e
Vygotsky está refletida na influência de ambos
nos currículos contemporâneos, tal como o
Currículo da Cidade, analisado neste trabalho.
No próximo capítulo, a contribuição de ambos
pode ser identificada no referido currículo, proposto para o ensino fundamental na cidade de
São Paulo.

O CURRÍCULO DA CIDADE DE
SÃO PAULO: UMA CONCEPÇÃO
INTERACIONISTA DA
APRENDIZAGEM E DA LINGUAGEM E
OUTROS APORTES
Nesta seção, serão descritas as concepções de educação presentes no Currículo
da Cidade de São Paulo, com foco no modelo
de formação do aluno, nas questões metodológicas e nos eixos aprendizagem.
O Currículo da Cidade apresenta-se
como um documento que aponta a prática escolar à altura de seu tempo, com críticas ao
modelo tradicional de organização do currículo, aos conteúdos, às avaliações corretivas e
ao modelo formação do aluno. Segundo o Currículo,
A proposta da atualização do Currículo da Cidade de
São Paulo reforça a mudança de paradigma que a sociedade contemporânea vive, na qual o currículo não
deve ser concebido de maneira que o estudante se
adapte aos moldes que a escola oferece, mas como
um campo aberto à diversidade. Essa diversidade não
é no sentido de que cada estudante poderia aprender
conteúdos diferentes, mas sim aprender conteúdos de
diferentes maneiras (SÃO PAULO, 2019, p.11-12).

Reconhecendo a diversidade nas diferentes formas de ensinar e aprender, o Currículo responsabiliza-se por ofertar diversas formas
de ensino que considerem as necessidades
de aprendizagem do aluno: “Para que esses
estudantes tenham seus direitos garantidos,
reconhece-se a necessidade de adequações
didáticas e metodológicas que levem em consideração suas peculiaridades (SÃO PAULO,
2019, p. 12)”.
Para atender às demandas de aprendizagem dos alunos, suas diferenças e necessidades, a organização dos momentos do tempo
escolar deve estar consoante às vivências do
aluno. De acordo com o Currículo:
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Sendo assim, o currículo do Ensino Fundamental considera a organização dos tempos, espaços e materiais
que contemplem as vivências das crianças no seu cotidiano, a importância do brincar e a integração de saberes de diferentes Componentes Curriculares, em permanente diálogo (SÃO PAULO, 2019, p. 15).

tações culturais trazidas no cotidiano do estudante, dialogando com outras culturas ao redor
do mundo em encontro:
Os eixos estruturantes do componente de Língua Inglesa são apresentados em relação a um rol de práticas
de linguagem específicas, para apoiar a contextualização dos objetos de conhecimento e objetivos de aprendizagem e desenvolvimento propostos, com destaque
para: a concepção de linguagem como prática social,
a perspectiva dos (multiletramentos, a visão de inglês
como língua franca e os conceitos de interculturalidade
(SÃO PAULO, 2019, p. 65).

Dessa forma, é nas vivências dos estudantes na interação com o outro que os conhecimentos são compartilhados. Tal concepção
implica que os estudantes são sujeitos dotados
de saberes que a escola deve trazer para a
sala de aula, de modo a iniciar o aluno à cidaA língua, por assim dizer, é entendida
dania em uma sociedade democrática. Segue
como uma atividade social, que não pode ser
a concepção de infância presente no currículo:
estudada apenas na dimensão de sua estrutura ou de seu conjunto de regras, mas que nela
Partindo-se da concepção de que a criança e o adolescente são sujeitos de direito que devem opinar e partici- estão todas as ações da vida social.
O estudo da língua, dessa forma, intepar das escolhas capazes de influir nas suas trajetórias
individuais e coletivas, compreende-se que o Currículo ressa-se por compreender o contexto de uso,
da Cidade, bem como os espaços, tempos e materiais quem são os participantes da interação e quais
pedagógicos disponibilizados pelas unidades educatias ações que ocorrem por meio da linguagem:
vas, precisa acolhê-los na sua integralidade e promover
a sua participação. Para tanto, faz-se necessário co- “a língua é um somatório de usos concretos,
nhecer as suas aspirações, interesses e necessidades, historicamente situados, que sempre envolve
bem como atentar para as mudanças que ocorrem ao um locutor e um interlocutor localizados em
longo do seu desenvolvimento (SÃO PAULO, 2019, p, um espaço particular, interagindo a propósito
16).
de um tópico previamente negociado” (CASTILHO, 1994, p. 21).
Compreendendo o fato de que as
O ensino contextualizado, significativo
crianças carregam conhecimentos prévios, têm e multicultural demanda do aluno uma postura
direito à voz e vez, a organização curricular ba- ativa, dialógica e crítica frente ao objeto de esseada nos conteúdos não responde ao modelo tudo vivenciado, às contribuições dos colegas
de educação que abarque todas as demandas e do professor, atribuindo sentido às coisas que
acima. Segue o Currículo:
aprende, significando e ressignificando o que é
estudado: “Sob essa perspectiva, o sujeito não
A prática educacional não pode limitar-se a tarefas esmais “codifica” ou “identifica” o que lhe foi cocolares homogêneas ou padronizadas, as quais não
condizem com a perspectiva inclusiva, uma vez que municado com base em modelos previamente
se preconiza o respeito à forma e à característica de definidos, mas “significa”, “interpretá”, “reinvenaprendizagem de todos. Portanto, para ensinar a todos, ta” os sentidos de modo situado” (SÃO PAULO,
é preciso que se pense em atividades diversificadas, 2016, p.22).
propostas diferenciadas e caminhos múltiplos que poConsiderando as múltiplas formas de
dem levar ao mesmo objetivo educacional (SÃO PAUprodução e circulação de textos, em que o uso
LO, 2019, p. 25).
das tecnologias são quase indispensáveis nas
No que tange ao ensino de língua in- práticas sociais contemporâneas, o ensino de
glesa, o Currículo situa o estudo da linguagem línguas não pode considerar apenas a linguano uso, nas suas diferentes variações, em que gem verbal dos textos, mas relacionar todos
a prática social contextualizada inscreve o ob- os componentes do texto estudado, sejam eles
jeto de estudo da língua. Em direção a um verbais ou não-verbais, em uma perspectiva
ensino significativo e conectado à realidade do dos multiletramentos: “[...] textos compostos
aluno, são valorizadas as diferentes represen- de muitas linguagens (ou modos, ou semioses) e que exigem capacidades e práticas de
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compreensão e produção de cada uma delas
(multiletramentos) para fazer significar” (ROJO,
2012, p. 19).
Para os alunos do Ciclo Interdisciplinar,
que compreende o 4º e 6º ano, após a fase
alfabetização, é exigido que os alunos estejam
aptos a compreender e inter-relacionar os diferentes conhecimentos em seu contexto, desenvolvendo uma atitude investigativa em uma
situação de aprendizagem. A estratégia utilizada para materializar a prática em sala de aula,
assim, é por meio dos gêneros textuais. Segue
o que diz o Currículo sobre o teor da aula:
Foco no INVESTIGAR, por meio de práticas investigativas relacionadas ao entorno da criança (a comunidade,
bairro ou cidade onde vive, por exemplo) e ao aguçamento da curiosidade para explorar o mundo. Gêneros textuais e portadores que devem ser priorizados:
narrativas históricas de cunho mitológico, histórias em
quadrinhos, contos tradicionais, de mistério e histórias
fantásticas, fábulas modernas, filmes de animação, músicas e canções para brincar, seriados e programas infantis (SÃO PAULO, 2012, p. 79).

Os apontamentos das principais diretrizes que orientam o ensino de língua inglesa, consoante às abordagens interacionistas,
serão colocados em perspectiva no material
Trilhas de Aprendizagem.

CRÍTICA AO MATERIAL DIDÁTICO
TRILHAS DE APRENDIZAGEM –
LÍNGUA INGLESA
O livro didático Trilhas de Aprendizagem (2020) foi impresso pela Secretaria Municipal de Educação de São Paulo como material
didático para as aulas remotas, durante o período de quarentena.
Ainda que muitas discussões acerca
do uso das tecnologias digitais na escola tragam possibilidades inovadoras, neste capítulo,
serão apontadas críticas a uma atividade em
língua inglesa, questionando sua pertinência
em contexto de ensino remoto, com base na
perspectiva interacionista da linguagem e da
aprendizagem. Para tanto, as críticas serão organizadas em três eixos de análise:

a) o objeto de conhecimento e o modelo de enunciado;
b) o ensino do léxico e de expressões
cotidianas;
c) os elementos verbais e não-verbais.

O OBJETO DE CONHECIMENTO E O
MODELO DE ENUNCIADO
O primeiro problema analisado no material didático Trilhas de Aprendizagem, em
dissonância com a perspectiva interacionista
da aprendizagem, está na escolha do objeto
de conhecimento, expresso na formulação do
enunciado. Abaixo, a Figura 1 representa um
print de celular, com os objetivos e o enunciado da atividade analisada:
É possível destacar dois trechos do
enunciado que apresentam descompassos
com a prática interacionista da aprendizagem,
em “Quando tudo voltar ao normal” e “como
interagir em sala de aula”. Partindo do pressuposto que o ensino deve se pautar em práticas
sociais, o conhecimento é construído na interação entre o professor, os estudantes e o objeto
estudado. Ainda que a interação em sala de
aula possa ser compreendida como interação
social, a escolha de uma prática social em gêneros digitais seria mais pertinente para o ensino remoto.
A interação em sala de aula apresenta
práticas sociais específicas, que podem não
acontecer em outros contextos. Por exemplo,
pedir autorização para ir ao banheiro, para beber água ou para apontar um lápis apenas se
realizam em contexto escolar. Portanto, é questionável a pertinência da escolha deste objeto
de conhecimento quando tais práticas acontecem em ensino remoto. Por outro lado, uma
proposta didática que envolva o ensino do uso
das ferramentas digitais para, por meio deles,
ensinar outros objetos de conhecimento seria
uma escolha mais pertinente para o contexto
digital em questão.
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De acordo com Rojo (2012, p. 39): “As
OS ELEMENTOS VERBAIS E NÃOtecnologias devem ser objeto de ensino e não
VERBAIS
somente ferramenta de ensino”. Desta forma,
a interação por meio de um objeto de conheA terceira questão colocada sobre procimento relevante para o contexto em uso tor- blemas teórico-didáticos no livro analisado é
naria a prática social mais pertinente ao estu- o trabalho com os elementos não-verbais utidante.
lizados no ensino de língua estrangeira. É na
concepção multimodal dos textos que está a
O ENSINO DO LÉXICO E DE
orientação para o tratamento com as imagens,
EXPRESSÕES COTIDIANAS
cores, símbolos e outros componentes do objeto de estudo.
A segunda questão colocada acerca
do material didático Trilhas de Aprendizagem
Essa atividade tem como objetivo fazer
encontra no ensino do léxico e das expressões com que o aluno encontre na imagem a sua
problemas didático-teóricos relacionados à representação escrita em modelos de frases
perspectiva interacionista.
que deveriam ser decoradas ou copiadas. No
enunciado, o adjetivo “correta” indica que o
Nesta atividade, os modelos de diálo- aluno deve identificar a ação na imagem e relago são dispostos em uma tabela, ao lado da cioná-la a sua respectiva frase. Além de conter
tradução em português. O aluno, ao ler a ins- traços nem sempre claros para que o aluno
trução dada no enunciado “Observe e estude identifique qual a ação está ocorrendo, o exeras frases a seguir”, depara-se com uma lista de cício não propõe ao aluno nada além de uma
expressões com possibilidades de diálogo na identificação de uma frase descontextualizada.
interação em aula.
Se, em uma perspectiva interacionisA prática social que possibilita o estudo ta, as intervenções didáticas exigem do aluno
da linguagem em uso dá lugar ao ensino des- uma postura criativa e dialógica, a atividade
contextualizado de frases isoladas, destituídas em questão oferece ao estudante uma imagem
de sentido, prontas a serem copiadas e repro- para ser relacionada a uma frase apresentada
duzidas em outro exercício, assemelhando-se em uma lista. Não se pode perceber o trato
às práticas tradicionais/gramaticais de ensino com a multimodalidade, tampouco com os
da língua. Segundo Freitas (2011, p. 60), “[...] multiletramentos, na medida em que o objeto
as ações do ensinar de um professor adepto de estudo nesse exercício não é o texto como
dessa abordagem [tradicional/gramatical] in- uma unidade semântica, em que os elementos
cluem: explicitação de conteúdos com foco na verbais e não-verbais estão inter-relacionados,
forma, interação visando a fixação do sistema, formando um todo dotado de sentido. Por outro
aplicação de exercícios para preencher lacu- lado, apresenta textos não-verbais que servem
nas e/ou organizações com imitação, cópia, de pretexto para o ensino de um texto verbal,
repetição com o intuito de aprender as regras em direção ao ensino de uma forma de se die estruturas do sistema da língua, listas de vo- zer.
cabulário, verbos, preposição, pronome”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo teve como objetivo apontar problemas na escolha de uma atividade de língua
inglesa para alunos do 5º ano da rede municipal de ensino de São Paulo, presente no material
didático Trilhas de Aprendizagem, livro proposto para que professores o utilizem como recurso
para o ensino de língua inglesa em tempos de ensino remoto e pandemia.
Da mesma forma, foram apresentadas incongruências em relação à perspectiva interacionista da aprendizagem. Esse material, pertencente à rede municipal de educação em São
Paulo, que deveria estar consoante às diretrizes teórico-pedagógicas orientadas no Currículo da
Cidade de São Paulo, apresenta problemas em relação à pertinência da escolha do conteúdo
proposto para estudo, além de contradições teórico-didáticas.
Embora os currículos contemporâneos das cidades sejam tributários da BNCC, que
parte de uma abordagem (sócio) interacionista da aprendizagem, foi observado que a atividade
analisada se aproxima mais de uma perspectiva tradicional/gramatical do ensino.
Para tanto, foi visto que: a) escolha da interação na escola não é pertinente para
o contexto de ensino remoto, onde a interação ocorre de maneira distinta; b) que o ensino do
léxico e das expressões não demandam uma postura investigativa e criativa do aluno, uma vez
que exigem dele apenas a identificação de termos em uma lista de expressões e palavras descontextualizadas; e c) que os componentes não-verbais não estão inter-relacionados para atribuir
sentido ao texto, mas tornam-se pretexto para decorar frases isoladas.
Por fim, espera-se que este trabalho contribua com a crítica para avaliação de materiais
didáticos utilizados para a rede pública de ensino, de forma a aprimorar os recursos que os alunos tenham em seu aprendizado.
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PSICOPEDAGOGIA E VULNERABILIDADE
SOCIAL
RESUMO: Crianças e adolescentes em situação de risco são aquelas vulneráveis a condições
que afetam diretamente sua qualidade de vida e bem-estar. A vulnerabilidade reduz ou as
priva de seus direitos à saúde, educação, alimentação e convivência familiar. As situações de
risco lhes deixam em locais ou situações de violência, abuso e exploração. Assim, o presente
artigo tem como objetivo analisar o raio de alcance do profissional em psicopedagogia para
crianças e adolescentes de escolas situadas em regiões de vulnerabilidade social, tendo como
enfoque resultados, intervenções, ações que atuam como prevenção, valorizando capacidades individuais, contribuindo para a emancipação política de uma comunidade como um todo,
já que tais ações reverberam entre familiares, profissionais e a comunidade educativa. Este
trabalho focaliza a pesquisa bibliográfica com a intenção de confirmar o impacto positivo que
ações preventivas e voltadas ao processo educacional, com o intuito de valorizar a capacidade individual das crianças, a criação de vínculo entre profissional e educando como condição
indispensável de trabalho e promoção do desenvolvimento infantil por meio de oficinas, e as
ações destinadas à conquista da autonomia, oportunizando escolhas, auxiliando construção
de projetos de vida, formando cidadãos conscientes. De acordo com Katzman (1999), as situações de vulnerabilidade social devem ser analisadas a partir da existência ou não, por parte
dos indivíduos ou das famílias, de ativos disponíveis e capazes de enfrentar determinadas situações de risco. Logo, a vulnerabilidade de um indivíduo, família ou grupos sociais refere-se
à maior ou menor capacidade de controlar os ativos que constituem os recursos requeridos
para o aproveitamento das oportunidades propiciadas pelo Estado, mercado ou sociedade.
Palavras-chave: Psicopedagogia; Infância; Adolescência; Processos de Intervenção; Ações Preventivas.
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INTRODUÇÃO

P

ara iniciarmos nossas reflexões, numa breve pesquisa no dicionário Houaiss, quando o termo “vulnerável” é consultado e o significado encontrado refere-se a algo
suscetível ao ataque. Crianças e adolescentes em situação de risco são aquelas
vulneráveis a condições que afetam diretamente sua qualidade de vida e bem-estar.
É notório que a vulnerabilidade reduz ou as priva de seus direitos à saúde, educação,
alimentação e convivência familiar. As situações de risco lhes deixam em locais ou situações de
violência, consequentemente, de abuso e exploração.
Desta maneira, todo e qualquer jovem possui os mesmos direitos do que qualquer adulto
e ainda necessita de suporte para se desenvolver com saúde e qualidade de vida. Além disso,
está assegurada por lei a sua proteção contra qualquer pessoa que, por ventura, aja de forma
omissa, opressiva ou violenta.
Neste aspecto, é importante entrecruzar os temas políticas públicas e vulnerabilidade na
área da educação, com o viés na própria educação. Salienta-se que as pesquisas não ficaram
restritas às pós-graduações realizadas apenas na área da educação, pois tal categoria é ampla e
abrange diversas áreas, por isso mesmo o exercício de delimitar políticas públicas considerando
as fragilidades da sociedade não é simples.
Cuidar da infância está em todas as discussões com teóricos desta temática, como uma
condição necessária para melhorar a qualidade do processo educativo.
Nesta perspectiva merece atenção não só a educação infantil como uma organização de
programas capazes de auxiliar a família para cumprir sua função educativa. Em âmbito nacional,
temos grandes problemas com a identidade da educação infantil, assim como no diálogo entre
a família e a escola.
Gadino (2003) ressignifica a tarefa fundamental do mestre: ensinar, o quê ensinar, quanto, como. O autor diz que não se trata de desenvolver sem reflexão e em forma linear os conteúdos de um programa escolar “rigorosamente controlado por um inspetor mais ou menos burocrático”. Propõe uma atualização de conteúdos de acordo com os programas, mas enriquecidos
com as expectativas da criança, sua família e a própria experiência do mestre.
Estas discussões são marcadas especialmente por acusações mútuas e transferências
de responsabilidades quando o desempenho escolar é insatisfatório. Por outro lado os programas de governo focalizando atenção às famílias menos favorecidas econômica e socialmente
pendem para uma dimensão assistencialista, dificultando que estas assumam um papel ativo na
educação de seus filhos e uma atitude de cooperação com a escola.
Nesta perspectiva, um dos maiores desafios apontados consiste em organizar a atenção
às famílias, de modo que elas possam assumir o compromisso de um trabalho colaborativo com
a escola.
Santos (2001) analisa a busca de um caminho para o Brasil que acaba percorrendo círculos viciosos na medida em que faz da educação um processo de transmissão das desigualdades sociais, transformando a diversidade em desigualdade e injustiça social. O autor demonstra,
ao descrever um Brasil de carne e osso, os processos de exclusão a que estão submetidos,
principalmente negros e mulheres.
Cabe ressaltar em concordância com o autor, a exclusão que sofrem os portadores de
necessidades educativas especiais e aquelas crianças que se evadem da escola, ou repetem,
configurando o cenário do fracasso escolar descrito por Patto (1990) e analisado por outros
pesquisadores que procuram compreender, de modo crítico, as queixas escolares. Os portadores de necessidades educativas especiais e aquelas crianças que se evadem da escola, ou
repetem, configuram.
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É importante relembrar que o panorama
CENÁRIOS DE VULNERABILIDADE NO
de vulnerabilidade social não remete, necessaBRASIL

riamente, à pobreza. O conceito caracteriza a
Podemos entender que a vulnerabilida- uma condição de fragilidade que determinado
de é composta por diversos fatores responsá- grupo está predisposto por conta dos fatores
veis pela “exclusão social” de uma parcela da citados anteriormente.
população. Entre eles, podemos incluir quesNa tentativa de garantir a proteção intetões históricas, de raça, de gênero e de oriengral destacada pelo psicólogo, o ECA apresentação sexual.
ta uma diretriz relacionada especificamente ao
Questões como estas, fazem com que processo educativo. De acordo com o Art. 58
uma infinidade de indivíduos sofram com a fal- do ECA (BRASIL, 2010, p. 45), “no processo
ta de representatividade e de oportunidades. educacional respeitar-se os valores culturais,
Desta forma, encontram-se em uma situação artísticos e históricos próprios do contexto sode desequilíbrio, já que não possuem o mes- cial da criança e do adolescente, garantindo-se
mo acesso de oportunidades que os demais a estes a liberdade de criação e o acesso às
fontes de cultura”.
grupos sociais.
Na concepção de Abramovay et all
(2002): as crianças e adolescentes que se encontram em situação de vulnerabilidade social
são aquelas que vivem negativamente as consequências das desigualdades sociais; da pobreza e da exclusão social; da falta de vínculos
afetivos na família e nos demais espaços de
socialização; da passagem abrupta da infância
à vida adulta; da falta de acesso à educação,
trabalho, saúde, lazer, alimentação e cultura;
da falta de recursos materiais mínimos para
sobrevivência; da inserção precoce no mundo
do trabalho; da falta de perspectivas de entrada no mercado formal de trabalho; da entrada
em trabalhos desqualificados; da exploração
do trabalho infantil; da falta de perspectivas
profissionais e projetos para o futuro; do alto
índice de reprovação e/ou evasão escolar; da
oferta de integração ao consumo de drogas e
de bens, ao uso de armas, ao tráfico de drogas
(ABRAMOVAY, et al. 2002).

Assim, à partir do momento em que
uma pessoa se projeta no futuro ela se percebe incompleta, ou seja, destaca o desejo de
encontrar algo que lhe preencha uma necessidade e que se encontra fora dele.
Dessa forma, a subjetividade do homem entrará em espécie de desequilíbrio interno, deixando de exteriorizar significados que
outrora orientava sua conduta, renunciando,
por exemplo, a sua reprodução pela hegemonia dos valores associados ao capital, ou
seja, abdicando de sua inclinação capitalística
(GUATTARI; ROLNIK, 1996).

Para a Política Nacional de Assistência Social brasileira, a noção de vulnerabilidade social é o alerta que dispara a intervenção.
Conceito central no desenho e implementação
desta política, vulnerabilidade social, mais que
uma perspectiva, conforma, sem dúvida, um
mecanismo essencial na intervenção e direcioNeste contexto, um principais agentes namento de situações classificadas como de
desencadeadores destes processos vem a ser risco e as demandas que existam.
a educação precária, que faz com que a vulnerabilidade social seja cíclica, se repetindo e
se consolidando a cada geração. Esse cenário
é comum em países subdesenvolvidos e em
desenvolvimento que possuem problemas políticos e socioeconômicos.
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Um discurso sobre vulnerabilidade,
hoje, quando atrelado às ideias de cidadania
presentes no modelo de proteção social estatal, busca trazer elementos de reflexão teórica
que possam contribuir com o aprofundamento
democrático no âmbito do acesso aos direitos
de saúde e assistência social baseando-se no
desvelamento dos rumos da seguridade social
brasileira neste atual momento.
Devemos entender a importância em
discutir sobre as concepções de vulnerabilidade que figuram nas políticas públicas de saúde
e assistência social, criando sentidos e influenciando práticas que, por sua vez, causam impacto na cidadania gerada por uma seguridade social que não agrega.
Assim, o indivíduo vulnerável é aquele
mais suscetível uma vez que possui desvantagens para a mobilidade social, não alcançando
patamares mais elevados de qualidade de vida
em sociedade em função de sua cidadania fragilizada.
Desta maneira, o ser humano vulnerável pode possuir ou ser apoiado para criar as
capacidades necessárias para a mudança de
sua condição, mas não se trata, a vulnerabilidade, apenas de uma condição natural que
não permite contestações já que o estado de
vulnerabilidade associa situações e contextos
individuais e, sobretudo, coletivos.

PERSPECTIVAS PSICOPEDAGÓGICAS
EM CENÁRIOS DE VULNERABILIDADE
Por ter características e atuações em
sentido amplo, que agrega diferentes áreas do
conhecimento, a Psicopedagogia pode possibilitar uma visão global das necessidades dos
sujeitos. Cada instituição tem suas características, e é necessário então que o(a) profissional
responsável esteja habilitado para identificar
as necessidades do indivíduo, das técnicas e
procedimentos psicopedagógicos tradicionais.
Desta maneira, cada sujeito necessita de um
tipo de atendimento diferenciado, que corres-

ponda às demandas apresentadas.mA palavra
diversidade implica em diferenças, mas as diferenças podem transformar-se em desigualdades, preconceitos e injustiças sociais.
Assim, faz-se necessário cada dia mais,
que o psicopedagogo apoiado pelo gestor da
escola, estimule a criação de ciclo de estudos
contínuos entre os profissionais da escola de
ensino regular e da escola de ensino especial,
cuja suas práticas sejam de qualidade ao compartilhar da concepção da educação inclusiva,
no sentido deste profissional na escola despertar nestes profissionais o redimensionamento
de suas percepções sobre a psicopedagogia,
propondo a compreensão de propostas psicopedagógicas para o desenvolvimento da
aprendizagem do aluno com paralisia cerebral.
E os sujeitos que acabam em situação
de vulnerabilidade social conhecem a fundo
o peso das desigualdades, dos preconceitos,
dos discursos usados para manter o instituído
e legitimado que, em geral resultam em vantagens para o emissor dos discursos.
O Artigo 19 do Estatuto da Criança e
do Adolescente (1990) prevê que toda criança
e adolescente tem direito a ser criado e educado no seio da sua família e, excepcionalmente,
em família substituta, assegurada a convivência familiar e comunitária, em ambiente livre da
presença de pessoas dependentes de substâncias de entorpecentes.
Quando a segurança da criança não
está garantida, o Estado intervém, por meio da
ação do Juiz da Vara da Infância e da Juventude
ou pelo Conselho Tutelar da cidade, iniciando o
processo de institucionalização das vítimas, de
acordo com o Manual de Orientações dos Abrigos para Crianças e Adolescentes (2008, p.6).
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E o aluno, principalmente das camadas
menos favorecidas economicamente e com
menores índices de escolarização, acaba sendo visualizado pelo fracasso escolar ou pelo
ato de desobediência às regras instituídas e de
agressão, inclusive em contextos de entorpecentes.

Os Projetos de Vida são definidos por
Marcelino, Catão e Lima (2009) como a vontade de transformação do sujeito, numa dimensão da perspectiva de futuro que está presente
desde a infância, assim compreendida sua categorização social.
Tal vontade seria “um conjunto de desejos que se pretende realizar e como uma série de planos e etapas a serem vencidas rumo
ao ideal que se tem com vistas à organização
e à orientação do próprio futuro” (Marcelino,
Catão, & Lima, 2009, p. 551).

Abreu (2002), ratifica que o Brasil apresenta uma variedade de crianças em situação
de risco e que algumas vivem mais de uma
condição. É possível destacar as crianças com
necessidade de medidas de proteção especial,
as crianças trabalhadoras, as exploradas sexualmente, as deficientes, as envolvidas com a
Porém, para que o adolescente obtenha
rua, as discriminadas pela identidade étnica ou êxito neste período turbulento, é fundamental
religiosa ou por gênero, as em conflito com a o apoio de profissionais adequados, que comlei e as institucionalizadas.
preendam as sucessivas violações de direitos
acometidos antes do acolhimento, a infinidade
Para Adorno (2001) as drogas podem de cicatrizes que ficaram em suas vidas e a
representar na vida dos jovens uma espécie de aspiração por um futuro melhor.
emprego fácil, podendo ser acompanhado do
desejo de consumo que será satisfeito por uma
É imprescindível também que os adoimersão no tráfico ou mesmo na criminalidade, lescentes saibam desenvolver atividades que
resultando em um ciclo de dependência.
caminhem de encontro com seus interesses e
habilidades, auxiliando-os a exercitar seu direiDesta maneira, é fato que os estudan- to de serem cidadãos. Neste sentido, destacates inseridos na escola não aprendem apenas -se também a importância de profissionais esos conteúdos das disciplinas escolares, mas pecializados para atuarem com essas pessoas
também vivenciam relações sociais e con- nas instituições de acolhimento, a exemplo do
cluem desenvolvendo valores e atitudes.
psicopedagogo.
Bossa (2011) “[...] podemos caracterizar a Psicopedagogia como uma área de confluência do psicólogo (a subjetividade do ser
humano como tal) e do educacional (atividade especificamente humana, social e cultural)”
(2011, p.28).

O psicopedagogo também poderá auxiliar para o desenvolvimento desses jovens,
uma vez que trabalha com a aprendizagem
e envolve todas as áreas do desenvolvimento, com enfoque à superação das dificuldades
não apenas escolares como também, as decorrentes do seu cotidiano.

Mediante este argumento podemos
chegar a pergunta frequente: Que valores a
Desta forma, suas práticas permitem
escola deveria disponibilizar: competição, con- trabalhar questões que favorecem desenvolver
sumismo, individualismo, solidariedade, coope- o exercício da resiliência procurando ensinar a
ração?
estes adolescentes a ressignificarem suas próprias histórias.
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INTERVIR PARA PREVENIR
É observável também, e não tão distante de nossa realidade, uma vasta violação
de direitos pessoais e sociais desta população,
principalmente associado à exposição dos fatores de riscos ligados à vulnerabilidade em seu
aspecto global, no que se refere às violações
relacionadas à precariedade de renda quanto
à fragilidade de vínculos afetivos familiares e
sociais, vulnerabilidades muito associadas e
originárias em decorrência da desassistência
das políticas públicas (CRONEMBERGER &
TEIXEIRA, 2013).
Portanto, o Estatuto da Criança e do
Adolescente é um importante norteador de direitos das crianças e adolescentes, e consequentemente da família como um todo, já que
tal Estatuto é incisivo no que se refere à proteção e promoção do desenvolvimento integral
e envolve a família e o Estado para garanti-lo.
Segundo Minayo (1999), uma escola
ideal é exatamente a escola que favoreça um
ambiente saudável e de formação para a cidadania, logo:
É aquela que respeita e estimula os alunos a pensar.
São escolas em que, além de o aluno aprender as matérias, se permite que ele cresça como pessoa e cidadão. Ou seja, ela é a instituição que realiza, ao mesmo
tempo, sua função de construir conhecimentos, convivências, experiências e crítica social e, assim, cumpre
importante papel socializador (MINAYO, 1999).

Desta maneira, é importante que todas
as políticas sociais considerem essas relações
afetivas familiares como essencial ferramenta
nos conflitos e em sua prevenção, assim como
focar nas potencialidades de cada jovem desse contexto.

Segundo Zanatta; Capelin (2013, p.
281):
A educação é considerada atualmente como um processo que pode favorecer a reflexão crítica e a busca
de soluções para os problemas que encontramos na
humanidade; o acesso ao conhecimento se torna um
instrumento de luta no processo de humanização da
sociedade, na tentativa de conquistarmos mais justiça,
solidariedade e igualdade entre os homens. Não podemos ser ingênuos e pensar que a educação sozinha vai
ser a “redentora da pátria”, porém as práticas educativas podem, em cotidiano escolar, colaborar para minimizar ou aumentar este processo secular de exclusão,
quando primeiramente tomarmos consciência de que a
escola produz e reproduz preconceitos (ZANATTA; CAPELIN, 2013, p. 281).

Não há maneira mais efetiva para a
promoção de resultados, no que se refere a retirar as pessoas da situação de vulnerabilidade
social, que não seja investindo maciçamente
em educação.
Através dela, é possível apresentar
novos horizontes e a oportunidade de transformação de vidas. Isso acontece porque o
conhecimento e o acesso a informação levam
naturalmente ao crescimento intelectual, profissional e, consequentemente, financeiro.
Desta forma, uma nova realidade pode
se configurar para diversas pessoas. Refere
Pastorino (2003) que:
O outro aspecto fundamental que nos interessa salientar é a mudança radical de perspectiva no que se refere
à consideração das características individuais de cada
pessoa: a diversidade é a norma, não a exceção. A concepção homogeneizante não só é degradante do ser
humano, senão cientificamente errônea. A identidade
pessoal baseia-se nas diferenças, no que faz de cada
um de nós um ser único, irrepetível. Inclusive a partir
da mesma informação genética, nos gêmeos monozigóticos ou no suposto da existência de clones, as influências dos contextos, as circunstâncias vitais, as interações e experiências às quais os seres vivos estamos
expostos, nos fazem diferentes (PASTORINO, 2003).

A escola deve trabalhar em consonância com a equipe a partir da sua realidade e
sem discriminações, respeitando a diversidade
e o indivíduo dentro de suas experiências de
vida e limitações.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho teve como objetivo analisar o raio de alcance do profissional em psicopedagogia para crianças e adolescentes de escolas situadas, bem como seu potencial de promover modificações e ressignificação em regiões de vulnerabilidade social.
Isto, tendo como enfoque resultados, intervenções, ações que atuam como prevenção,
valorizando capacidades individuais, contribuindo para a emancipação política de uma comunidade como um todo, já que tais ações reverberam entre familiares, profissionais e a comunidade
educativa.
Através de referenciais bibliográficos pudemos clarificar a importância no profissional de
psicopedagogia como agente de modificação em realidades vulneráveis.
A partir da análise dos autores que corroboram foi possível perceber que as ações preventivas podem dividir-se em dois grupos: as ações voltadas ao processo educacional, com
ênfase a valorizar a capacidade individual das crianças.
A criação de vínculo entre profissional e educando como condição indispensável de
trabalho e promoção do desenvolvimento infantil por meio das oficinas, e as ações destinadas à
conquista da autonomia, capazes de oportunizar escolhas, ajudando na construção de projetos
de vida, formando assim cidadãos conscientes, capazes de produzirem estratégias para aprender a resolver problemas.
As práticas desenvolvidas pelo psicólogo foram alocadas em quatro frentes de atuação:
o trabalho institucional, realizado diretamente com os educadores; o trabalho como educador social, realizado dentro da entidade com as crianças e os adolescentes; e o trabalho psicossocial,
que se subdivide em dois blocos, o da emancipação política da comunidade e o do atendimento
sistematizado às famílias.
Diante da inquietação inicial deste estudo, percebe-se a importância do trabalho realizado pelas instituições no que se refere à proteção integral, e a valorização da presença do psicopedagogo em entidades que atendam, nessa mesma perspectiva, a crianças e adolescentes
em situação de risco.
Devemos ter claro que o psicopedagogo nos traz uma atribuição muito significativa dentro do processo de ensino-aprendizagem, no que se refere a sua contribuição na inclusão do
aluno nos ambientes sociais e educacionais, pela característica de um trabalho interdisciplinar,
comprometido com a geração da qualidade de vida do educando, no tocante ao seu bem estar
perante as relações sociais.
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O conceito de protagonismo e corresponsabilidade são ampliados, no âmbito das ações
preventivas, como a capacidade e a possibilidade do cidadão em suprir suas necessidades culturais, políticas e sociais, sob as condições de respeito às ideias individuais e coletivas, visando
transformações.
Para Pastorino (2003):
Pertence também ao âmbito do nosso trabalho psicopedagógico colaborar na explicitação e tomada de consciência dos professores sobre a análise da instituição escolar: as relações de poder, a trama de interações, simétricas
entre pares ou assimétricas segundo o modelo organizacional, o interjogo de papéis entre os integrantes, os diversos sistemas de valores, as coincidências ou desavenças entre os diferentes projetos e aspirações (PASTORINO,
2003).

É importante frisar que, à medida em que os psicólogos reconhecerem essas práticas
como legítimas de sua profissão sua perspectiva pode se ampliar, potencializando seu campo
de atuação.
Não é novidade dizer que a questão da pobreza por si somente mostra-se como fator estressor e motivador de conflitos, mas não distante de fonte inesgotável da afetividade do núcleo
familiar, o que salienta a importância de potencializar esse fator nas intervenções e no trabalho
social com as famílias, atuando com o público infanto-juvenil.
Por fim, a oportunização dessas discussões e reflexões acarreta benefícios para a formação dos profissionais da área, favorecendo a identificação de estratégias da rede de suporte
social para o enfrentamento da vulnerabilidade social dos jovens, além de abrir margem para
uma infinidade de contribuições científicas na área.
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O ENSINO DE MATEMÁTICA E A
CRIATIVIDADE NA ESCOLA

RESUMO: O presente Artigo tem por objetivo analisar e compreender como se dá o processo o
ensino da matemática de forma criativa no contexto escolar. A Metodologia utilizada para a
concretização da presente pesquisa foi de base bibliográfica de cunho qualitativa por meio de
informações, impressões, opiniões, pontos de vista de forma a aprofundar e detalhar a temática proposta. O referencial teórico se baseou na análise de artigos, documentários, produções
científicas que discutem, refletem por meio do pensamento de Danyluk (1991), D’Ambrosio
(2003), Dami & Housman (2002), Maia(2008), Mata (2012), Nóvoa (2002), Nunes & Bryant
(1997), Silva & Brandão (1998), Starepravo (1997, 2006, 2009) dentre outros que pesquisam
sobre o ensino da Matemática. É possível transformar o ensino da matemática no Ensino Regular na regência em Sala de Aula com o protagonismo dos alunos sob a mediação de novas
práticas pedagógicas de na aquisição do conhecimento matemático pelos alunos.

Palavras-chave: Matemática; Criatividade; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

papel da escola é ensinar as ferramentas da matemática para que os alunos as
utilizem na resolução de problemas, contudo, é necessário levar em conta que a
imaginação criativa aliada ao raciocínio se constitui em um elemento de fundamental importância a resolução de problemas.
Embora essa aprendizagem possa se constituir em uma tarefa árdua, pode também, se
tornar em uma atividade prazerosa, desafiadora, instigante para todos os alunos envolvidos no
processo de aprendizado.
O que é resolver problemas se não lidar com o novo? O problema é justamente aquela
situação cuja solução se desconhece e porque desconhece quando se apresenta não se sabe
como proceder para sua resolução.
A noção numérica das crianças quando chegam à escola é bastante diversificada, uma
vez que as vivências de cada criança estão ligadas às informações de seu ambiente familiar
como números telefônicos, tempo, calendário, número de andar, peso, quantas quadras fica sua
cada para ir para a Escola e assim por diante.
O professor dispõe de muitas ferramentas para fazer o aprendizado das crianças que angustia e que na maioria das vezes acaba mexendo com o referencial do professor na ministração
das aulas de matemática que acabam relembrando as aulas de matemáticas que o professor de
hoje teve no passado com outro professor de matemática.
O ensino da matemática pressupõe criatividade para que a criança possa aprender de
forma motivada com as condições de aprender muito além do que o próprio professor tem a
intencionalidade de ensinar.
Hoje temos crianças ativas, hiperativas, inteligentes, inquietas só que ao ensinar a matemática muitas vezes faltam as ferramentas ou não se tem as ferramentas necessárias para que
esse aprendizado possa ocorrer de forma prazerosa, descontraída e instigante.
É através das brincadeiras infantis que a criança entra em contato com as primeiras noções matemáticas, logo isso ocorre de forma espontânea. A contagem e o sentido de número
estão entre as primeiras noções aprendidas por ela, sendo assim cabe a escola basear- se nessas noções para desenvolver atividades em um ambiente formal de aprendizagem.
Muitas vezes se tem o conhecimento teórico do papel ativo da criança e da necessidade de seu protagonismo em sua própria aprendizagem muitas vezes falta se saber disso no
momento do aprendizado da matemática. Isso é angustiante ao professor que precisa ensinar
matemática e essa é nossa tarefa na presente pesquisa que é tornar o ensino da matemática
criativo e prazeroso para a criança.
A matemática pode ser conjugada com outros componentes curriculares instigando e
irrompendo a criatividade propondo ao longo do tempo o desenvolvimento do pensamento crítico, a autonomia intelectual, a sensibilidade e a criatividade (FAINGUELERNT & NUNES, 2011).
O desafio na atualidade é investigar as novas formas de ensinar a Matemática como forma de auxiliar na construção de novos conhecimentos, aprofundando os já aprendidos de forma
que a prática pedagógica criativa seja uma nova maneira de aquisitar o conhecimento sem cair
na fala afirmação de ser um mero passatempo de entretenimento e não de se constituir nova
forma de apropriar do conhecimento matemático.
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O ENSINO DA MATEMÁTICA E A
CRIATIVIDADE NA ESCOLA
Muitas vezes a insatisfação com o próprio trabalho se torna mola propulsora para
que a formação continuada aconteça e daí vem
Pós-Graduação, o Mestrado, o Doutorado por
saber que na teoria existe a possibilidade de
fazer diferente, mas que na prática muitas vezes faltam os recursos e formação necessária
adequada para se obter bons resultados juntos
ao aprendizado da matemática nos alunos na
Educação Básica.
A qualificação de professores perpassa pelo chão da Escola na promoção de novas aprendizagens, de novos recursos que se
voltarão para o sucesso do aprendizado dos
alunos no contexto onde essa aprendizagem
se concretiza e onde os alunos fazem sua experiência com o saber.
Ao se falar acerca do ensino da matemática há que se fazer a junção, a ligação com
a criatividade uma vez que há aprendizagem
se não houver uma criação por parte por parte
de quem aprende. Portanto,
Criatividade [Subst. Fem.] é a qualidade ou característica de quem ou do que é criativo. Inventividade, inteligência e talento, natos ou adquiridos, para criar, inventar, inovar, quer no campo artístico, quer no científico,
esportivo etc. (HOUAISS ELETRÔNICO, 2020).

Isso significa dizer que a criatividade é
uma inteligência e um talento é nato ou adquirido, isso desmistifica o adágio popular de que
só aprende matemática quem tem uma alma
especial, ou algo do tipo nasceu com isso, ou
seja, é possível se adquirir as habilidades de
competências necessárias para adquirir conhecimentos matemáticos.
O incentivo torna possível a criatividade na aquisição da matemática no aprendizado
lógico-matemático por meio da mediação que
ajudará os alunos a fazerem o percurso com os
recursos e ferramentas necessárias para essa
aprendizagem matemática.

No campo da matemática existe a crença de que é possível aos pedagogos perceberem suas aprendizagem em metodologia de
fundamentos da matemática, no entanto, há
que superar a ideia de que matemática é algo
para poucos, ou para pessoas com inteligência
superior e esse é um mito que foi construído ao
longo de nossa história que precisa ser quebrado, rompido, superado.
Stoltz (2008) investigou crianças de
quatro e cinco anos de idade, a influência do
tipo de interação social na tomada de consciência da noção da conservação da substância
e do peso.
Identificou que o processo de tomada
de consciência de uma noção relacionada à
passagem do nível pré-operatório para o operatório concreto depende de uma interação
social que questiona o processo de mudança
responsável pelo êxito.
Para o autor é no interjogo de contra argumentações que a criança percebe os
processos que a conduziram a um determinado resultado, verificou que a interação social
possibilita a criança retirar as informações das
coordenações das ações realizadas, e não somente dos objetos para resolver os problemas
de forma criativa com seus pares.
A criatividade na Escola envolve algumas áreas que associam o aprendizado à
expressão criativa nos diversos componentes
curriculares, dentre eles a arte, a literatura, teatro, educação física, música e outras formas de
expressão criativa.
A Escola ainda carece de provocar,
instigar o aprendizado onde o fogo ainda se
encontra centrado na figura do professor que
ensina e que os alunos aprendem.
A matemática é vista pelos alunos onde
o professor detém o saber e os alunos apreendem esse saber, ou seja, temos que superar
essa forma de ver o ensino da matemática e
apresentarmos novas formas de aquisição desse conteúdo de forma que não seja tão sisuda
e carrancuda como tem sido feito em nossas
escolas.
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Não há de ser novidade para a prática
docente que a matemática é mais procedimental do que conceitual, isso não significa dizer
que o procedimento não está mais ligado a
ação, a prática e, portanto, não deveria ser assim? Essa é uma leitura equivocada do ensino
na matemática na atualidade.
Segundo Vygotsky (1994), o brincar é
articulador do desenvolvimento e da aprendizagem infantil para a construção do conhecimento e da aprendizagem com os alunos que
vão fazendo suas experiências no concreto,
vão testando suas hipóteses e vão percebendo
como é possível desenvolver o raciocínio lógico-matemático diante de uma situação em que
a problemática está dada e que muitas vezes
há que ser mediada pelo professor que deverá
respeitar o caminho e o percurso que as crianças farão ao desenvolver os exercícios propostos de forma que conceito de forma criativa.
O que temos na Matemática mais procedimental do que conceitual é que se tem
sempre um professor ensinando determinado procedimento, ou seja, o professor ensina
como se faz multiplicação, como se executa
uma subtração ou adição ou ainda como se faz
a divisão, ou ainda ensinando como se resolve
uma equação, mas o importante é que o foco
está centrado no procedimento aquela conjunto de passos que é seguido para obtenção de
uma determinada resposta.
No entanto, a partir do momento em
que se coloca a criatividade como foco o trabalho passa a ser baseado em uma perspectiva
conceitual, sem é claro eliminar o procedimental, mas o fogo passa a ser o conceito no processo de ensino-aprendizagem da matemática.
Temos nas aulas de matemática um espaço mais de reprodução que de criação, ou
seja, o professor mostra e os alunos repetem
as regras ensinadas não há, portanto, espaço
para a invenção, para a criação que se contradiz ao que é feito, ou seja, a repetição e a
reprodução dos procedimentos executados pelos professores que o aluno repete.

Selva e Brandão (1998), apresentam
diferentes representações na resolução de problemas de subtração por crianças observando
o uso espontâneo do cálculo mental parece
não fazer parte do trabalho com a matemática
na pré-escola:
O papel e o lápis são utilizados apenas para realização dos exercícios do livro, em que se exige a escrita
convencional dos números e operações. As situações
de sala de aula são bem diretivas sobre como o aluno
deve agir e fazer os cálculos, não se estimulando o uso
de diferentes recursos, bem como a elaboração de estratégias por parte das crianças (SELVA & BRANDÃO,
1998, p. 58).

Apresentamos a subtração que, normalmente é trabalhada de forma geral na Escola pelo algoritmo ou pelos fatos numéricos,
ou seja, no cotidiano escolar, do uso da escrita convencional dos números pela criança
o professor é desafiado a demonstrar como
se ensina a criança a realizar a operação de
subtração, ou seja, se coloca de cara o foco
no procedimento, partindo do pressuposto que
essa criança não sabe efetuar essa operação
de subtração e, portanto, o professor precisa
ensiná-la.
O reflexo disso se desdobra na ação
do professor ensinar a conta, no termo correto
seria no algoritmo convencional – que seria o
conjunto de passos que diz como é possível
executar a operação de subtração, ou seja, a
conta armada.
Para Garcia & Ramirez (1994), as crianças em idade pré-escolar utilizam grafismos
não convencionais e as representações estão
preocupadas com os aspectos qualitativos de
suas representações gráficas.
Qual é o resultado disso? Primeiro se
ensina o procedimento e posteriormente se
apresente o que se chama de problemas. Por
exemplo, tinha 13 frutas na cesta. Comi 5. Com
quantas fiquei?
Na sentença matemática se olha os números do problema e aí se olha qual é a conta
que precisa ser feita, só que para resolver a
conta precisa ser feita de pé.
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Starepravo (2009) apresenta como é
possível ensinar matemática de forma criativa
para as crianças. Por exemplo: Maria fez alguns
bolinhos. Seu filho comeu 5 e ainda restaram
14. Quantos bolinhos Maria fez? Como a criança resolve esse problema? Ela vai isolar o 15,
isolar o 5 irá ler comeu e irá fazer uma conta
de subtração. Será que é a criança que não
pensa? Ou será que ela precisa pensar para
resolver os problemas?
Não se pode mostrar como é que se
faz para depois apresentar problemas para a
criança resolver é um exercício que é diferente
de problema que serve para praticar, para repetir alguma coisa que a criança supostamente
já sabe. Só é problema aquilo que não foi ensinado a priori para a criança, ou seja, aquilo
que não foi ensinado primeiro.
Starepravo (2006), apresentar outra situação de aprendizagem em que professora de
matemática dá 10 palitos para cada aluno na
aula de matemática, teria que ser tirado 4 palitos e os alunos teriam que fazer a contagem
para saber quantos palitos restariam. Após feito essa experimentação o aluno teria que escrever a situação vivenciada que ficaria da seguinte forma: 10 – 4 = 6.
Existe uma diferença muito grande,
em uma situação a criança está resolvendo o
problema e na outra situação a criança está
repetindo um procedimento, ou seja, ela pode
até estar pensando em outra coisa. Ela pode
estar fisicamente ali, mas sua ação ser manual
e não necessariamente será uma ação mental.
Se professor que que os alunos aprendam matemática terá que agir mentalmente, criar, e aí,
a criança irá fazer do jeito dela (STAREPRAVO,
1999).
A criança aprende muito mais contextualizando os números do que fazendo a contagem de adição e subtração numérica. Por
exemplo em uma determinada turma há 14
meninas e 6 meninos.
O registro ficará da seguinte forma: 14
+ 6 = 20 alunos. O professor poderá perguntar
se existe outra turma que tem 20 alunos. Será
que todas terão 14 meninas e 6 meninos ou
terão combinações diferentes? Os alunos co-

meçam a pensar a partir da problematização e
isso é muito fértil para a criatividade dos alunos
no ensino da matemática e todas as possibilidades (STAREPRAVO, 2006).
Outro exemplo criativo de situação problema para que a criança desenvolva o seu
raciocínio lógico-matemático de forma criativa:
encontre uma forma de obter com a calculadora o resultado para a subtração 63 – 49 sem
apertar nenhuma vez a tecla com o número 9.
Isso se constitui um problema para as
crianças de forma interessante, uma vez que
a calculadora não irá fazer nada pela criança,
ela deverá pensar e testar suas hipóteses na
calculadora em que não há preocupação com
o cálculo em si, mas sim com a ideia.
O foco está no conceito da subtração
e não no procedimento, uma vez que o procedimento pode ser ensinado e a criança repetir,
só que no exemplo da calculadora se propõe
um problema e as crianças apresentam possíveis soluções com a testagem das hipóteses
por elas levantadas na resolução do problema
apresentado pela professora em classe.
Rolim, Guerra e Tassigny (2008) entendem que o brincar é importante em todas as
fases da vida. Estes autores consideram o brincar como uma das características da infância
e defendem ser possível relacionar o brincar
com a aprendizagem, acreditando que não é
apenas um entretenimento, mas também faça
parte da própria aprendizagem.
Portanto, brincar é aprender, sendo
que na brincadeira está presente a base daquilo que, futuramente, consentirá à criança aprendizagens mais complexas como a arte de entender os números que são abstratos mas que
estão presentes na constituição do ser humano
e na concretização de seus sonhos, desejos,
utopias.
Segundo Kamii (2002), qualquer conteúdo que se queira ensinar para a criança elas
já sabem alguma coisa sobre ele, podem saber de forma parcial ou até mesmo de forma
errada, mas sabem e, ignorar o que ela já sabe
será o grande fator para dificultar o que ela irá
aprender.
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Para Nunes (1997), afirma que não
existe nenhum conceito que se queira ensinar
para a criança até o 5º ano totalmente novo,
alguma coisa sobre aquilo a criança já sabe.
Urge pensar na criança que é inteligente, ou seja, que tem ideias originais e essas
hipóteses estão presentes na matemática, ou
seja, é uma criança pensando, é uma criança
elaborando, é uma criança que não comete erros, é uma criança que descobriu uma regularidade.
O que torna a matemática mais criativa?
Como explicar para que os alunos aprendam,
façam e acertem? É preciso se ensinar como
se faz. Só que é de fundamental importância
perceber em que momento a criança aprende?
A atividade na verdade é uma verificação do
aprendizado.
O que se quer ensinar na Matemática?
Que ideias as crianças têm sobre o que vai ser
ensinado? Como descobrir o que as crianças
sabem ou não? O professor precisará levar situações-problemas de forma inovadora.
Que ideias as crianças já têm sobre o
que se vai aprender? Que percurso mental a
criança terá que percorrer para aprender? Que
ações mentais será exigido da criança para
apreensão do novo aprendizado? Como ajudar
a criança na superação dos obstáculos neste
percurso?
A situação-problema terá que ter um
significado no contexto onde a criança está e
onde o aprendizado irá se concretizar, ou seja,
o professor terá que mediar e ir dando pistas
para que a criança possa fazer a testagem de
suas hipóteses na descoberta que irá fazer na
aquisição do novo conhecimento.
Segundo Duval (2009) a criança deve
construir, matemático que se utilize registros
para representar os objetos matemáticos e assim conseguir interagir com as outras crianças
envolvidas no processo de ensino e aprendizagem. O autor acrescenta que “não é possível
estudar os fenômenos relativos ao conhecimento sem se recorrer à noção de representação” (DUVAL, 2009, p. 29).
Para o autor (2009):

Um tratamento é uma transformação que se efetua no
interior de um mesmo registro, aquele onde as regras
de funcionamento são utilizadas; um tratamento mobiliza, então, apenas um registro de representação. A
conversão é, ao contrário, uma transformação que faz
passar de um registro a outro. Ela requer então a coordenação dos registros no sujeito que a efetua (DUVAL,
2009, p. 39).

Para isso, o professor deve mediar situação, não deve ensinar respostas, mas promover, provocar, instigar a construção de percursos mentais para a resolução dos problemas
propostos.
Há que se fazer um esforço no processo de ensino-aprendizagem de deixar que a
criança descubra por si para criar e lidar com
o novo de forma criativa, com crítica e de forma
que inove as situação até então vivenciadas
para que na medicação seja observado o belo
que há no processo de conhecer e criar.
O brincar, o brinquedo e o jogo, frequentemente, despertam sentimentos de alegria, prazer, entusiasmo e espontaneidade,
que, juntos, contribuem para o desenvolvimento harmonioso e equilibrado, ou seja, transportam consigo inúmeras vantagens tanto a nível
do desenvolvimento cognitivo como a nível
emocional, sócio afetivo e motor da criança:
O primeiro paradoxo contido no brinquedo é que a criança opera com um significado alienado numa situação
real. O segundo é que, no brinquedo, a criança segue o
caminho do menor esforço – ela faz o que mais gosta
de fazer, porque o brinquedo está unido ao prazer – e
ao mesmo tempo, aprende a seguir os caminhos mais
difíceis, subordinando-se a regras e, por conseguinte,
renunciando ao que ela quer, uma vez que a sujeição a
regras e a renúncia à ação impulsiva constitui o caminho para o prazer do brinquedo (ROLIM, GUERRA, &
TASSIGNY, 2008).

O brinquedo é o companheiro da
criança, ajudando-a a agir, a representar e a
imaginar. Através do brincar, a criança desenvolve elementos de fundamental importância
na formação da personalidade, experimenta
situações, organiza emoções, processa informações, constrói autonomia de forma independente.
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Starepravo (2009), apresenta um outro
exemplo, escrever 145 na calculadora, mas só
poderá apertar as teclas do 1, do 0, do + e do
=. É uma atividade fantástica uma vez que a
criança vai ter que pensar que tipo de número
poderá utilizar o “zero”, o + ou o =. Isso incentiva o aluno a pensar, a testar hipóteses e a
chegar nos resultados.
Se perceber que não é fácil estar diante de um problema e, sobretudo, resolvê-lo,
uma vez que as práticas de nossas escolas em
geral revelam um ensino mecanizado, em que
predomina o estímulo-resposta.
Maia (2008) reforça a ideia dos autores anteriores, declarando que a Matemática é
uma área “cujo conhecimento é hierarquizado,
isto é, os seus diferentes saberes são suportados por outros e a não compreensão destes
impede a compreensão dos que se baseiam
nestes” (MAIA, 2008, p. 7).
Urge a superação deste problema que
se constitui em um dos desafios dos professores de Matemática, tendo em vista que são as
suas mediações no ensino da matemática de
forma criativa, crítica, reflexiva, proporcionando
aos alunos as operações matemáticas contextualizadas em que o professor deve propor várias situações-problemas para que os alunos
possam interagir com a matemática de forma
inovadora.

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, tendo presente que é
necessário superar a forma como se ensina a
Matemática na Educação Básica.
O referencial teórico se baseou na
análise de artigos, documentários, produções
científicas que discutem, refletem por meio do
pensamento de Danyluk (1991), D”Ambrosio
(2003), Dami & Housman (2002), Maia(2008),

Mata (2012), Nóvoa (2002), Nunes & Bryant
(1997), Silva & Brandão (1998), Starepravo
(1997, 2006, 2009) dentre outros que pesquisam sobre o ensino da Matemática e a Criatividade no Contexto Escolar.
Sabemos que o ensino da matemática é de fundamental importância é tal qual a
abstração filosófica. Uma das maiores contribuições da Filosofia é a Matemática, pois os
números como as questões filosóficas são
abstratos, mas são aplicados à realidade.
Os números nos acompanham desde
sempre e provavelmente nos acompanharam
depois de não mais existir o corpo físico que
também será feito uma contagem em dias, meses, anos, décadas, centena(s).
Portanto, é de fundamental importância que seja apreendido em sua forma mais
concreta esse aprendizado.Essa interação só é
possível graças ao conhecimento que o professor adquire e que proporciona aos alunos por
meio de sua prática e experiência pedagógica
em que explicita o conhecimento matemático
de forma criativa tendo que desconstruir o mito
de que a matemática é para os alunos com
inteligência superior aos demais e que muitos
não aprenderão.
O professor ao propor cenas do cotidiano dos alunos está contextualizando o aprendizado que se dará pela análise, pela reflexão,
pela resolução, pela correção e pela avaliação
do seu próprio fazer matemático, no sentido de
buscar por novos caminhos pedagógicos qualitativamente diferentes e criativamente melhores do que os que se tinha apresentado.
Portanto, cabe ao professor contextualizar o conhecimento que será ensinado e com
ele criar novas formas de aprendizagem matemática para os seus alunos de forma descontraída e alegre.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Nesse momento em que estamos vivendo é de extrema importância ofertar às crianças
atividades que estejam ligadas ao contexto que estão vivendo, atividade que sintam prazer de
fazer, de realizar, ou seja, jogos que pode ser com regras, simples, com baralho.
Para isso o professor precisa reforçar e endossar a premissa afirmada por Nóvoa (2002)
de “quem sabe faz; quem compreende ensina” (NÓVOA, 2002, p. 36).
Essa dupla combinação desenvolvida pelo professor em sua formação matemática, integrado às formas de como ensinar a criança uma matemática criativa, integrativa, cooperativa,
crítica, inclusiva e transformadora das realidades onde nossos alunos vivem.
O ensino matemático deve ser realizado com o comprometimento de aquisição de um
conhecimento espontâneo, sistematizado que permita ao professor verificar o raciocínio lógico-matemático dos alunos de forma criativa, crítica, reflexiva enriquecendo a bagagem dos alunos
e proporcionando ao processo de mataria novas formas em sua prática pedagógica.
É por meio dos jogos, brinquedos e das brincadeiras que a criança entra em contato
de forma espontânea com as primeiras noções matemáticas. A contagem e o sentido de número estão entre as primeiras noções aprendidas, sendo assim, cabe a escola se basear nesse
conhecimento prévio para desenvolver atividades em um ambiente formal de aprendizagem de
modo que as experiências trazidas e adquiridas pré-escola tenham uma validade na aquisição
dos novos conhecimentos.
O professor é uma peça de extrema importância para que o brinquedo, o jogo, a brincadeira se introjeta e venha a fazer parte do cotidiano das crianças que estão em processo de
aprendizagem e não seja vista apenas como um passatempo.
Esperamos que a nossa pesquisa suscite e sensibilize novos estudos acerca do conhecimento matemático problematizando, questionando, buscando respostas e instigando novas
perguntas a respeito da educação matemática na vida de nossos alunos que anseiam por novos
conhecimentos de forma interativa e emancipadora.
E inovação no ensino da matemática de forma criativa para a transformação do ensino
da disciplina de matemática de forma interdisciplinar no Ensino Regular com a retomada da
subjetividade por meio de uma matemática humanista que faz ligação da matemática com os
demais componentes curriculares.
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O FAZ DE CONTA E O BRINCAR NA
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este artigo trata de um tema relevante na Educação Infantil, que é a importância
do brincar para o desenvolvimento global da criança. Tem como objetivo avaliar o significado dos jogos e brincadeiras, compreendendo o universo lúdico, pois é por meio dele que a
criança desenvolve a criatividade, aprende a tomar decisões, cumprir regras e ainda socializa
com mais facilidade, ou seja, desenvolverá psicológica, intelectual, emocional, físico-motor e
socialmente. O papel do professor tem grande importância, pois, dever orientar a criança e
propiciar acesso a materiais de acordo com sua faixa etária e que enriqueçam o momento,
proporcionando a essa vivencia períodos de prazer e satisfação, para isso é necessário que
o professor seja capacitado, ou seja, tenha uma formação continuada. Quanto ao papel da
escola cabe assegurar as crianças os diretos do brincar, promovendo espaços e tempo adequados durante as aulas. Portanto, para realizar este trabalho, foram utilizadas pesquisas bibliográficas, fundamentadas na reflexão de leitura de livros, revistas e sites.

Palavras-chave: Educação Infantil; Lúdico; Alfabetização; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

O

objetivo deste artigo é mostrar a importância do “faz de conta” na alfabetização.
Estudos feitos nas áreas do conhecimento, têm apontado que brincar é o principal modo de expressão da infância, é a principal ferramenta para a criança
aprender, revolucionar seu desenvolvimento e criar cultura.
A criança teria, no faz de conta, na brincadeira que faz com outra criança, ou sozinha,
oportunidade para usar seus recursos para explorar o mundo, ampliar sua percepção sobre ele
e sobre si mesma, organizar seu pensamento e trabalhar seus afetos, sua capacidade de ter
iniciativa e de ser sensível a cada situação.
Em especial o brincar de faz de conta é apontado por diferentes pesquisadores como
ligado à promoção da capacidade de imaginar e criar da criança. Percebe-se que, no faz de
conta as crianças constroem uma ponte entre a fantasia e a realidade buscando imitar, imaginar,
representar e comunicar o que está ao seu redor.
Sendo assim, propor que a escola infantil reflita sobre o uso do faz de conta na alfabetização, é uma tarefa básica para que se possa estruturar uma ação pedagógica que respeite e
propicie o desenvolvimento integral da criança. Diante de tal importância para a alfabetização,
buscamos entender como são organizados o tempo e os espaços desta atividade lúdica.
Esta pesquisa nos mostra qual a influência do faz de conta na criatividade, imaginação e
alfabetização da criança de Educação Infantil. Para desenvolver este trabalho foi feita uma pesquisa bibliográfica com grandes teóricos da educação, bem como, do que está proposto nos
Referenciais Curriculares Nacionais da Educação Infantil.
Nesse contexto, considera-se que o brincar e o faz de conta, tem fundamental importância no processo de aprendizagem da criança, para isso é necessário que as instituições de
educação infantil promovam atividades lúdicas, oportunizando situações para o desenvolvimento
integral da criança.
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O FAZ DE CONTA

Enfim, ser alfabetizado não é só ser capaz de juntar letras para formar sílabas, juntar
sílabas para formar palavras e palavras para
formar frases e frases para formar textos, e sim
saber o que está lendo e escrevendo, ter noção de concordância, saber se o que está escrevendo tem coerência, dizer que um sujeito
é alfabetizado não é tão simples como parece:

Segundo Magda Soares, alfabetização
é tornar o indivíduo capaz de ler e escrever, é
o processo pelo qual a pessoa adquire o domínio de um código e das habilidades de utilizá-lo
para ler e escrever, ou seja, domínio de técnicas para exercer a arte e a ciência da escrita,
e também o desenvolvimento de novas formas
de compreensão e interpretação e uso da lin- Progredir alfabetização adentro não é uma jornada tranquila. Encontram-se muitos altos e baixos nesse camiguagem de uma maneira geral.
nho, cujos significados precisam ser compreendidos.
Como qualquer outro conhecimento no domínio cognitivo, é uma aventura excitante, repleta de incertezas, com
muitos momentos críticos, nos quais é difícil manter ansiedade sob controle (FERREIRO, 2001).

O surgimento do termo literacy (cujo
significado é o mesmo de alfabetismo), nessa
época, representou, certamente, uma mudança
histórica nas práticas sociais: novas demandas
sociais pelo uso da leitura e da escrita exigiram
Sabe-se que a expressão “faz de conuma nova palavra para designá-las. Ou seja:
uma nova realidade social trouxe a necessida- ta” está fundamentada através do seguinte
de de uma nova palavra (SOARES, 2011, p. sentido: uma conduta lúdica da criança usada através de representações, é uma atividade
29,).
que desencadeia a exploração da imaginação,
Na verdade, estar alfabetizado é po- enriquece a identidade da criança porque ela
der ir além do código escrito, é apropriar-se experimenta outras formas de ação, ampliando
da função social constituinte dos atos de ler e suas concepções sobre o mundo no qual está
escrever, é fazer uso da leitura e da escrita no inserida. Quando a criança brinca, elabora hicotidiano, ser capaz de ler um livro, uma revis- póteses para solucionar problemas e tomar nota, um jornal, estar apto a escrever com total vas iniciativas. Seus sonhos e desejos através
compreensão, ou seja, saber o que está lendo do faz de conta, são realizados com facilidade,
e escrevendo sem somente juntar as sílabas, pois neste instante, ela está satisfazendo as
é poder no mundo da cultura conseguir aces- vontades de seu mundo interior.
sar informações e delas se utilizar com senso
Brincar é uma das atividades fundacrítico.
mentais ao desenvolvimento da identidade e
O conceito de alfabetização para Paulo da autonomia da criança. O fato de ela, desFreire tem um significado mais abrangente na de muito cedo poder se comunicar por meio
medida em que vai além do domínio do código de gestos e sons, e de mais tarde representar
escrito, ele tinha uma visão mais ampla des- determinado papel na brincadeira faz com que
se conceito, enquanto prática discursiva que desenvolva sua imaginação, são elementos
possibilita uma leitura crítica da realidade. Ele fundamentais para que a criança aprenda mais
defendia a idéia de que o ser humano aprende sobre o modo de relacionar-se com as pessoa ler o mundo bem antes de aprender a ler e as e consigo mesma.
escrever, defendia que a leitura do mundo preO faz de conta na alfabetização, é uma
cede a leitura da palavra fundamentando-se na
antropologia: o ser humano, muito antes de in- atividade que pode proporcionar momentos
ventar códigos linguísticos, já lia o seu mundo. enriquecedores para as crianças. Além de
lhes permitir a exploração do espaço e de lhes
oferecer a oportunidade de entreter-se com
1339

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

brinquedos de encaixe, sucatas, massinhas e
Segundo Piaget (1989), a criança no
objetivos não estruturados, o professor pode processo de assimilação (transformação do
sugerir espaços de faz de conta de situações meio para adaptação das suas necessidades)
diferentes.
e acomodação (mudança de si para adaptar-se ao meio), deverá sempre ocorrer através
Para Vygotsky (1984) uma das funções do lúdico.
básicas do brincar é permitir que a criança
aprenda a elaborar e resolver situações conJean Piaget nos diz que ao realizar a
flitantes que vivencia no seu dia a dia. Para criação de seu método clínico, cria a proposta
isso, usarão capacidades como a observação, de estágios da construção do pensamento. E
a imitação e a imaginação.
é no segundo estágio, o Pré-Operatório que se
destaca o jogo simbólico como uma das caracEssas representações que de início po- terísticas marcantes desse período.
dem ser “simples”, de acordo com a idade da
criança darão lugar a um faz de conta mais
Piaget diz ainda, que o jogo simbólico
elaborado, que além de auxiliá-la na compreen- tem como uma das caracterizações a compensão de situações conflitantes ajuda a entender sação, ou seja, a criança ao inserir esse períe assimilar os papéis sociais que fazem par- odo em sua vida, pode com ele compensar e
te de sua cultura. Esta imitação representativa tornar possível algo que em sua vida não é,
permite também que a criança aprenda a lidar bem como realizar sonhos e tornar real algo
com regras e normas sociais.
que não é possível na realidade. Compreender que o brincar imaginativo se encontra em
Outro aspecto importante colocado um mundo repleto de imaginação e fantasia
por Vygotsky é que, no jogo de faz de conta, (p.117).
a criança passa a dirigir seu comportamento
pelo mundo imaginário, isto é, o pensamenCom isso, os brinquedos são necessáto está separado dos objetos e a ação surge rios e se tornam inclusive, recursos didáticos
das idéias. Assim, do ponto de vista do desen- de grande aplicação. Ele afirma ainda, que a
volvimento, o jogo de faz de conta pode ser criança aprende melhor brincando e tudo pode
considerado um meio para desenvolver o pen- ser ensinado à criança através de brincadeisamento abstrato. Vários autores apontam dife- ras, ou seja, em atividades predominantemenrentes significados para este tema, entre eles, te lúdicas. Conforme o autor: “Os métodos de
a professora Tizuko M. Kishimoto faz alusão ao educação exigem que se forneçam as crianças
tema em diferentes contextos sociais. Afirma a um material conveniente, a fim de que jogando,
autora:
elas, cheguem a assimilar as realidades intelectuais, sem isso, permanecem exteriores à
Brinquedo e brincadeira aparecem com significações inteligência infantil” (PIAGET; INHELDER apud
opostas e contraditórias: a brincadeira é vista ora como ALVES, 2001, p. 21).
ação livre, ora como atividade supervisionada pelo adulto. O brinquedo expressa qualquer objeto que serve de
suporte para brincadeira livre ou fica atrelado ao ensino de conteúdos escolares. A contraposição entre a
liberdade e a orientação das brincadeiras, entre a ação
lúdica concebida como fim em si mesma, ou com fins
para aquisição específicos, mostra a divergência de significações (KISHIMOTO, 1997, p.27).

De acordo com estas concepções teóricas, é considerado que o brinquedo é muito
importante, pois instiga a imaginação infantil e
é através dele que a pedagogia se aproxima do
lúdico e da criança, pois ele transmite através
das brincadeiras, um significado social e simbólico:
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[...] se o brinquedo é entendido como simbólico existe
o perigo de que ele possa vir ser considerado como
uma atividade semelhante à álgebra, isto é, o brinquedo como álgebra, poderia ser considerado como um
sistema de signos que generalizam a realidade, sem
nenhuma característica que considere específica. Pode
acreditar que o brinquedo não é uma ação simbólica no
sentido próprio do termo, de forma essencial mostrar o
papel da motivação no brinquedo. E essas abordagens
não ajudam a compreender o papel do brinquedo no
desenvolvimento posterior (VYGOTSKY; 1998, p.123).

O BRINCAR COMO DIREITO DE
APRENDIZAGEM
Segundo o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil e Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), Lei N. 8069 é
dever de o Estado assegurar atendimento em
creche e pré-escola às crianças de 0 a 6 anos.

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), Lei N. 9394/96 reconheceu como direito da criança pequena o acesso
Atualmente percebe-se que o papel do à educação infantil em creches e pré-escolas.
brincar, com o apoio também do brinquedo e
brincadeiras favorecem a construção dos valoColocou as crianças no lugar de sujeito
res e formação do indivíduo, pois ao mesmo de direitos em vez de tratá-las como ocorria
tempo em que a criança brinca, está aprenden- nas leis anteriores a esta, como objeto de tudo de maneira prazerosa e significativa e as tela. Pela primeira vez na história das Legislabrincadeiras estão criando as condições que ções Brasileiras se proclamou a educação inauxiliam seu desenvolvimento psicológico. A fantil como direito das crianças de 0 a 6 anos
autora contemporânea Kishimoto confirma esta e dever do Estado. Outro objetivo proclamado
visão: “Hoje a imagem de infância é enriqueci- é o de que as creches e pré-escolas deverão
da, também com o auxílio de concepções, psi- fazer parte da educação básica, junto com o
cológicas e pedagógicas, que reconhecem o ensino fundamental e médio, em vez de permapapel de brinquedos e brincadeiras no desen- necerem ligadas às Secretarias de Assistência
volvimento e na construção do conhecimento Social.
infantil ” (KISHIMOTO; 1999. p. 21).
Para a autora as crianças no ensino infantil, necessitam de brinquedos e de materiais
para que através do seu livre curso da imaginação, percorrem as etapas de sua infância com
mais riqueza e os brinquedos devem ser explorados de acordo com cada faixa etária, pois
em cada etapa, há uma capacidade e área de
interesse diferenciado.
Os brinquedos de faz de conta para
a autora funcionam como elementos introdutórios e de apoio à fantasia facilitando o processo de simbolização proporcionando ainda,
experiências que aumentam os conhecimentos
favorecendo ainda, a compreensão de papéis
e suas atribuições.

Na passagem das creches para as Secretarias de Educação dos Municípios está articulada a compreensão de que as instituições
de Educação Infantil têm por função educar e
cuidar de forma indissociável e complementar
das crianças de 0 a 06 anos.
O Artigo 7° da Declaração do Direito
da Criança; diz que é direito ao acesso do patrimônio lúdico da humanidade; que é direito a
ser diferente a ser aceito mesmo assim, por isso
mesmo; e que a expressão no direito de viver,
porque brincar é uma forma de viver, de afirmar
a vida. De acordo com o Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL,
1998): “As práticas culturais predominantes
e as possibilidades de exploração oferecidas
pelo meio no qual a criança vive, permitem que
ela desenvolva capacidades e construa repertórios próprios” (R.C. N.E. I, p.24).
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Os objetivos das propostas de trabalho nas Unidades Educacionais é atender as
necessidades da criança de forma integrada
respeitando-a como sujeito de direitos, com
os seus bens culturais levando uma aprendizagem significativa em sua prática, com a reflexão para que o ambiente escolar seja desafiador e promova a construção de conhecimento.
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação Infantil trata-se de um documento
elaborado pelo Ministério da Educação e do
Desporto, determinado pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (Lei 9.394/96),
que estabelece objetivos, conteúdos e orientações didáticas que favorecem propostas
educativas para responder as demandas das
crianças e familiares nas diferentes regiões.
Em seus eixos de trabalho o Referencial alerta
aos educadores quanto o cuidar e educar, sobre um papel de afeto e respeito a identidade
de cada criança:

Na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 4024/61, foram dedicados dois
artigos à Educação Pré-Escolar, porém o Estado estimulou a atuação da escola privada omitindo-se mais uma vez das responsabilidades
com a educação infantil.
Um Plano de Assistência Pré- Escolar, do Departamento Nacional da Criança, do
Ministério da saúde foi criado em 1967 para
atender crianças de 2 a 6 anos em Centros de
Recreação, entretanto, este acordo de caráter
internacional ainda não demonstra quaisquer
preocupações com a qualidade em educação.

A Lei de Diretrizes e Bases 5692 de
1971 considerou e educação infantil e inclui
como parte das responsabilidades do Ministério da Educação mas ainda atuava de forma
assistencialista. Com a Constituição de 1988,
o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA),
de 1990 e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 9394/96 a preocupação com a educaAs crianças possuem uma natureza singular, que as ca- ção infantil ganha avanços, porém ainda não
racteriza como seres que sentem e pensam o mundo
tem saído muito da teoria.
de um jeito muito próprio. Nas interações que estabelece desde cedo com as pessoas que lhe são próximas e
com o meio que as circunda, as crianças revelam seus
esforços para compreender o mundo em que vivem as
relações contraditórias que presenciam e por meio das
brincadeiras, explicitam as condições de vida a que estão submetidas e seus anseios e desejos (R.C.N.E.I.,
p.21).

Diante deste contexto histórico, pode-se considerar que atualmente a educação infantil ainda está em processo de transformação
e construção, portanto, precisam ser tratadas
com seriedade:

Segundo o Referencial Curricular Na- Apesar de marginalizadas, a educação infantil dispõe
de centros que batalham pela expansão da educação
cional da Educação Infantil:
na instituição de Educação Infantil pode-se oferecer as
crianças condições para as aprendizagens que ocorrem nas brincadeiras e aquelas advindas de situações
pedagógicas intencionais de situações apresentadas
pelos adultos (R.C.N.E.I, p.23).

infantil e melhoria da qualidade de formação de profissionais. Entretanto, dado as dimensões continentais
do país, somente medidas políticas poderão socializar
experiências restritas a centros de excelência oferecendo às crianças brasileiras o direito não só de acesso à
educação infantil como o de experimentar o prazer de
aprender a fazer por meio de brincadeiras (AO MESTRE
COM CARINHO, 2009).

Brincar é uma atividade aprendida na
cultura que possibilita que as crianças se constituam como sujeitos em um ambiente em contínua mudança, que ocorre constante recreação
Diante desta perspectiva, deve-se reflede significados, em um conjunto relativamente
estável de rotinas, valores e interesses onde a tir quanto à forma de melhorar a qualidade de
criança produz e partilha na interação como o ensino nos dias atuais e em Kishimoto a melhor alternativa:
companheiro de idade.
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Na educação infantil, a criança precisa ter em seu espaço, áreas com livros, áreas com materiais como brinquedos e jogos de construção, com fantasias, materiais
voltados à experiência para o desenvolvimento da investigação, da observação, materiais envolvendo artes.
Tendo esses recursos na sala, o professor pode trabalhar acolhendo o interesse das crianças, tendo ajuda de
um auxiliar, podendo fazer um diálogo mais individualizado com as crianças (AO MESTRE COM CARINHO,
2009).

Com base nas pesquisas realizadas,
sabemos que o alemão Friedrich Froebel
(1782 – 1852), foi um dos primeiros educadores a considerar o início da infância como uma
fase de importância decisiva na formação das
pessoas e que o aprendizado depende dos
interesses da cada um e se faz por meio da
prática.
Froebel compartilhou sua concepção
com outros pensadores da sua época, sendo
ele o fundador dos “Jardins de Infância” destinados as crianças menores de 8 anos de
idade. As brincadeiras, brinquedo e atividade
lúdica, são os primeiros recursos no caminho
da aprendizagem, para ele elas não apenas divertia, mas seria um meio de criar representações do mundo concreto com a finalidade de
entendê-lo, a infância era vista como uma fase
decisiva para a formação do homem.

conceitos da harmonia, pelos quais a criança
alcançaria a própria identidade e sua ligação
com o eterno. Para Froebel, a educação espontânea seria o caminho onde a criança pudesse
ficar livre para se expressar, sabendo aprender
a aprender.
Para o pedagogo suíço, Johann Heinrich Pestalozzi (1746 –1827), entusiasmado
pela leitura de Rousseau, aceitando a tese da
bondade inata, se empenhou nos cuidados especiais à educação de crianças deserdadas.
Aos 50 anos de idade, torna-se professor, ministra suas aulas passeios, sem prêmio, nem
castigos, onde os alunos se encontram com
sua própria identidade. Elaborou métodos de
uma educação que deveria regenerar a sociedade e assegurar a todas as crianças o desenvolvimento moral e intelectual que são um
direito e uma herança natural.

Os seus princípios pedagógicos acreditavam que os sentimentos eram poderosos
podendo assim estimular o processo de aprendizagem com autonomia na criança, porém
respeitar os estágios de desenvolvimento era
importante e que a família constitui a base de
toda a educação, afeto e trabalho em comum
e cabe ao professor trabalhar em cima de conceitos éticos e morais, pois é na casa paterna
o alicerce de toda a formação verdadeiramente
Ainda nas pesquisas realizadas, foi vishumana e social.
to que é por meio do brinquedo que as crianças se desenvolvem, pois depois de analisar
Segundo o autor, a aprendizagem devecrianças de diferentes idades, Froebel diz que
ria ser natural, opunha-se a coerção. A intuição
é uma educação que, ao mesmo tempo proé à base de todo conhecimento, e o princípio
porciona o treino de habilidades que as crianda intuição é a observação. A música se aprenças já possuem e faz aparecer o surgimento de
de pela audição, e seus pensamentos iam ao
novas habilidades: “O brinquedo é a mais eleencontro com os de Rousseau, pois acreditavada etapa do desenvolvimento da criança... é
vam que deveriam oferecer para a criança coia representação auto ativa do interior, por nesas que não ignorasse o valor.
cessidade e impulsos interiores” (FROEBEL,
apud ROSA, 1999, p. 265).
O autor ainda diz que ao mesmo tempo
em que pensou sobre a prática escolar, seu
sistema filosófico sustentava a natureza com
manifestação de Deus no mundo terrestre, este
princípio dizia que a educação deveria trabalhar
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A BRINCADEIRA E O JOGO NA
ALFABETIZAÇÃO
Nas pesquisas vimos que a brincadeira
para uma criança é o momento em que ela se
encontra consigo mesma, fazendo suas realizações, desejos e frustrações, pois por meio
do faz de conta a criança, pode criar, imaginar,
ser o personagem que assim o desejar. Mas,
muitas vezes as brincadeiras não são aceitas
pelos pais, e algumas vezes nem pelos professores que ignoram a importância do brincar,
para o desenvolvimento psíquico e físico das
crianças não possibilitando assim um processo
de socialização e descoberta do mundo: “[...] a
brincadeira escapa a qualquer função precisa
e é, sem dúvida, esse fato que a definiu, tradicionalmente, em torno das idéias de gratuidade
e até de futilidade”(BROUGÈRE, 1994, p. 13).
Sabemos que a brincadeira precisa ser
uma atividade livre, a criança em qualquer momento pode fabricar seu próprio objeto para
desenvolver a sua brincadeira, não precisa ter
em mãos um carrinho ou uma bonequinha,
com uma simples pedrinha, já é motivo de
brincadeira para uma criança, sua imaginação
acontece a todo o momento, em qualquer lugar, basta que os adultos a respeitem e as deixem criar. Brougére, afirma que a brincadeira
significa: “ é uma brincadeira senão uma associação entre uma ação é uma ficção, ou seja, o
sentido dado à ação lúdica? A brincadeira não
pode ser estar limitada ao agir: o que a criança
faz tem sentido, é a lógica do fazer de conta
e de tudo o que Piaget chama de brincadeira
simbólica (ou semiótica)”, (BROUGÉRE, 1994,
p.14).

Para a autora, um tabuleiro com piões
é um brinquedo quando usado para fins de
brincadeira teria o mesmo significado quando
vira recurso do ensino destinado a aprendizagem de números. Para se compreender a natureza do jogo é preciso antes de tudo identificar
as características comuns que permitem classificar situações entendidas como jogo nessa
grande família, em seguida precisar diferenciações que permitem o aparecimento de suas
espécies (faz de conta, construções etc.)
O jogo tem características que embora
predomine, na maioria das situações, o prazer
como distintivo do jogo, há casos em que o
desprazer é o elemento que caracteriza a situação lúdica.
Vygotsky, em suas teorias estudadas
em nossas pesquisas, é um dos que afirmam
que nem sempre o jogo possui essa característica porque em certos casos há esforço e
desprazer na busca do objetivo da brincadeira.
Para Kishimoto (2000), a existência
de regras em todos os jogos é uma característica marcante. Há regras explícitas como no
xadrez ou amarelinha bem como regras implícitas como na brincadeira de faz de conta em
que a menina se faz passar pela mãe que cuida de sua filha, nessas atividades são regras
internas, ocultas que ordenam e conduzem a
brincadeira finalmente, todo jogo tem sua existência em um tempo e espaço. Não há só a
questão da localização histórica e geográfica,
mas também uma sequência na própria brincadeira.

A necessidade de divulgar a importância do jogo na Educação Infantil estimula a
autora, Kishimoto (2000), a pesquisar desde
os anos 80 a variedade de jogos conhecidos
como faz de conta, simbólico, motores e sensórios – motores, intelectuais ou cognitivos de
exterior, de interior, individuais ou coletivos,
metafóricos, verbais, de palavras políticos, de
adultos, de animais de salão e isso mostra a
multiplicidade de fenômenos incluídos na categoria.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante as pesquisas para o presente artigo, constatou-se que, quando não tem contato
com o lúdico, ou seja, o faz de conta, podem, além de dificultar a assimilação e alfabetização da
criança, deixar sequelas, como dificuldades em se relacionar, medos e outros traumas, que irão
acompanhá-la por todo o período escolar.
Esta pesquisa foi de grande valia, pois reforça a idéia de que o brincar é de suma importância na alfabetização e no desenvolvimento global da criança. É neste precioso momento da
infância que ela toma conhecimento de si e do mundo em sua volta
Piaget, Vygotsky e Kishimoto são alguns dos teóricos mencionados neste trabalho. Como
ponto comum os mesmos concebem o faz de conta, o brincar e as brincadeiras, como ponto
importante na alfabetização, como um processo dinâmico em que a criança vive.
Para que a escola possa cumprir com seu papel se faz necessário que existam ambientes acolhedores, seguros, alegres, instigadores com profissionais preparados e ajustados para
propiciar o desenvolvimento da criança. Esta pesquisa foi de grande valia, pois reforça a idéia
de que o brincar é de suma importância na alfabetização da criança.
Na maioria das vezes as crianças são alfabetizadas na escola, mas a escola vai além do
alfabetizar, a escola tem como objetivo formar pessoas leitoras competentes e dar sentido ao ato
de ler e escrever, formar sujeitos amantes dos livros cidadãos alfabetizados e letrados. A alfabetização é um processo que não termina, pois no decorrer de nossas vidas estaremos sempre
em constante aprendizagem, seja na questão intelectual, na escrita ou na fala, estar aprendendo
é estar se alfabetizando.
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A INCLUSÃO DE CRIANÇAS COM
DEFICIÊNCIA NAS ESCOLAS PÚBLICAS

RESUMO: Este artigo pretende revelar as percepções de educadores e especialistas em vista das
dificuldades da aprendizagem em crianças com dificuldades necessidades educacionais especiais, evidenciando a importância de rever as estratégias de ensino-aprendizagem utilizadas
na escola.

Palavras-chave: Inclusão; Educação; Escola Pública.
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INTRODUÇÃO

O

artigo intitulado acima busca, junto a estudos contemporâneos, discutir a inclusão de crianças portadoras de necessidades especiais no ensino regular, configurando-se numa possibilidade de conhecer as modificações que devem ser
feitas na grade curricular e nos sistemas de ensino a fim de que as novas demandas sociais
sejam atendidas.
A compreensão do currículo como um território político, intrinsecamente comprometido
com a heterogeneidade e as diferenças culturais que compõem a realidade escolar, tal como
versa a teorização educacional crítica que empreende uma visão renovada e ampliada de currículo em ligação estreita com o conhecimento e a cultura, é uma das propostas deste estudo
(PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS, ENSINO FUNDAMENTAL CICLO I, 1997).
Partindo deste pressuposto, pensa-se o currículo como uma construção social comprometida com o atendimento às necessidades educacionais de todos os alunos, com base em
estudiosos como Carvalho (2001), Manjon (1995) e Torres (1998), que são unânimes em afirmar
que não deve haver um currículo diferenciado ou adaptado para o conhecimento dos alunos,
mas sim, um currículo que oportunize aos alunos idênticas possibilidades e direitos, ainda que
eles apresentem diferenças sociais, culturais e pessoais, efetivando não só apenas a igualdade
de oportunidades, mas, principalmente, oferecendo a equidade de condições.
Se o professor é o mediador entre aluno que já sabe e o aluno que ainda está por saber
,a inclusão educacional deve funcionar como uma perspectiva de inovação de competências e
saberes, de pesquisa, de reflexão e transformação que vai culminar em ação. O professor assume papel de unificador de habilidades e competências, de organizador de experiências significativas, agindo refletidamente, criando e recriando alternativas pedagógicas adequadas a partir
de observação do conjunto, promovendo sempre ações interativas.
Portanto, a inclusão educacional e a flexibilização do currículo não se tratam de um caminho sem destino, mas um caminho que permite ajustes no processo educacional. É necessário
estabelecer uma nova compreensão de currículo como um espaço de dimensão transformadora
de ações e intervenções, não podendo generalizar e até mesmo padronizar aspectos de caráter individual de cada educando; construir, com esta vivência de pesquisa, o real sentido da
expressão adaptação curricular para denominar toda e qualquer ação pedagógica que tenha a
intenção de flexibilizar o currículo.
Através de postulados teóricos como o de Carvalho (2001), Pastor e Torres (1998) estudaremos aqui o equívoco na afirmação que rotula o aluno com necessidades especiais como
um ser manifesto de atraso cognitivo, com deficiência visual ou física, sem levar em conta que a
situação de cada aluno frente à aprendizagem escolar pode ser muito diferente, com respostas
surpreendentes em alguns casos.
Assim, as decisões sobre as adaptações curriculares a serem realizadas no contexto escolar não podem estar baseadas sobre o que se entende que sejam as características próprias
de cada deficiência, mas partir dos interesses e possibilidades do estudante que se encontra
em sala de aula. Em outras palavras significa colocar em prática o ponto mais sensível e problemático do currículo: o equilíbrio harmônico entre o que é comum e o que é individual (PASTOR;
TORRES, 1998).
Para estudar sobre a situação das crianças com deficiência é necessário refletir sobre
o que os teóricos em inclusão educacional têm contribuído com suas críticas para a percepção
e adequação das novas demandas educacionais e curriculares? Que tipo de intervenção os
educadores podem fazer junto ao currículo a fim de adequá-lo a inclusão educacional? Quais
aspectos da prática docente estão sendo refletidos para atender os alunos com necessidades
especiais?
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RETROSPECTIVA HISTÓRICA DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
No decorrer da história da civilização
pode-se constatar que foi gradativo o reconhecimento das potencialidades das pessoas com
características que hoje denominamos necessidades educacionais especiais (NEE).
A conquista desse reconhecimento
e de suas implicações em termos de investimentos de diversos tipos (pesquisa científica,
legislação, política, atuação profissional) ocorreu, e ainda vem ocorrendo, graças à luta de
educadores e especialistas pela superação de
barreiras explícitas ou implícitas na sociedade
em que vivemos.
É esperado que haja, nas atuais sociedades democráticas, uma crescente preocupação com a garantia dos direitos de todos os
segmentos que a compõem. Assim, quanto
maior a desigualdade e exclusão social observadas em uma coletividade, mais distante se
encontram de contemplar os direitos humanos
básicos, e mais fortemente se impõe a demanda pela discussão, planejamento e concretização de ações nesse sentido.
É importante elucidar que atribuímos à
educação o papel de organizar o processo de
aquisição da cultura, a qual viabiliza a participação do indivíduo na sociedade. A Educação
Especial, por sua vez, refere-se a ações que
utilizam recursos específicos em função de necessidades peculiares ao longo desse processo (GONZÁLEZ, 2002).
Sua demanda destaca-se, tendo em
vista que entre os vários grupos humanos que
historicamente sofrem exclusão, o das pessoas com necessidades educacionais especiais
é um dos que vem ampliando a consciência de
seus direitos e funcionando como elemento de
pressão junto às estruturas organizadoras, facilitando assim a introdução de mudanças que
flexibilizam a ação docente diante das novas
propostas curriculares, permitindo a participação social de todos os envolvidos no cenário
educacional.
Segundo González (2002), para situar
mais claramente as condições atuais de avanços e desafios na educação inclusiva, pode-se

considerar o quadro a seguir, que apresenta as
tendências filosóficas predominantes nos diferentes períodos históricos.
Em revisão de pesquisas sobre a História da Educação Especial em diversos países,
Mendes (1994, mostra que são indicados basicamente quatro estágios no desenvolvimento
de formas de atendimento à pessoa com NEE.
São eles:
• Negligência - ausência ou iniciativas esparsas de atendimento;
• Institucionalização - segregação de indivíduos com anormalidades;
• Alternativas à institucionalização - implantação de classes especiais em escolas
regulares;
• Tentativas de superar totalmente a segregação de pessoas com NEE, utilizando
para tanto os ambientes comuns.
Podemos considerar que o quarto estágio teve origem a partir de críticas à situação
de segregação e isolamento do convívio social
e suas consequências, além da defesa dos direitos inerentes às pessoas com NEE, que frequentemente eram submetidas a situações de
marginalização.
Segundo Mendes (1994), uma das medidas mais importantes para a redefinição do
panorama da Educação Especial, na superação da segregação, foi a promulgação da Lei
Pública 94.142, nos Estados Unidos, que oficializou, naquele país, um processo chamado
mainstreaming, caracterizado pela inserção de
pessoas com NEE em situações educacionais
menos restritivas.
Além de constituir-se num precedente
para as políticas subsequentes cada vez mais
próximas do que hoje entendemos como Inclusão Educacional, essa primeira base jurídica
foi ocasionada pelos seguintes fatores, críticas
às características observadas nos ambientes
segregadores, atuação de grupos organizados
em defesa dos interesses das pessoas com
NEE, aumento da ocorrência de casos judiciais
ligados à institucionalização e a discriminação,
implicações econômicas, em se tratando de
custos de manutenção de um sistema paralelo.
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A proposta de normalização, apresentada inicialmente por Wolfensberger (1972),
estava baseada na concepção de que fatores
sócio ecológicos participam do processo de
eficientização e, portanto, os ambientes mais
adequados seriam os que mais se aproximasse dos considerados normais.
Em seguida à proposta de normalização, surgiu a de integração de pessoas com
NEE, que pressupõe uma organização estratégica mais complexa do que a prevista na normalização, envolvendo diretamente a família, a
escola, a comunidade, e que evoluiu para o
que hoje conhecemos como Inclusão Educacional, implicando em mudanças globais.
Ainda conforme Mendes (1994), a integração, na prática, trouxe à tona questões pertinentes, a serem ainda objetos de pesquisa;
entre elas, a aparente contradição no uso da
concomitante de procedimentos de ensino especializados e comuns, e a preocupação com
o risco de evidenciar o desvio da normalidade.
Desde o princípio admitia-se que a
condição de deficiência e suas implicações
sociais tais como a discriminação de seu portador, não seria eliminada pelo simples fato do
indivíduo frequentar a classe regular.
O funcionamento das classes especiais já havia demonstrado que a integração
ampla não ocorre num passe de mágica, mas
que se trata de um processo MENDES (1994).
Tendo considerado as transformações
observadas no panorama mundial em termos
de Educação Especial, podemos analisar mais
diretamente o percurso desenvolvido no Brasil,
de forma contextualizada.

A VISÃO HISTÓRICA DA SOCIEDADE
SOBRE AS PESSOAS COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
A educação inclusiva é um processo
em que se amplia a participação de todos os
estudantes nos estabelecimentos de ensino regular. Trata-se de uma reestruturação da cultura, da prática e das políticas vivenciadas nas
escolas de modo que estas respondam à diversidade de alunos.

É uma abordagem humanística, democrática, que percebe o sujeito e suas singularidades, tendo como objetivos o crescimento,
a satisfação pessoal e a inserção social de todos.
Atenta à diversidade inerente à espécie
humana, a educação inclusiva busca perceber
e atender as necessidades educativas especiais de todos os sujeitos-alunos, em salas de
aulas comuns, em um sistema regular de ensino, de forma a promover a aprendizagem e o
desenvolvimento pessoal de todos.
Prática pedagógica coletiva, multifacetada, dinâmica e flexível requer mudanças significativas na estrutura e no funcionamento das
escolas, na formação humana dos professores
e nas relações família-escola. Com força transformadora, a educação inclusiva aponta para
uma sociedade inclusiva.
O ensino inclusivo não deve ser confundido com educação especial, a qual se
apresenta numa grande variedade de formas
incluindo escolas especiais, unidades pequenas e a integração das crianças com apoio especializado.
O ensino especial é desde sua origem
um sistema separado de educação das crianças com deficiência, fora do ensino regular,
baseado na crença de que as necessidades
das crianças com deficiência não podem ser
supridas nas escolas regulares. Existe ensino
especial em todo o mundo seja em escolas de
frequência diária, internatos ou pequenas unidades ligadas à escola de ensino regular.
A educação especial é o ramo da Educação, que se ocupa do atendimento e da educação de pessoas deficientes em instituições
especializadas, tais como escola para surdos,
escola para cegos ou escolas para atender
pessoas com deficiência mental.
A educação especial realiza-se fora do
sistema regular de ensino. Nesta abordagem,
as demais necessidades educativas especiais
que não se classificam como deficiência não
estão incluídas.
Pretende ser uma educação organizada para atender especifica e exclusivamente
alunos com determinadas necessidades especiais. Algumas escolas dedicam-se apenas a
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um tipo de necessidade, enquanto que outras
se dedicam a vários.
O ensino especial tem sido alvo de
críticas, por não promover o convívio entre as
crianças especiais e as demais crianças.
No entanto, é necessário ter em conta
que a escola regular nem sempre consegue
oferecer uma resposta capaz de atender às
necessidades físicas, emocionais e intelectuais
destas crianças. A escola direcionada para a
educação especial conta com materiais, equipamentos e professores especializados. O
sistema regular de ensino precisa adaptar-se,
caso deseje atender de forma inclusiva.
De um modo geral, a educação especial lida com aqueles fenômenos de ensino e
aprendizagem que não são os mesmos com
que lida a educação regular. Tal modalidade
lida com a educação e aperfeiçoamento de indivíduos que não se beneficiaram dos métodos
e procedimentos usados pela educação regular.
Dentro de tal conceituação, inclui-se
em Educação Especial desde o ensino de pessoas com deficiências sensoriais, passando
pelo ensino de jovens e adultos, até mesmo
ensino de competências profissionais. Dentre
os profissionais que trabalham ou atuam em
educação especial estão:Educador físico, Professor, Psicólogo, Fisioterapeuta, Fonoaudiólogo e Terapeuta ocupacional.

TECNOLOGIAS ESPECIAIS PARA
CRIANÇAS ESPECIAIS
A educação especial desenvolve-se
em torno da igualdade de oportunidades, em
que todos os indivíduos, independentemente
das suas diferenças, deverão ter acesso a uma
educação com qualidade, capaz de responder
a todas as suas necessidades.
Desta forma, a educação deve-se desenvolver de forma especial, numa tentativa
de atender às diferenças individuais de cada
criança, através de uma adaptação do sistema
educativo.

A evolução das tecnologias permite
cada vez mais a integração de crianças com
necessidades especiais nas nossas escolas,
facilitando todo o seu processo educacional e
visando a sua formação integral. No fundo, surge como uma resposta fundamental à inclusão
de crianças especiais num ambiente educativo.
Como resposta a todas estas necessidades surge a tecnologia, o desenvolvimento
da Informática veio abrir um novo mundo recheado de possibilidades comunicativas e de
acesso à informação, manifestando-se como
um auxílio a crianças portadoras de necessidades especiais.
Partindo do pressuposto que aprender
é fazer, a tecnologia deve ser encarada como
um elemento cognitivo capaz de facilitar a estruturação de um trabalho viabilizando a descoberta, garantindo condições propícias para a
construção do conhecimento. Na verdade são
inúmeras as vantagens que advêm do uso das
tecnologias no campo do ensino – aprendizagem no que diz respeito a crianças especiais.
Assim, o uso da tecnologia pode despertar em crianças especiais um interesse e a
motivação pela descoberta do conhecimento
tendo em base as necessidades e interesses
das crianças. A deficiência deve ser encarada não como uma impossibilidade, mas como
uma força, onde o uso das tecnologias desempenha um papel significativo.
Para crianças com deficiência, que até
pouco tempo não tinham muitos meios para
aprender em sala de aula, essa diversidade
proporcionada pelas novas tecnologias facilita
o seu acesso ao conteúdo educativo. As crianças estão acostumados a estudar sempre com
o livro, mas quando um professor começa a utilizar a tecnologia a seu favor, os alunos começam a perceber que existem outras formas de
adquirir informação. Artigos na internet, filmes,
aplicativos, tudo isso pode trazer informação e
deixar a aula mais interessante.
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Entender e incluir as diferenças no dia
a dia da sala de aula é um desafio para professores, gestores e pais. Há algumas décadas, era impensável juntar crianças deficientes
e alunos regulares em um sistema comum de
ensino. Hoje, com metodologias inovadoras,
isso não só é possível como necessário para
garantir que essas crianças se tornem jovens e
adultos autônomos.
Não devemos esquecer que a educação inclusiva é um direito garantido e foi criada para dar oportunidades para que todas as
crianças e adolescentes façam parte do sistema regular de ensino, convivendo com a diferença e respeitando a diversidade.

O CURRÍCULO E ADAPTAÇÃO AO
SISTEMA EDUCATIVO
Segundo Mendes (2002), o uso das
tecnologias no campo do ensino-aprendizagem traz inúmeras vantagens no que respeita
às crianças com necessidades especiais, permitindo:
• Alargar horizontes levando o mundo
para dentro da sala de aula;
• Aprender fazendo;
• Melhorar capacidades intelectuais tais
como a criatividade e a eficácia;
• Permitir que um professor ensine simultaneamente em mais de um local;
• Permitir vários ritmos de aprendizagem
numa mesma turma;
• Motivar o aluno a aprender continuamente, pois utiliza um meio com que ele se
identifica;
• Proporcionar ao aluno os conhecimentos tecnológicos necessários para ocupar o
seu lugar no mundo do trabalho;
• Aliviar a carga administrativa do professor, deixando mais tempo livre para dedicar
ao ensino e à ajuda a nível individual;
• Estabelecer a ponte entre a comunidade
e a sala de aula.
A adaptação ao sistema educativo a
crianças com necessidades especiais deve
procurar incentivar e promover a aplicação das
tecnologias da informação e comunicação ao
sistema de ensino (MENDES, 2002).

Promover a utilização de computadores pelas crianças e jovens com necessidades
especiais integrados no ensino regular, criar
áreas curriculares específicas para crianças e
jovens de fraca incidência e aplicar o tele-ensino dirigido a crianças e jovens impossibilitados de frequentar o ensino regular (MENDES,
2002).
Adaptar o ensino das novas tecnologias às crianças com necessidades especiais,
preparando as escolas com os equipamentos
necessários e promovendo a adaptação dos
programas escolares às novas funcionalidades
disponibilizadas por estes equipamentos são
os ajustes e modificações que devem ser promovidos nas diferentes instâncias curriculares
(MENDES, 2002).
Para responder às necessidades de
cada criança, e assim favorecer as condições
que lhe são necessárias para que se efetive o
máximo possível de aprendizagem são providências que devem ser implementadas para
atender às necessidades educacionais de cada
aluno, inclusive às necessidades educacionais
especiais, de forma a favorecer-lhes o acesso
ao conhecimento e seu uso funcional, na administração de sua própria vida, e no processo
de transformação (MENDES, 2002).
O currículo para uma escola inclusiva,
entretanto, não se resume apenas a adaptações feitas para acomodar os alunos com deficiências ou demais necessidades especiais.
A escola inclusiva demanda uma nova forma
de concepção curricular, que tem que dar conta da diversidade do seu alunado (MENDES,
2002).
Um currículo que leve em conta a diversidade deve ser, antes de tudo, flexível, e
passível de adaptações, sem perda de conteúdo. Deve ser desenhado tendo como objetivo
geral a “redução de barreiras atitudinais e conceituais”, e se pautar em uma “ressignificação”
do processo de aprendizagem na sua relação
com o desenvolvimento humano” (MENDES,
2002).
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A inclusão dos estudantes com necessidades especiais na classe regular implica o
desenvolvimento de ações adaptativas, visando à flexibilização do currículo, para que ele
possa ser desenvolvido de maneira efetiva em
sala de aula, e atender as necessidades individuais de todos os alunos (MENDES, 2002).
A Educação Inclusiva, entendida sob
a dimensão curricular, significa que a criança
com necessidades especiais deve fazer parte
da classe regular, aprendendo as mesmas coisas que os outros – mesmo que de modos
diferentes – cabendo ao professor fazer as necessárias adaptações (MENDES, 2002).
Segundo Mendes (2002), para atender os estudantes com necessidades educacionais com qualidade, a escola deve modificar-se no aspecto político (construção de uma
rede de suportes capaz de formar pessoal e
promover serviços na escola, na comunidade,
na região); no aspecto educacional (capacidade de planejar, programar e avaliar programas
para diferentes crianças em ambientes da escola regular) e no aspecto pedagógico (o uso
de estratégias de ensino que favoreçam a inclusão e descentralize a figura do professor,
o incentivo às tutorias por colegas, a prática
flexível, a efetivação de currículos adaptados).

PERSPECTIVAS HISTÓRICAS DA
EDUCAÇÃO ESPECIAL: CONVENÇÃO
DA DEFICIÊNCIA

um outro texto que poderia justificar o segregação de estudantes com deficiência. Após longas negociações, o objetivo da inclusão plena
foi finalmente alcançado e a nova redação do
parágrafo 2 do artigo 24 foi definida sem objeção.
Cerca de sessenta delegações de Estado e a Liga Internacional da Deficiência (International Disability Caucus), que representa
cerca de 70 organizações não governamentais
(ONGs), apoiaram uma emenda proposta pelo
Panamá que obriga os governos a assegurar
que: as medidas efetivas de apoio individualizado sejam garantidas nos estabelecimentos
que priorizam o desenvolvimento acadêmico e
social, em sintonia com o objetivo da inclusão
plena. A Convenção preliminar antecede a assembléia geral da ONU para sua adoção, que
se realizará no final deste ano.
A convenção estará então aberta para
assinatura e ratificação por todos os países
membros, necessitando de 20 ratificações
para ser validada. A Convenção da Deficiência
é o primeiro tratado dos direitos humanos do
Século XXI e é amplamente reconhecida como
tendo uma participação da sociedade civil sem
precedentes na história, particularmente de organizações de pessoas com deficiência. Elementos significativos do artigo 24:

Um acordo foi celebrado em 25 de
agosto de 2006 em Nova Iorque, por diversos
Estados em uma convenção preliminar das Nações Unidas sobre os direitos da pessoa com
deficiência, o qual realça, no artigo 24, a Educação inclusiva como um direito de todos. O
artigo foi substancialmente revisado e fortalecido durante as negociações que começaram
há cinco anos.

• Nenhuma exclusão do sistema de ensino regular por motivo de deficiência;
• Acesso para estudantes com deficiência
à educação inclusiva em suas comunidades
locais;
• Acomodação razoável das exigências
individuais;
• O suporte necessário dentro do sistema
de ensino regular para possibilitar a aprendizagem, inclusive medidas eficazes de apoio
individualizado.

Em estágio avançado das negociações, a opção de educação especial (segregada do ensino regular) foi removida da convenção, e entre 14 e 25 agosto de 2006, esforços
perduraram até os últimos dias para remover

Entende-se por Inclusão o ato ou efeito de incluir o conceito de educação inclusiva
ganhou maior notoriedade a partir de 1994,
com a Declaração de Salamanca. No que respeita às escolas, a ideia é de que as crianças
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com necessidades educativas especiais sejam
incluídas em escolas de ensino regular e para
isto as todo o sistema regular de ensino precisa ser revisto, de modo a atender as demandas individuais de todos os estudantes.

Mas, apesar de todos os esforços essas ações ainda são insuficientes para uma
efetiva em implementação. As escolas não
possuem infra-estrutura, material pedagógico
adequado e falta profissionais especializados
para o atendimento a esses alunos.

O objetivo da inclusão demonstra uma
evolução da cultura ocidental, defendendo que
Com relação à LDB as Instituições esnenhuma criança deve ser separada das ou- colares devem assegurar a acessibilidade aos
tras por apresentar alguma diferença ou neces- alunos que apresentem necessidades educasidade especial.
cionais especiais, adotando para isso recursos
humanos, financeiros e materiais que viabilizem
Do ponto de vista pedagógico esta in- uma educação de qualidade e a permanência
tegração assume a vantagem de existir intera- desses alunos na escola.
ção entre crianças, procurando um desenvolvimento conjunto. No entanto, por vezes surge
Infelizmente, mais uma vez, essa lei ainuma imensa dificuldade por parte das escolas da não saiu completamente do papel, princiem conseguirem integrar as crianças com ne- palmente no que diz respeito à acessibilidade,
cessidades especiais devido à necessidade de à formação e preparo dos profissionais, recurcriar as condições adequadas.
sos financeiros e materiais adequados para o
atendimento dos portadores de necessidades
Neste contexto, devemos como educa- educacionais especiais.
dores estar cientes das deficiências que vêm
desde a Antiguidade e Idade Média até a Idade Contemporânea, percebendo que existem
diferenças entre as pessoas , o que não pode
existir em hipótese alguma são desigualdades.
No que diz respeito ao acesso e a efetivação da resolução, fica claro que ela tem por
objetivo maior enfatizar as diretrizes nacionais
para a educação de alunos com necessidades
educacionais especiais, na educação básica,
em todas as etapas e tendo um processo educacional definido por uma proposta pedagógica adequada.
Contando com recursos e serviços
educacionais especiais; garantir a educação e
promover o desenvolvimento das potencialidades dos alunos que apresentem tais necessidades; atendimento dos alunos em classes comuns do ensino regular; apoio pedagógico que
o corpo docente necessita; desenvolvimento
para o exercício da cidadania; capacidade de
participação social, política e econômica; cumprimento de seus deveres.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pesquisas, tecnologia e novos métodos educacionais, indicam estamos em um estado
de transição no diagnóstico e tratamento de crianças com necessidades educacionais especiais
e a urgência na flexibilização do currículo.
Há uma consciência em ampliação desta classe de inaptidão e uma crescente provisão
de serviços educacionais especiais para estas crianças nas escolas públicos.
No futuro, pode-se esperar progressos no diagnóstico das crianças com necessidades
educacionais especiais e a adequação do currículo a estas crianças. No entanto, este progresso
não é automático, mas depende de diligências cooperativas e concertadas de profissionais de
todas as áreas e pais.
Pode-se antecipar que as pesquisas em andamento resultarão em muitas aplicações
psicoeducacionais novas.Com os desenvolvimentos rápidos em instrução assistida pelo computador, intervenções nutricionais e bioquímicas e gerenciamento, “biofeedback”, dispositivos e
programas de treinamento auditivo, treinamento de atenção, o uso de imaginação visual e suas
estratégias cognitivas, pessoas deficiente auditivas de todas as idades aprenderão a atuarão
mais eficazmente.
Precisamos de determinação para usar os resultados de pesquisa e da tecnologia emergentes. Mas as maiorias das escolas públicas são lentas na mudança, a elas falta inovação e
permanecem bem atrás de quaisquer tentativas de entidades particulares.
Pais, membros de diretorias de escolas e educadores precisam aumentar seus esforços
cooperativos para projetar e instituir novos sistemas de educação, nos quais todas as crianças
possam conquistar progressos contínuos em seus próprios ritmos de aprendizagem e no qual
crianças deficientes auditivas e com outras inaptidões de aprendizagem, recebam educação
diagnóstico-prescritiva apropriada o mais cedo e pelo tempo que for necessário.
Um ceticismo saudável, envolvendo tanto as abordagens antigas como as novas relações com crianças deficientes auditivas devem ter continuidade dentre as pessoas trabalhando
neste campo. Esta atitude é exposta de forma mais construtiva em programas bem projetados
que exigem responsabilidade e avaliação. Se mantivermos esta abordagem pragmática e uma
atitude positiva, o prognóstico para crianças com déficit de aprendizagem será certamente justo,
talvez até mesmo bom.
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES
MOTORAS NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL

RESUMO: Com esta pesquisa, a intenção foi o de aprimorar meu conhecimento para futuramente aplicar de forma sistêmica na área escolhida. O trabalho em questão foi para avaliar
o desenvolvimento que é um processo ativo, dinâmico e interativo, onde vai acontecendo
no desenrolar da vida, as crianças possuem alguns conhecimentos, e três deles são os mais
importantes no processo de desenvolvimento, pois passa pelas três etapas que são o movimento, o intelecto e o afeto, pois cada um deles se obtém a importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil. O desempenho motor da criança está internamente ligado
à aprendizagem, ou seja, as habilidades motoras de que as crianças aplicam em sala como,
recorte, colagem, escrita e o desenvolvimento do intelecto requerem conhecimento do próprio corpo. Se os estímulos forem realizados de forma a abranger todas as áreas do corpo,
certamente o desenvolvimento psicomotor se dará plenamente, contribuindo assim para uma
melhor aprendizagem. O desenvolvimento psicomotor bem estimulado para contribuir para
evitar problemas de aprendizagem. Estes podem ter várias causas como: causas neurológicas,
sensoriais, emocionais, sociais, intelectuais ou problemas físicos. É importante conhecer a
causa para auxiliar a criança. A educação psicomotora pode favorecer o desenvolvimento das
capacidades existentes e a motivação é um fator fundamental para a aprendizagem.

Palavras-chave: psicomotricidade, contexto e aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

É

durante a infância aproximadamente até três anos de idade, que a criança ainda
não possui definições bem estruturadas, como suas funções motoras, a criança
explora o mundo e os objetos com os seus órgãos dos sentidos, cada vez com
mais curiosidade, criando mediações entre ela e o meio em que vive, ou seja, mais tarde é que
ela começa a entender a relação entre o concreto e o abstrato, separando movimentos e pensamentos.
O trabalho em questão foi para avaliar o desenvolvimento que é um processo ativo, dinâmico e interativo, onde está acontecendo no desenrolar da vida, a criança possui alguns conhecimentos, e três deles são os mais importantes no processo de desenvolvimento, pois passa
pelas três etapas que são o movimento, o intelecto e o afeto, pois cada um deles se obtém a
importância da psicomotricidade no desenvolvimento infantil.
O objetivo do trabalho é analisar o desempenho e desenvolvimento motor da criança, se
ele está internamente ligado à aprendizagem, ou seja, as habilidades motoras de que as crianças aplicam em sala como, recorte, colagem, escrita e o desenvolvimento do intelecto requerem
conhecimento do próprio corpo. Se os estímulos forem realizados de forma a abranger todas
as áreas do corpo, certamente o desenvolvimento psicomotor se dará plenamente, contribuindo
assim para uma melhor aprendizagem.
O desenvolvimento psicomotor bem estimulado para contribuir para evitar problemas de
aprendizagem. Estes podem ter várias causas como: causas neurológicas, sensoriais, emocionais, sociais, intelectuais ou problemas físicos. É importante conhecer a causa para auxiliar a
criança.
Portanto, a educação psicomotora pode favorecer o desenvolvimento das capacidades
existentes e a motivação é um fator fundamental para a aprendizagem.

1360

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONHECENDO MELHOR SOBRE A
PSICOMOTRICIDADE
Os conhecimentos da psicomotricidade têm contribuído para a compreensão do
desenvolvimento infantil e do processo escolar
a partir da abordagem do ser humano como
totalidade, ou seja, para o desenvolvimento da
Psicomotricidade, pois seu conceito tem sofrido modificações, como também influências de
diversos acontecimentos ao longo do processo
histórico.

No Brasil, a partir da década de 1950,
tem sido objeto de estudo e intervenções de
diferentes áreas da educação e da saúde. Foi
introduzida inicialmente nas escolas especiais
como instrumento psicopedagógico, objetivando corrigir os distúrbios psicomotores das
crianças com deficiências. Esta prática consistia em exercícios de coordenação viso-motora,
ritmo, orientação e estruturação especial, organização do esquema corporal e lateralidade.

A psicomotricidade como uma prática
autônoma se desenvolve no século XX, nasA psicomotricidade é uma ciência que cendo a partir do momento em que o corpo
surgiu na França, no final do século XIX, ao deixa de ser concebido como pura carne para
longo de sua história, foi se desenvolvendo e tornar-se corpo que fala.
se articulando com outros saberes, pois seu
Dessa forma, podemos dizer que a hiscampo de atuação abrange a educação, a reeducação e a clínica. Segundo Fonseca (2007) tória da psicomotricidade é solidária à história
assim define a psicomotricidade: “A Psicomo- do corpo. O termo psicomotricidade aparece
tricidade tem por objeto de estudo a globali- inicialmente atrelado ao discurso médico, sodade do ser humano, no plano teórico e prá- bretudo ao neurológico, no final do século XIX.
tico, ela combate a dicotomia da soma e do A partir deste período e início do século XX,
psíquico, ensaiando pelo contrário à sua fusão foram realizados estudos, principalmente, por
e unificação complexa e dialética” (FONSECA, neuropsiquiatras e neurofisiologistas franceses, enfocando as patologias corticais.
2007, p. 36).
Pois, o termo psicomotricidade surge
A psicomotricidade estuda e investiga
as relações e as influências, recíprocas e sistê- pela primeira vez com este neurologista franmicas, entre o psiquismo e a motricidade, pois cês, significando uma correlação entre a motrisegundo ainda Fonseca (2007), afirma que, o cidade e a inteligência:
psiquismo engloba:
as sensações, as emoções, os afetos, os fantasmas,
os medos, as projeções, as aspirações, as representações, as simbolizações, as ideias, as construções mentais, entre outros, assim como a complexidade dos processos relacionais e sociais (FONSECA, 2007, p. 28).

De acordo com esta definição, a Psicomotricidade concebe o homem na sua totalidade, integrando os aspectos cognitivos e afetivos aos da motricidade, pois corpo e mente
são instâncias inseparáveis.

Perceber-se integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as
interações entre eles, contribuindo ativamente para a
melhoria do meio ambiente. Utilizar as diferentes linguagens: verbal, matemática, gráfica, plástica e corporal,
como meio para produzir, expressar e comunicar ideias,
interpretar e usufruir as produções culturais em contextos públicos e privados atendendo a diferentes intenções e situações de comunicação (PCN, v. 1 p.107).
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A HISTÓRIA DA PSICOMOTRICIDADE
Revisitando a história da educação infantil no Brasil percebemos que, para chegar ao
que temos hoje, passou-se um caminho duro
de reconhecimento da criança como cidadão
de direitos. Como observamos a situação da
criança em nosso país sempre foi uma questão
muito séria, pois ela está ligada a consequências socioeconômicas e políticas.
Quanto mais empobrecida ela fosse,
mais vulnerável era sua condição social. Muitas crianças sofriam com as consequências da
pobreza, acarretando abandono, desnutrição
e morte. De um lado a família de baixa renda
buscava sobrevivência social, que gerava uma
situação lamentável, pois,
Por outro, a sociedade não reconhecia
a particularidade desta etapa, como também o
governo não tinha políticas públicas que atendesse essa população que sofria com o descaso e abandono social, uma vergonha nacional.
Ao contrário dessa situação, as crianças com
mais condição financeira, eram cuidadas com
atenção. Como podemos observar havia, e
ainda hoje há um abismo social historicamente
construído em nosso país, pois para cada camada da sociedade existiam:
Diferentes maneiras de se considerar as crianças pequenas dependendo da classe social a qual pertencem
do grupo étnico do qual fazem parte. Boa parte das
crianças pequenas brasileiras enfrentam um cotidiano
bastante adverso que as conduz desde muito cedo a
precárias condições de vida e ao trabalho infantil, ao
abuso e a exploração por parte dos adultos. Outras
crianças são protegidas de todas as maneiras, recebendo de suas famílias e da sociedade em geral todos
os cuidados necessários ao seu desenvolvimento. Essa
dualidade revela a contradição e conflito de uma sociedade que não resolveu ainda as grandes desigualdades
sociais presentes no cotidiano (RCNEI, 1998, p. 21).

Segundo Basílio (2002), a história do
atendimento à infância no Brasil é dividida em
três momentos. O primeiro vem sendo construído desde o: “[…] descobrimento até o início da
década de 1920, pode ser descrita como a da
filantropia ou assistencialismo. O que caracteriza essa etapa é a criança tida como objeto de
caridade e não como sujeito de direito” (BAZILIO, 2002, p. 45).
É possível perceber no pensamento da
cultura grega o culto ao esplendor físico, retratado principalmente nas suas obras de arte
e esculturas existentes até os dias atuais nos
templos da Grécia. A história conta que, por
longo tempo, o ser humano foi entendido de
forma fragmentada, separando o corpo e a
alma, pois esse dualismo sempre foi motivo de
estudo.
A partir do século XIX, o termo psicomotricidade aparece pela primeira vez num discurso médico, mais especificamente neurológico, para nomear as zonas do córtex cerebral
situadas além das regiões motoras, ao longo
dos tempos, vários pensamentos românticos
tentaram explicar essa relação entre corpo e
mente.
No Brasil, a psicomotricidade desenvolveu-se pelo âmbito da Educação Física e, até
os anos 1980, a psicomotricidade na escola
ocupava-se apenas dos problemas e das dificuldades ligadas às estruturas psicomotoras
de base, como andar, saltar, correr, observar
equilíbrio, lateralidade e noção espaço-corporal, entre outros.
Os professores atualmente, juntamente
com outros profissionais que atuam na escola
devem procurar especializar-se em atender a
demanda que as crianças trazem para o ambiente escolar, a fim de transformar o conceito
de reeducação para o de educação em sua
definição mais ampla. A partir dessas novas
contribuições, a psicomotricidade diferencia-se
de outras disciplinas, adquirindo suas próprias
especificidades.
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A história do saber da psicomotricidade representa já um século de esforço de ação
e de pensamento, a sua cientificidade, na era
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. Segundo Fonseca
(1988): “Essa intimidade filogenética e ontogenética representa o triunfo evolutivo da espécie
humana, um longo passado de vários milhões
de anos de conquistas psicomotoras” (FONSECA, 1988, p. 99).

A CRIANÇA E A COORDENAÇÃO
MOTORA FASES DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

É pelo seu corpo que a criança vai descobrir o mundo, explorar situações, experimentar sensações, expressando-se, percebendo-se
e percebendo o que as cerca. Por meio da interiorização das sensações, à medida que a
criança se desenvolve e quanto mais o meio
oferecer condições, ela vai ampliando suas
Considerado o Pai da Psicomotricida- percepções e controlando seu corpo.
de, Dupré, neuropsiquiatra francês, em 1909
foi uma figura de grande importância para o
É por meio do movimento que a crianâmbito psicomotor, já que afirmou a indepen- ça explora o mundo exterior e é por essas exdência da debilidade motora com um possível
periências concretas que são construídas as
correlato neurológico. O corpo é apenas um
instrumento, uma ferramenta de trabalho para noções básicas para o desenvolvimento inteo reeducador que se propõe a consertá-lo, vi- lectual. Por isso, a importância de que a criansando corrigir distúrbios e preencher lacunas ça viva o concreto é a partir dessa exploração
de desenvolvimento das crianças excepcionais. que ela desenvolve a consciência de si e do
mundo externo.
A Psicomotricidade passa a ser entendida como uma ciência que estuda o indivíduo
Desde os primeiros dias de vida a crianem função de seus movimentos, sua realização, seus aspectos motores, afetivos, cogni- ça se desenvolve de forma contínua, e é pelo
tivos, resultados da relação do sujeito com o movimento que a criança estabelece as primeiras formas de linguagem. Entendemos que,
seu meio social:
para que ocorra um desenvolvimento global e
Como se pode notar, a Psicomotricidade tem o objetivo harmonioso da criança, o professor deverá esde enxergar o ser humano em sua totalidade, nunca tar habilitado e é de relevante importância que
separando o corpo (cinestésico), o sujeito (relacional)
ele entenda os conceitos da psicomotricidade,
e a afetividade; sendo assim, ela busca, por meio da
ação motora, estabelecer o equilíbrio desse ser, dan- as bases psicomotoras e suas aplicabilidades
do lhe possibilidades de encontrar seu espaço e de se no processo de aprendizagem; é importante
identificar com o meio do qual faz parte (GONÇALVES, estimular o toque, a percepção do próprio cor2011, p. 21).
po, pular, correr, subir, descer, andar descalço,
perceber as diferentes texturas, manipular obA Psicomotricidade é uma ciência que jetos de diferentes tamanhos, permitindo uma
tem como objetivo o estudo do homem através
união entre a psique e o corpo.
do seu corpo em movimento em relação ao seu
mundo interno e externo, bem como suas possibiO professor deve permitir que os alulidades de perceber, atuar, agir com o outro, com
os objetos e consigo mesmo. Está relacionada nos experimentem o mundo ao seu redor sem
ao processo de maturação, em que o corpo é a interferir o tempo todo com métodos e resultaorigem das aquisições cognitivas, afetivas e or- dos. Porém observar, sem bases teóricas, as
gânicas. Psicomotricidade, portanto, é um termo crianças brincando significa deixar escapar a
empregado para uma concepção de movimento essência do ato.
organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito, cuja ação é resultante de
sua individualidade e sua socialização.
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É pela motricidade e pela visão que
a criança descobre o mundo dos objetos e é
manipulando-os que ela redescobre o mundo;
porém essa descoberta a partir dos objetos só
será verdadeiramente frutífera quando a criança for capaz de segurar e de largar, quando ela
tiver adquirido a noção de distância entre ela
e o objeto que ela manipula, quando o objeto
não fizer mais parte de sua simples atividade
corporal indiferenciada.
A psicologia da educação estava insatisfeita com a noção de um sujeito determinado
por sua natureza individual externa, sentiu-se
necessidade de uma concepção que contemplasse a interação entre indivíduo e realidade.
Para Piaget (1975) buscou romper com as
perspectivas que aceita, na ordem do conhecimento, fatores independentes da experiência, pois as teorias ambientalistas, introduzindo
uma teoria do desenvolvimento da inteligência
baseada na interação do sujeito com os objetos do conhecimento.
Segundo Piaget (1975) os atos biológicos são atos de organização e adaptação ao
meio ambiente. O termo organização refere-se
à tendência invariável das espécies de organizar seus processos internos em sistemas coerentes. O termo adaptação se dá quando o
organismo se transforma em função do meio
e quando essa variação tem como efeito um
acréscimo das trocas entre ambos. A inteligência, portanto, seria uma forma especial de
adaptação biológica.

• Acomodação: o indivíduo após
assimilar as características externas, ele as acomoda para suportar as pressões do ambiente;
• Esquemas de ação: A partir da
assimilação e acomodação, o indivíduo bebê apresenta comportamentos baseados em reflexos,
que são as respostas automáticas
dadas pelo organismo ao ambiente. Neste contexto, vê-se que o movimento, um dos conhecimentos
básicos da psicomotricidade, é a
primeira forma de comunicação do
indivíduo, relacionando ao desenvolvimento da psicomotricidade.
• Esses reflexos são transformados
posteriormente,
segundo
Piaget em esquemas de ação.
Enquanto um bebê de alguns meses
de vida utiliza esquemas de comportamento,
uma criança quando estaria na escola trabalharia seu cérebro realizando assim operações
mentais, ou seja, os esquemas de ação permeiam até o desenvolvimento total do intelecto
do indivíduo.

OS ESTÁGIOS DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

Os períodos que marcam o desenvolvimento intelectual da criança, segundo Piaget
Existem outros quatro conceitos que (1975) é, período sensório-motor; período opeJean Piaget define como básicos no proces- ratório; período operatório formal.
so de desenvolvimento infantil e intelectual são
eles:
O período sensório-motor compreende
de zero a dois anos. A inteligência sensório• Assimilação: é quando o indivíduo -motora caracteriza-se pela ausência de pensaincorpora em seu ser, ou seja, as- mento, representação ou linguagem. A atividasimila as características externas de intelectual é puramente sensorial e motora
do meio a sua estrutura interna; em sua interação com o ambiente. O estágio
sensório-motor é dividido em seis sub estágios:
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• Estágio reflexo: os efeitos da experiência estão centrados nos mecanismos providos de hereditariedade: sucção, preensão, choro,
etc. ainda que as aprendizagens
sejam significativas, estão ainda
submetidas à esfera dos reflexos.
• Estágio das reações circulares primárias: caracteriza-se pela tendência de exercitar os esquemas descobertos a partir dos reflexos através
de comportamento repetitivos. Os
exercícios dos primeiros esquemas
mentais são denominados reações
circulares primárias. As reações circulares, nesse estágio centram-se
no corpo do bebê que, por exemplo,
aprende a levar o dedo na boca.
• Estágio das reações circulares secundárias: elementos externos ao
corpo do bebê são incorporados
aos esquemas até então construídos. O bebê começa a engatinhar e manipular as coisas mais
intensamente. As imitações passam a ser sistemáticas. O bebê
torna-se capaz de produzir eventos interessantes descobertos, por
acaso, o que envolve uma atividade mais complexa e intencional.
• Estágio da coordenação dos esquemas secundários: as ações do bebê
passam a visar uma meta pré-determinada. Surge o comportamento
instrumental e a busca ativa dos objetos desaparecidos. Se um objeto é
colocado entre o bebê e o objeto que
ele deseja alcançar, ele desenvolve
meios para remover o obstáculo.

• O bebê tenta utilizar como meios
esquemas desenvolvidos em outras
situações, generalizando padrões de
comportamento previamente adquiridos assimilação generalizadora.
No decorrer dessas generalizações,
os esquemas vão sendo modificados, mas o
bebê só retém os que funcionam para remover o obstáculo. Nesse estágio, a acomodação
dos antigos esquemas à experiência adquirida
com as novas ações depende do sucesso dessas ações.
• Estágio das reações circulares terciárias: nesse estágio, o bebê está
aprendendo, ou já aprendeu a andar, e sai em busca de novidades.
Não foca seu interesse apenas nela
mesma, ou nos objetos que servem
de meios para alcançar determinados fins, passando a ter curiosidade
pelos objetos sob um outro ponto
de vista. Começa a atribuir permanência e reconhecer que eles têm
uma existência independente dela
própria. Põe em prática, o ensaio-e-erro para descobrir as propriedades dos objetos, enquanto vai
acomodando seu próprio comportamento a eles, e assimilando novos esquemas sem dificuldade.
• Início da representação: esse estágio representa a transição para o próximo período de desenvolvimento,
no qual a criança torna-se capaz de
utilizar símbolos mentais e palavras
para referir-se a objetos ausentes. A
representação significa a libertação
do aqui e agora, introduz a criança no mundo das possibilidades.
Agora, para imitar a criança ensaia
mentalmente em lugar de repetir diversas vezes um comportamento. O
conceito de permanência do objeto
é completamente elaborado. Devido à capacidade de representação
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mental a criança pode reconstruir
uma série de deslocamentos invisíveis do objeto. É uma fase que
revela o início da descontração.
• Período operatório: estágio pré-operatório: caracteriza-se pelo
exercício das habilidades representacionais, pelo egocentrismo e
pela socialização progressiva do
comportamento. O egocentrismo
corresponde à diferenciação entre
o próprio ponto de vista e o dos
outros, ou entre a própria atividade
e as transformações que ocorrem
na realidade. É inconsciente, pois
tomar consciência dele, o destrói.

A IMPORTÂNCIA DA
PSICOMOTRICIDADE COM O
CONTEXTO APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA
A aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já
maduro. Por isso, é importante que a aprendizagem possa ser significativa, por sua vez,
nos remete a psicomotricidade, que se bem
desenvolvida na criança pode gerar níveis de
aprendizagem bem melhores, ou se não bem
estimuladas, causar consequências.

Certamente, a aprendizagem provoca
uma efetiva mudança de comportamento e amplie cada vez mais o potencial da criança, é
necessário que ela estabeleça relação direta
• Estágio operatório concreto: esse com o meio e com aquilo que está aprendenestágio compreende o período dos do. Para isso, é importante a estimulação.
sete a onze anos. A criança desenvolve o uso do pensamento lógico.
É de suma importância, que o proJá pode solucionar problemas de fessor conheça as crianças e o processo de
conservação e a maioria dos pro- aprendizagem e possa se interessar por elas
blemas concretos, demonstrando como seres humanos, que sentem emoções,
capacidade de seriação e de clas- que estão se transformando e mais que isso,
sificação. Pode pensar logicamen- que são únicos no seu desenvolvimento.
te, mas não pode aplicar a lógica
a problemas hipotéticos, abstratos.
Os tipos de distúrbios psicomotores,
No campo afetivo, a conservação quando se usa o termo distúrbio liga-se diretade sentimentos, a formação da von- mente a problemas que envolvem o indivíduo
tade, e o início do pensamento autô- em sua totalidade. Distúrbios afetivos e psiconomo levam a criança a considerar motores estão ligados, se influenciam e se reos motivos dos outros, nos seus jul- forçam mutuamente.
gamentos morais, o que demonstra
uma superação do egocentrismo.
A psicomotricidade leva sempre em
• ●Período operatório-formal: Nesse conta o indivíduo como um todo, pesquisanestágio, as estruturas cognitivas (es- do se o problema está no corpo, na área da
quemas) qualitativamente maduras, inteligência ou na afetividade. As atividades
e o indivíduo torna-se estruturalmen- motoras desempenham na vida da criança um
te apto a aplicar operações lógicas papel importantíssimo, em muitas das suas pria problemas hipotéticos. O adoles- meiras iniciativas intelectuais.
cente torna-se capaz de raciocinar
sobre a lógica de um argumento independentemente de seu conteúdo.
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Quando a criança apresenta dificuldades de aprendizagem, na maioria das vezes,
uma simples atividade que envolva seu corpo
pode solucionar tal problema. Cabe ao educador ter o conhecimento e ajudar seu aluno, já
que toda criança tem capacidades, habilidades
e aptidões. Basta só ser observada com carinho, pois o seu futuro depende muito da sua
formação inicial que acontece na família e principalmente na escola.

Mas, é preciso entender que qualquer
atividade que a criança fará de imediato ela
não terá domínio do seu corpo. Somente a
continuidade de atividades fará com que haja
o aprimoramento dos seus movimentos. O homem tem que estar se desenvolvendo num
todo. Por isso, faz-se necessário trabalhar em
cima de estímulos com a criança desde pequena, desenvolvendo um conjunto de habilidades
que engloba o domínio do esquema corporal,
só assim ela chegará à fase adulta sem problemas de aprendizagem, fazer com que ela
viva o real e o imaginário formando sistemas
de interpretação do mundo, da cultura em que
faz parte e do meio em que vive, construindo e
ampliando sua história.

O professor através do seu conhecimento que adquiriu no decorrer do tempo deve
buscar maneiras diferentes para conduzir todo
o processo de educação, tendo em mente que
todo e qualquer indivíduo pode apresentar mudanças através do meio que vive. Educar significa que o próprio educador deve criar sua
Na escola, através da mediação do
identidade, ser crítico e consciente, capaz de professor com o aluno, que o processo de demudar os caminhos da educação.
senvolvimento ocorre por completo. O ser humano por si só, não consegue desenvolver-se
Pois a escola é local onde a criança vai sozinho, ele necessita de estímulos e de um
receber estímulos para continuar desenvolven- mediador para que esse processo se realize. O
do suas capacidades psicomotoras é de suma professor enquanto professor atuante terá um
importância que o educador busque inovar e papel fundamental fazendo a relação entre o
aperfeiçoar a cada momento sua maneira de amadurecimento do seu organismo, com estítrabalhar tanto o lado motor como o afetivo da mulos trabalhados para desenvolver melhor a
criança que é parte fundamental do processo. motricidade do aluno. Para que essa mediação
aconteça faz-se necessário que ele esteja preQuando uma criança apresentar pro- parado e conheça sobre o assunto, devendo
blemas de aprendizagem, é muito importan- estar sempre em busca constante do conhecite que o educador busque constatar, e con- mento, para poder ajudar seu aluno. Despertansequentemente tente saná-lo. Se o problema do através de atividades a motivação, unindo
for mais grave, deverá buscar ajuda de outros corpo e mente e através da expressão tornar o
especialistas. Conforme afirma Seber (1997): educando um ser criativo, desenvolvido, apto a
“É preciso entender que, o domínio de uma realizar atividades mais complexas.
atividade não é conquistado imediato. Só o
funcionamento de uma ação pode conduzir a
um aprimoramento dos movimentos” (SEBER.
1997, p.65).
Conhecer o próprio corpo significa ter
uma compreensão global do seu desenvolvimento. Isso implica conhecer e entender o seu
desenvolvimento motor, sua lateralidade, saber
orientar-se no espaço, ter uma memória cinestésica desenvolvida, fazendo com que haja
uma interação entre corpo e aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão com este tema foi de suma importância para aprimorar e ampliar meu conhecimento em relação aos estágios da criança, e a questão da psicomotricidade com relação
às várias etapas do desenvolvimento.
O que pude perceber além de analisar e observar bastante, foi a questão da aprendizagem da criança ela está completamente interligada ao seu desenvolvimento psicomotor, por
isso a importância da formação do profissional em relação a ensinar corretamente, o papel do
professor faz muita diferença em uma proposta pedagógica que proporcione à criança a visualização de todo processo, aprendendo a conhecer, a conviver, a fazer e ser, transformando-se em
um indivíduo atuante e integrado em seu meio social.
Alguns pensadores citados, cada um com sua peculiaridade, mostra o seu ponto de
vista, porém, o que pude avaliar com a pesquisa bibliográfica, é que o professor precisa ter
criatividade em todos os aspectos, precisa sempre analisar, materiais, espaços, condições, acolhimento e atividades que condizem com a idade da criança, usando técnicas bem criativas que
venham somar no desenvolvimento e aprendizado do educando, fazendo com que o mesmo
aprenda a se comunicar com o mundo pela linguagem corporal e que sinta prazer em aprender
através das atividades motoras propostas.
O professor precisa conhecer as crianças e o processo de aprendizagem para que o
mesmo possa se mostrar, as crianças que elas sentem emoções, que estão se transformando e
mais que isso, que são únicos no seu desenvolvimento. Por fim, entendo que a psicomotricidade
leva sempre em conta o indivíduo como um todo.
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O PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO E A
EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA ESCOLA ESTADUAL
DONA PRISCILIANA DUARTE DE ALMEIDA

RESUMO: A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394, no artigo 12 prevê que
os estabelecimentos de ensino, terão o dever de elaborar e executar o seu Projeto Político
Pedagógico (PPP), considerando que cada proposta possibilite a construção de identidade
própria à cada escola e que, assim, desenvolvendo a cidadania possa ser considerada uma
escola democrática, aprendente e inclusiva. Este artigo busca conhecer e verificar, teorias específicas, de que maneira a elaboração e a execução do PPP propiciam a efetivação do ensino
para todos. Espera que os professores conheçam os mecanismos teórico-práticos que regem
a redação do PPP, mas que, talvez, a execução deixe a desejar na visão desses educadores.
Busca-se aqui, portanto, a verificação dessas hipóteses bem como a possibilidade de avaliar
se na E.E. Dona Prisciliana D. Almeida, onde se deram as investigações práticas, existe essa
visão por parte dos docentes, bem como, a partir da análise dos dados coletados, deixar pistas para futuras pesquisas relacionadas à adaptação, ou melhor, trabalho durante a fase de
planejamento e execução do projeto pedagógico voltado à educação inclusiva. Desta forma,
podemos considerar o quanto o respeito à diversidade e às necessidades educacionais especiais devem ser valorizadas e consideradas num processo que se constrói constantemente
com intencionalidade inserido num cenário marcado pela diversidade e pelo desenrolar de
suas próprias contradições.
Palavras-chave: Educação; Gestão; Projeto Político Pedagógico; Cultura Inclusiva;Democrática.
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INTRODUÇÃO

S

e não existir relações humanas, a empatia, a compreensão em que o conhecimento acontece, nenhuma inclusão será possível. A inclusão está estruturada na cultura das diferenças, onde há espaço para a manifestação, construção das diversas
identidades, reflexão e formação integral de todo ser humano.
A Escola se mostra como espaço de planejamento, realização e avaliação de um projeto
educativo democrático que deve ser desencadeador de propostas voltadas à aprendizagem, às
inovações que atendam a formação de sujeitos inseridos em contextos culturais diversos e que
resultem em organização da Escola para que ocorra uma educação inclusiva.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, nº 9394, no artigo 12 prevê que os
estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e as de seu sistema de ensino, terão a incumbência de planejar, elaborar e executar a sua proposta pedagógica, articulada com
as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola, constituir Conselhos Escolares com representantes da comunidade, além de prestar contas e divulgar
informações referentes ao uso de recursos e à qualidade dos serviços prestados.
Na perspectiva da educação inclusiva, a educação especial passa a constituir a proposta pedagógica da escola, definindo como seu Público Alvo da Educação Especial (PAEE) os alunos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades/superdotação.
Nestes casos e outros, que implicam em transtornos funcionais específicos, a educação especial
atua de forma articulada com o ensino comum, orientando para o atendimento às deficiências
desses alunos e se necessário encaminhando-os aos especialistas das Salas de Recurso.
O PPP é o início de uma reflexão sobre a inclusão, de forma permanente, na Escola para
desenvolver esta Cultura Inclusiva citada anteriormente, revisando os paradigmas, respeitando
e preservando o direito às diferenças para educar na diversidade atendendo, assim, aos apelos
contemporâneos que visam uma Educação de Qualidade, pois a Escola é para todos.
A comunidade escolar deve repensar constantemente o seu papel pedagógico e sua
função social, refletindo se a Escola está voltada para interesses políticos, se é discriminadora
e/ou produtora de mecanismos de controle que impeçam que os estudantes consigam enfrentar
em condições de igualdade os desafios do mundo contemporâneo.
É muito importante ressaltar que a organização escolar deve estar alicerçada em valores
e responsabilidade social, ética e principalmente na cidadania. Desta forma, a Escola Pública,
têm como eixo condutor um PPP que prevê a reconstrução de uma escola comum para uma
escola inclusiva por meio da autonomia de uma gestão participativa e colaborativa.
Uma comunidade escolar só é aprendente na perspectiva de interagir com a diversidade
cultural quando se efetiva a inclusão propriamente dita, de maneira que a aprendizagem enfoque
e privilegie o aluno considerando as suas deficiências, desejos, sentimentos, expectativas.
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Uma proposta inclusiva de Educação Especial reconhece o direito e a capacidade de
todo aluno de construir conhecimento, respeitando-se as diferenças individuais, valorizando,
assim, a diversidade humana. Desta forma atende-se aos ditames das Constituições Federal e
Estadual, Lei nº 9394/96 – Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Adaptações Curriculares
e Estratégias para a Educação de Alunos com Necessidades Educacionais Especiais – SEESP/
MEC. Considera-se também o artigo 59 que atende às múltiplas necessidades de todos os estudantes brasileiros:
Os sistemas de ensino assegurarão aos educandos com necessidades especiais:
I – Currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos, para
atender às suas necessidades;
II – Terminalidade específica para aqueles que não puderem atingir o nível exigido para
a conclusão do ensino fundamental, em virtude de suas deficiências, e aceleração para concluir
em menor tempo o programa escolar para os superdotados;
III – Professores com especialização adequada em nível médio ou superior, para atendimento especializado, bem como professores do ensino regular capacitados para a integração
desses educandos nas classes comuns;
IV – Educação especial para o trabalho, visando a sua efetiva integração na vida em sociedade, inclusive condições adequadas para os que não revelarem capacidade de inserção no
trabalho competitivo, mediante articulação com os órgãos oficiais afins, bem como para aqueles
que apresentam uma habilidade superior nas áreas artística, intelectual ou psicomotora;
V – Acesso igualitário aos benefícios dos programas sociais suplementares disponíveis
para o respectivo nível do ensino regular.
Desse modo, o objetivo geral deste trabalho é investigar entre os professores da Escola
Estadual Prisciliana suas percepções sobre a importância da elaboração coletiva do Projeto Político Pedagógico para a construção de uma Cultura Inclusiva, permitindo a reflexão sobre como
se configura e se elabora um Projeto Pedagógico que atenda aos pressupostos desta Escola
que procura a Inclusão.
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REVISÃO DE LITERATURA
O eixo norteador da escola é o PPP ele
é o núcleo base, o documento que a Escola se
baseia quando precisa tomar decisões e estabelecer metas sintetizando a discussão em
todos os âmbitos do contexto educacional, ou
seja, sintetiza a filosofia da própria Escola, as
ações pedagógicas e as atividades cotidianas
da sala de aula.
Segundo Libâneo (2001, p. 125), o
projeto pedagógico “deve ser compreendido
como instrumento e processo de organização
da escola”, tendo em conta as características
do instituído e do instituinte. A reflexão é no
sentido de estabelecer uma Gestão Democrática e Participativa, onde toda a Comunidade
Escolar possa estar presente na elaboração e
atuação efetiva. A gestão democrática participativa valoriza a participação da comunidade
escolar no processo de tomada de decisão,
“apostando na construção coletiva dos objetivos e do funcionamento da escola através do
diálogo, do consenso” (LIBÂNEO, 2005).

O PPP preocupa-se em propor uma forma de organizar o trabalho pedagógico visando uma superação das dificuldades, buscando
amenizar conflitos e avançar na aprendizagem,
na tentativa de acabar com a rotina maçante
(relações competitivas, corporativas e autoritárias) do ambiente dentro da Instituição Escola e
para isto conta com o apoio de todos os envolvidos. Segundo Vasconcellos (1995):
O projeto pedagógico é um instrumento teórico metodológico que visa ajudar a enfrentar os desafios do
cotidiano da escola, só que de uma forma refletida,
consciente, sistematizada, orgânica e, o que é essencial, participativa. E uma metodologia de trabalho que
possibilita ressignificar a ação de todos os agentes da
instituição (VASCONCELLOS, 1995, p. 143).

Sendo a elaboração do PPP de total importância, se faz relevante também que a Educação Especial esteja inserida nas propostas
de uma política de Educação Inclusiva, ficando
evidenciado que as Escolas precisam constituir
esta Cultura de Inclusão internamente, pensando na diversidade e nas múltiplas possibilidades dos alunos.

Neste ponto é importante observar
que, ao nos referirmos a Gestão Participativa,
estamos considerando não apenas as esferas
diretas, mas também as Instâncias Colegiadas
conforme nos apresentam Veiga e Resende
(2013):

É dentro da coletividade escolar que as
ações, necessidades e proposições vão sendo
pensadas e ajustadas ao cotidiano escolar e
ao processo de chegada desses alunos a nossa Escola para que se possa constituir o que
chamamos de Cultura Inclusiva propriamente
A gestão da Escola perpassa por esferas administra- dita.
tivo-pedagógicas intermediárias, a organização do trabalho escolar, os desafios multiculturais, a construção
da cidadania, os dilemas dos processos avaliativos e
das instâncias colegiadas (APM, Conselho de Escola e
Conselho Participativo por série/ano) e também o gerenciamento dos recursos financeiros na Escola, além
de um Grêmio Estudantil que seja presente e atuante
(VEIGA; RESENDE, 2013).

A elaboração do PPP deve estar de
acordo com o que é posto na estruturação de
ações em Educação Especial ditadas pelas
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação
Básica e que deve estar incorporada aos mais
do que comprovados princípios de uma forte
pedagogia da qual todas as crianças possam
se beneficiar, promovendo a adaptação curricular de forma cooperativa, dando ao professor
segurança e preparo profissional.
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É este o momento de reorganizar a Escola, é o momento de mobilizar toda a comunidade escolar incluindo a família do estudante
PAAE para a responsabilidade com a trajetória
escolar do filho/aluno, pois o foco de ações
planejadas tem como referência os princípios e
diretrizes do Currículo Oficial do Estado de São
Paulo, será a partir da avaliação das práticas
recorrentes no cotidiano escolar que veremos
a possibilidade de construir a proposta pedagógica da Escola com qualidade social.
O planejamento, desta forma, destaca-se como um momento de reflexão, pesquisa e proposição, tendo em vista as ações
que deverão se efetivar no cotidiano de mais
um ano letivo, não ignorando a necessidade
de respeitar-se a heterogeneidade e incentivar
o desenvolvimento de competências e habilidades que promovam o protagonismo juvenil
e as vivências inclusivas no contexto escolar.
Salientando-se, assim, que para a construção
deste PPP ser possível é necessário propiciar
situações que permitam aos professores também aprender e a realizar o fazer pedagógico
de forma coerente.
Durante a elaboração deste artigo foi
verificado que é imperativa a mudança de perspectiva social e que a inclusão e participação
são essenciais à dignidade humana, aos direitos humanos partindo de valores interiorizados.
A educação básica atualmente deve constituir-se em uma parceria colaborativa e as boas
práticas pedagógicas deve ser uma dialética
que nos coloca o planejar, avaliar, replanejar,
agir e voltar a avaliar e replanejar novamente.
As Políticas Educacionais devem levar
em total consideração as diferenças e situações
individuais, o direito de cada criança à educação é proclamado na Declaração Universal de
Direitos Humanos e foi fortemente confirmado
pela Declaração de Salamanca: “Escolas centradas na criança são além do mais a base de
treino para uma sociedade baseada no povo,
que respeita tanto as diferenças quanto a dignidade de todos os seres humanos”.

Precisamos prestar maior atenção aos
potenciais das pessoas PAEE do que aos impedimentos habilitando-as para uma sociedade
mais justa, igualitária, inclusiva, democrática e
colaborativa. Neste estudo é possível refletir que as Escolas que possibilitam que toda
criança tenha direito fundamental à Educação
e ofereçam oportunidade de atingir e manter
o nível adequado de aprendizagem são capazes de satisfazer as necessidades dos alunos
PAEE, dando acesso ao ensino regular e ao
atendimento especializado na Sala de Recurso.
Nosso estudo também trouxe reflexões interessantes revisitando e constatando
que a “Declaração de Salamanca” (1994) vai
mais longe e reconhece entre aqueles “[...] que
apresentam necessidades educacionais especiais pessoas com deficiência, com altas habilidades, em situação de “risco” (na rua), de origem remota ou em situação de imigração, seja
população itinerante, crianças, adolescentes e
adultos pertencentes a grupos linguísticos, étnicos ou culturais não hegemônicos.
Pessoas com dificuldades de aprendizagem, em cumprimento de medida socioeducativa, em situação de privação de liberdade,
crianças e adolescentes submetidos a maus
tratos, exploração sexual e tráfico, além de pessoas impossibilitadas em ambientes hospitalares, jovens e adultos que não tiveram acesso
ou continuidade de estudos na Educação Básica na idade própria”.

TRAJETÓRIA METODOLÓGICA UNIVERSOS DA PESQUISA
Esta pesquisa foi realizada com o corpo docente da Escola Estadual, no extremo da
Zona Sul da Cidade de São Paulo. Foi fundada
em 1988, atualmente contamos com, aproximadamente, 1.500 alunos divididos em três
turnos de aulas, matutino, vespertino e noturno, matriculados no Ensino Fundamental Anos
Finais e Ensino Médio todos com Ensino Regular. Deste universo, a Escola possui em torno de 30 alunos laudados com deficiências di1375
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versas, dentre essas se constata a ocorrência
de Deficiência Intelectual, Deficiência Auditiva,
Autismo e seus Espectros, alunos com Baixa
Visão, Transtornos Globais de Desenvolvimento, Altas Habilidades/Superdotação e outras,
oferecendo espaços de fácil locomoção e também um banheiro de acessibilidade. Contamos
com uma estudante cadeirante.

Como a escala de Likert é bipolar foram medidas respostas positivas ou negativas
a uma afirmação, sendo observado se houve
distorções e quais poderiam ser as causas se
houvessem. Após o questionário ter sido totalmente respondido, foi possível analisar cada
item separadamente ou agrupados, em alguns
casos as respostas dadas podem ser somadas criando um resultado por grupo de itens ou
A proposta pedagógica da Escola Es- permitindo uma análise global e uma simetria
tadual Prisciliana fundamenta-se na Lei de Di- ao redor das temáticas centrais das respostas.
retrizes e Bases da Educação Nacional - LDB
9.394/96, a Constituição Brasileira de 1988,
Por ser um tipo de escala de resposna Lei 8069 de 13 de julho de 1990, o Estatuto ta psicométrica usada comumente em quesda Criança e do Adolescente, o disposto nos tionários, é a mais utilizada em pesquisas de
Parâmetros Curriculares Nacionais – PCN, nas opinião, evidenciando o nível de concordância
Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação com uma afirmação, ou seja, não apenas se
Básica e Deliberação no. 01/99 do Conselho responde sobre a concordância ou não com
Estadual de Educação de São Paulo.
as afirmações, mas também se informa qual o
grau dessa concordância ou discordância.
Envolvidos
Foi elaborado um questionário entrePROCEDIMENTOS PARA A COLETA E
gue aos docentes da Escola Estadual do ExSELEÇÃO DE DADOS
tremo Sul de São Paulo para reflexão e coleta
de dados.
Todos os participantes tiveram ciência
sobre o objetivo do estudo e a importância de
Instrumentos
sua participação, bem como o aceite a partir
Questionário impresso e formatado na do Termo de Consentimento Livre e Esclareescala Likert. A Escala de Likert foi utilizada cido – TCLE e Termo de Assentimento Inforcomo sendo uma soma das respostas dadas mado Livre e Esclarecido que dá a anuência
a cada item Likert. Um item Likert é apenas do participante. Assim esta pesquisa está vinuma afirmação à qual o professor pesquisado culada ao Programa Redefor Educação Esperespondeu por meio de um critério objetivo. O cial e Inclusiva intitulada “Rede de Educação
objetivo foi medir o nível de concordância ou Inclusiva: Formação de Professores nos âmbinão concordância à afirmação. Foram usados tos de Pesquisa, Ensino e Extensão”, aprovacinco níveis de respostas. Estas poderiam ser da pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CAAE)
ampliadas, mas a decisão foi feita pela escolha da Faculdade de Ciências e Tecnologia (FCT),
de respostas em ordem decrescente de con- UNESP, Campus de Presidente Prudente, SP,
cordância:
sob o nº 26341614.3.0000.5402, cujo parecer
nº 173.558 é datado de 07 de dezembro de
1. Concordo plenamente
2012.
2. Concordo satisfatoriamente
3. Concordo parcialmente
O questionário foi oferecido e explica4. Discordo parcialmente
do aos professores, inclusive quanto a seu ob5. Discordo plenamente
jetivo, durante uma Reunião e elaborado com
alguns critérios utilizando 9 perguntas “fechadas”, e a possibilidade de responderem anonimamente, para que eles se sentissem mais
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tranquilos e tivessem maior liberdade para se
expressarem. Os procedimentos para a análise
de dados após a aplicação do questionário foi
possível estabelecer alguns padrões de respostas e tabular os resultados obtidos, a partir
de uma análise quantitativa que envolve o uso
da quantificação. Busquei traduzir em números
as opiniões e informações, confrontando-as
com as referências bibliográficas.

ção do PPP foi levado em conta a realidade
escolar, a comunidade escolar e o entorno à
minha Escola”, uma vez que sem a participação efetiva da comunidade escolar o PPP poderia 10 ignorar parte de sua realidade, limitar
a ação coletiva e democrática. Mas, precisamos considerar que participação exige presença ativa, incorporação à vida social e aprendizado, assim, chegamos à mesma reflexão de
Veiga (2013):

RESULTADOS E ANÁLISE
A maioria (torno de 92%) dos professores concorda que participou ativamente da
elaboração do PPP e que conhece a estrutura
do projeto. Como é citado por Veiga (1995):
O PPP ao se constituir em processo participativo de
decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as próprias contradições, buscando eliminar as
relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando pessoal e racionalizado
da burocracia e permitindo as relações horizontais no
interior da escola (VEIGA, 1995).

O PPP ao se constituir em processo participativo de
decisões, preocupa-se em instaurar uma forma de organização do trabalho pedagógico que desvele os conflitos e as próprias contradições, buscando eliminar as
relações competitivas, corporativas e autoritárias, rompendo com a rotina do mando pessoal e racionalizado
da burocracia e permitindo as relações horizontais no
interior da escola (VEIGA, 2013).

Podemos afirmar que 61% dos professores concordam parcialmente que as diretrizes do PPP sejam seguidas por todos os
docentes na Unidade Escolar. Mas, em contrapartida, reconhecem a atuação das Instâncias Colegiadas: APM, Conselho Participativo
de Classe/Série, Conselho de Escola, Grêmio
Estudantil, previstas neste mesmo documento
como fundamentais e previstas no processo de
democratização da Escola.

Mais de 75% reconhecem que o PPP
direciona, ou melhor, norteia as práticas docentes e tem por objetivo auxiliar na formação
acadêmica dos jovens de forma democrática,
respeitando diferenças por meio de ações coEmbora mais da metade acredite que
letivas, ou seja, o papel do PPP é relevante
seja possível verificar essa ação das dimenpara a prática docente.
sões do PPP no contexto escolar refletida nas
É também a maioria (92%) dos docen- práticas coletivas, ainda é considerável o nútes admite a importância das dimensões Ad- mero de professores que endossam uma visão
ministrativa, Financeira, Pedagógica e Jurídica contrária desta verificação. É possível que uma
como fundamentais para direcionar práticas das hipóteses para esta diferença de opiniões
educativas. Aproximadamente 34% dos profes- seja a dificuldade do professor em assumir
sores concordam plenamente que o PPP con- uma visão global da prática de cada uma dessiderou a realidade onde a U.E. está inserida. tas dimensões previstas no PPP.
Em torno de 35% dos docentes que
foram questionados concordam parcialmente
que houve participação de pais, responsáveis,
alunos, professores e gestores na elaboração,
o que poderia explicar o resultado das impressões relacionadas à questão 06:“ Na elabora-

Assim, por exemplo, um professor pode
ter a noção exata de sua atuação, de forma individualizada, mas desconhecer a participação
dos colegas, bem como das outras áreas em
que essas ações são desenvolvidas.
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O desenvolvimento do PPP pode ser
prejudicado se alguns profissionais ministram
aulas em várias escolas a fim de completar
suas cargas horárias e não participam integralmente de todas as atividades escolares, mais
precisamente das reuniões e dos estudos periódicos, não se identificando com os projetos
construídos em cada uma das instituições em
que trabalha. Ou podemos refletir como nos
coloca Veiga (2013):
A fragilidade dos conceitos teóricos e a evidência de
que os educadores não relacionam suas ações e objetivos dos projetos por eles desenvolvidos à filosofia, às
metas e aos objetivos mais gerais do projeto da Escola,
além do despreparo e pouca experiência democrática
na preparação teórica em assumir tal responsabilidade
(VEIGA, 2013).

Assim, podemos afirmar que há inúmeros avanços possíveis de acontecerem especialmente quando viabilizamos estudos periódicos da prática cotidiana das salas de aula e,
assim, consequentemente articular ações dos
professores entre coordenadores e equipe gestora. Novamente referenciamos Veiga (1995, p.
103): “Mais uma vez se constata, portanto, a
urgente necessidade da criação institucionalizada do referido espaço nas escolas, dado que
a formação contínua é base para a construção
do PPP e decorrente autonomia escolar”.
Em relação às Instâncias Colegiadas,
mais especificamente à APM, Conselho de
Escola e Conselho Participativo, 92% dos docentes os considera democráticos, inclusivos e
atuantes. Ainda sobre o Conselho Participativo
é interessante notar o reconhecimento de que
esta Instância tem trazido a comunidade ao
ambiente e à vida escolar numa demonstração
de colaboração e participação democrática e
inclusiva.

No que se refere ao Grêmio Estudantil,
os números se invertem discordando ou concordando parcialmente com a efetiva e democrática participação deste. Sobre a avaliação
das propostas do PPP 89% dos questionados
acredita que ocorra de forma periódica para
adequações em prol da eficácia do processo
de ensino aprendizagem.
Também 97% dos professores considerou que conhece a configuração deste projeto e que o mesmo beneficia a inclusão, sendo possível planejar e prever suas ações para
beneficiar os estudantes PAEE, embora na U.
E. essa inclusão não tenha sido considerada
plenamente satisfatória. A referida insatisfação
apontada pelos professores quanto à prática
inclusiva é confirmada em outros momentos do
questionário.
Quando, por exemplo, inquiriu-se sobre
o início de processo de adaptação curricular
do estudante PAEE o resultado aponta para
uma prática pedagógica considerada ineficiente, bem como para ações não totalmente
ajustadas às necessidades de estudantes com
deficiências: “Nenhum de nós pode fazer as
coisas mais importantes sozinho. A parceria e
a colaboração são os caminhos para enfrentar
todos os desafios (autor desconhecido) ”.
Por outro lado, quando considerada a
Sala de Recurso e a Sala Comum num Ensino
Colaborativo há o reconhecimento da eficiência de ações pedagógicas inclusivas, que ganha ainda mais força quando levada em conta
a possibilidade de interação com especialistas,
profissionais da educação e comunidade escolar. O ensino colaborativo é uma estratégia
didática inclusiva em que o professor da classe
comum e o professor, ou especialista planejam
de forma colaborativa, procedimentos de ensino para ajudar no atendimento a estudantes
com deficiência, em classes comuns, mediante
um ajuste por parte dos professores. De acordo com Capellini:
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Nesse modelo, dois ou mais professores possuindo
habilidades de trabalho distintas, juntam-se de forma
coativa e coordenada, [...] ambos compartilham a responsabilidade de planejar e de implementar o ensino
e a disciplina da sala de aula. O trabalho colaborativo
efetivo requer compromisso, apoio mútuo, respeito, flexibilidade e uma partilha dos saberes (CAPELLINI, s/d).

[...] muitas iniciativas denominadas Educação Inclusiva seguem, na realidade, o modelo de Integração. Ou
seja, embora as escolas privilegiam um discurso de
aceitação à diversidade, na prática não se modificam
para dar conta das especificidades de aprendizagem
e desenvolvimento de todos os alunos, deixando aos
profissionais e professores dos serviços de apoio especializado, a responsabilidade pela resposta educativa a
ser dada àqueles que apresentam necessidades educacionais especiais (GLAT et al., 2003).

A reflexão acima se baseia no conhecimento de que nas Salas de Recurso, o professor é um especialista que prepara o aluno para
A Escola Estadual recebe um número
desenvolver habilidades e utilizar instrumentos
de apoio que facilitem o aprendizado nas aulas considerável de alunos PAEE e, aproximadamente, 53% dos professores entendem que a
regulares.
U.E. possui ambientes propícios e adaptados
Este trabalho deve ser feito no contra- às necessidades locais e específicas da clienturno, apesar do foco não ser clínico e sim pe- tela para o desenvolvimento sócio, físico e pedagógico não se trata de aula de reforço. “Se dagógico deste aluno, e que ocorre a tentativa
for necessário atendimento médico, o proce- de criar condições para que estes alunos camidimento é o mesmo que o adotado para qual- nhem na construção do conhecimento.
quer um: encaminha-se para um profissional
Dentre essas condições, a Avaliação é
da saúde. Na sala, ele é atendido por um professor especializado, que está lá para ensinar”, vista e utilizada pela maioria como um instrumento diagnóstico e contínuo que possibilita o
como é citado por Ramos (2010).
desenvolvimento e o avanço da autonomia em
Na análise dos resultados vale desta- igualdade de oportunidades, e a Recuperação,
car a adesão da grande maioria à concepção um meio para propiciar um rendimento escolar
de que a legislação que ampara os princípios adequado. Ainda que 87% dos professores tede inclusão é conhecida, contemplada no PPP nham concordado que foi realizada uma reflee cumprida na Escola. Ainda assim chama a xão sobre as prioridades planejadas e que as
atenção o número de professores que con- ações práticas previstas no PPP tenham sido
cordam parcialmente com a colocação, o que avaliadas, afirmam também que alguns objetitalvez nos leve de volta às observações con- vos inevitavelmente não foram atingidos.
cernentes exclusivamente à prática da inclusão
Em relação à iniciativa dos professores,
sob uma ótica de atuação docente individual e
estes acreditam que tenham capacidade de
não globalizada.
identificar alunos com dificuldades de aprenMesmo que levemos em conta a diver- dizagem, têm buscado informações didáticas,
sidade nos processos de planejamento da Es- pesquisado ferramentas de aperfeiçoamento,
cola e de cada turma/ano, pode ocorrer que organizado atividades específicas e auxiliado
certas deficiências não sejam contempladas os alunos com maiores dificuldades; promonos diversos níveis do planejamento sendo vendo, assim, uma avaliação pedagógica que
necessário adaptar o currículo de forma indi- subsidiem propostas de planejamento, ação
vidualizada, talvez por conta disso, o docente com estudantes da classe regular e também
priorize ações individuais e não globais. Por adaptação curricular para aquele estudante
outro lado, considerando algumas reflexões, PAAE quando necessário.
vale destacar que conforme pesquisa de âmbito nacional realizada por Glat et al. (2003):
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Os comportamentos colaborativos foram reconhecidos como importantes para construir vínculos, garantir o acesso ao currículo de
forma colaborativa e articulada e privilegiando
intercâmbios cognitivos e observados na Escola Prisciliana por quase 72% dos professores.
“Falar em Educação Inclusiva na Perspectiva
de um ensino-aprendizagem colaborativo pressupõe um movimento dentro e fora da Escola
que a desafia a ser mais representativa da diferença que existe na sociedade, tornando-a, assim, mais democrática e justa”. (MEC, 2005).

Com relação ao conhecimento e à valorização do Ensino Colaborativo (Coensino)
fica claro que nos remete à ideia de parceria,
sendo que ao valorizar a Educação Especial
a equipe escolar pode direcionar ações da
Sala de Recurso para o atendimento e potencializar as habilidades e minimizar as barreiras
provocadas pelas suas especificidades físicas,
sensoriais, intelectuais e globais. “As práticas
colaborativas são fomentadas pelo dinamismo
da atuação pedagógica, a riqueza de estímulos
e do acesso a diferentes formas de comunicação, por exemplo: intérprete de Libras” (SANPara se realizar um trabalho dessa na- TOS; ZANATA, 2014).
tureza colaborativa requer um planejamento,
A possibilidade de articulação e viauma elaboração prévia e que as tarefas e intervenções dos diferentes participantes sejam bilização do próprio trabalho docente com o
definidas e anteriormente distribuídas para que de outro colega foi considerada possível para
uma não concorra com a outra representando aproximadamente 80% dos professores o que
um grande benefício para o coletivo. Desta for- nos faz concluir que o trabalho pedagógico inma, refletimos que para lidar com a diversidade clusivo não é somente um desejo, mas tamexige-se quebra de paradigmas e mudança de bém uma ação realizável na concepção destes
atitude dos professores e de toda comunidade profissionais, desta forma numa parceria proescolar na tentativa de construir ou até bus- fissional permite-se que se observe, se ouça,
car conhecimentos integradores e inclusivos. troque-se experiências, tenha-se ideias e que
Assim sendo, a colaboração aqui pode ser se encontre soluções.
entendida como uma estratégia de trabalho
Reconhecer a importância da elaborapedagógico, não desenvolvido de uma forma
particular somente de uma sala de aula, mas ção do PPP não parece ser tarefa complicada.
parte do PPP, praticada de maneira ampla e Os professores indicaram não somente conhecer o processo de planejamento do projeto,
frequente. De acordo com Capellini (2004):
mas também a necessidade de o adaptar ao
O ensino colaborativo tem sido utilizado para favorecer aluno PAEE de forma a garantir uma educaa inclusão escolar, envolvendo a parceria direta entre ção democrática e de qualidade. Discrepânprofessores da educação comum e especial. O ensino cia quando questionados a respeito da ação
colaborativo é uma estratégia didática inclusiva em que prática do que está previsto no projeto. Nesse
o professor da classe comum e o professor ou especia- sentido, as teorias não parecem completamenlista planejam, de forma colaborativa, procedimentos de te satisfatórias para explicarem o que deveria
ensino para ajudar no atendimento a estudantes com ocorrer no cotidiano escolar, mas isso tampoudeficiência, em classes comuns, mediante um ajuste co é de se estranhar, uma vez que a Inclusão
por parte dos professores [...]. Ambos compartilham a ainda é uma ideia relativamente nova, não só
responsabilidade de planejar e programar o ensino e a para alunos e docentes como para toda a Codisciplina da sala de aula. Cada profissional envolvido munidade Escolar.
pode aprender e beneficiar-se dos saberes dos demais
e, com isso, o beneficiário maior será sempre o aluno
(CAPELLINI, 2004).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste Artigo Científico onde foi focado como se desenvolve o Ensino Fundamental e
Médio da Escola Estadual foi possível refletir que a proposta pedagógica busca privilegiar o ensino enquanto construção do conhecimento, que o desenvolvimento pleno das potencialidades
do aluno e sua inserção no ambiente social são visados e utilizando-se, para isso, os conteúdos
curriculares da base comum e os temas transversais, trabalhados em sua contextualização em
consonância com as diretrizes da Secretaria da Educação.
Uma das considerações concluídas é que há um longo caminho a ser percorrido para
se chegar a todos estes ditames anteriores colocados, mas este trabalho aponta diretrizes de
novas reflexões e constatações dentro da Escola, constituindo-se como uma grande motivação
de melhoria educacional.
O objetivo inicial de verificar se a elaboração do PPP leva em conta as constatações de
que o bairro é carente de entretenimentos culturais, há poucas perspectivas profissionais imediatas que se oferecem ao adolescente, a necessidade do desenvolvimento de uma educação
para a diversidade e que afetam o processo educativo foi amplamente averiguado nas respostas
de cada professor.
Esta pesquisa serve de ponto inicial para o desenvolvimento da tão desejada Escola
Inclusiva, deixando à mostra que devemos continuar investindo novos esforços em reflexões,
principalmente nas Reuniões de ATPC (Aula de Trabalho Pedagógico Coletivo), assim também
nas Reuniões dos Colegiados: APM, Conselho de Escola, Conselho Participativo, atuação do
Grêmio Estudantil, Reuniões de Planejamento, Replanejamento e de Pais/Responsáveis. Com
relação à aquisição de conhecimentos ficou evidente a ideia de que ocorre, sim, a adaptação
curricular juntamente com ações para “acolher” a Comunidade Escolar desejando que todos
sejam parte dessa intencionalidade de ações práticas educativa e também inclusiva, porém, foi
verificado que os docentes acreditam que estas não são suficientes e que podem transparecer
que são realizadas de forma inadequada, ou melhor, de forma ineficiente.
Tal constatação nos deixa a intenção de explorar e aprimorar cada vez mais este ponto
das práticas pedagógicas dos professores, inclusive, a proposta pedagógica da Escola Prisciliana visa enfrentar essas necessidades e percalços para atingir os objetivos da Lei Federal nº
9394, de 20 de dezembro de 1996 e do Estatuto da Criança e do Adolescente. A Escola conta
com um PPP como eixo condutor de práticas pedagógicas inclusivas, entretanto, 36% dos docentes se mostraram parcialmente concordantes com o compromisso de valorização da escola
pública como construção de ações coletivas como superação dos desafios sociais, educativos
e de quebra de paradigmas.
A nova meta, após este artigo, será atingir 100% de concordância dos professores, visto
que o preceito legal sustenta a ideia de que a escola deve assumir como
tarefa o trabalho de refletir sobre sua intencionalidade educativa e a obrigação de praticá-lo. Entretanto, o reconhecimento e a expectativa dos
entrevistados de que a Inclusão se faça eficaz nos leva a crer no compromisso de todos os envolvidos, a compreender que a participação
tenderá a tornar-se mais efetiva à medida que novas estratégias e
compromissos sejam estudados e firmados visando o bem-estar, a
capacitação para a autonomia de cada um de nossos filhos, alunos
e futuros cidadãos.
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A MÚSICA NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL

RESUMO: Este artigo trará por meio da pesquisa bibliográfica, alguns elementos que mostram
que, ao usar atividades musicais na Educação Infantil, os Professores dessa Etapa da Educação contribuem para desenvolvimento integral dos alunos, enriquece seu currículo e torna
o processo de ensino aprendizagem mais alegre e prazeroso para todos os participantes, visando uma maior integração entre os elementos envolvidos no processo educativo, e maior
interação das crianças durante as aulas desenvolvidas e orientadas pelo professor, para que
impactem positivamente nas diferentes etapas do desenvolvimento do aluno, contribuindo
para a formação de bases importantes para o crescimento motor, afetivo, social e cognitivo,
entendendo que que o desenvolvimento da criança é totalmente influenciado meio em que
está inserida.

Palavras-chave: Música; Educação; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

N

a realização deste artigo foi utilizado como proposta metodológica a pesquisa
bibliográfica, trazendo informações sobre a importância e contribuição da música nas atividades diárias na Educação Infantil, para um melhor desenvolvimento
cognitivo, sócio afetivo e motor das crianças nesta faixa etária, como também tornar o processo
educativo mais prazeroso e alegre, em um ambiente tranquilo, seguro e harmonioso para a criança se desenvolver na sua integralidade.
A ideia da infância é moderna. A mudança de mentalidade na concepção da educação
infantil tem relação com a produção e a difusão de novos conhecimentos sobre a criança na
Psicologia e na Medicina.
Tem a ver também - e muito - com as mudanças sociais de urbanização, industrialização,
do ingresso cada vez maior das mulheres no mercado de trabalho. Segundo SOUZA (2007, p.
15-16):
A educação institucionalizada de crianças pequenas surgiu no Brasil no final do século XIX. [...] O setor privado
da educação pré-escolar, voltado para as elites - os jardins-de-infância de orientação fröebeliana-, já tinham seus
principais expoentes no Colégio Menezes Vieira no Rio de Janeiro, desde 1875, e na Escola Americana anterior a isso. [...] No setor público, o jardim-de-infância da Escola Normal Caetano de Campos, que atendia à elite
paulistana, foi inaugurado apenas em 1896, mais de vinte anos depois das fundações da iniciativa privada. O
jardim-de-infância da Escola Caetano de Campos, cujo trabalho pedagógico se baseava em Fröebel, tinha como
princípios educativos os conteúdos cognitivo e moral. Nas duas primeiras décadas do século XX, foram implantadas em várias regiões do Brasil, as primeiras instituições pré-escolares assistencialistas (SOUZA, 2007, p. 15-16).

A Educação Infantil no Brasil e no mundo passou por diversas mudanças no decorrer
dos anos, com os vários estudos na área, têm se ampliado os enfoques.
Diversificando nas áreas do conhecimento como: psicologia do desenvolvimento, políticas educacionais, antropologia, sociologia da infância, história da educação.
No intuito de focar temáticas que contemplam a formação dos profissionais à compreensão das expressividades infantis imprescindíveis ao processo de humanização da criança.
Esses novos estudos implicam também nas normas que regem a Educação, dentre elas,
a LEI N. 11.769, de 18 de agosto de 2008 sancionada pelo Presidente da República, que altera
a Lei N. 9.394 de 20 de dezembro de 1996.
Lei de Diretrizes e Bases da Educação, para dispor sobre a obrigatoriedade do ensino
da música na educação básica. Lei que foi recentemente alterada pela Lei N. 12.287, de 13 de
Julho de 2010, em seu Art. 26 para:
Art. 26. Os currículos do ensino fundamental e médio devem ter uma base nacional comum, a ser complementada, em cada sistema de ensino e estabelecimento escolar, por uma parte diversificada, exigida pelas características regionais e locais da sociedade, da cultura, da economia e da clientela.
§ 2o O ensino da arte, especialmente em suas expressões regionais, constituirá componente curricular obrigatório
nos diversos níveis da educação básica, de forma a promover o desenvolvimento cultural dos alunos (REDAÇÃO
DADA PELA LEI Nº 12.287, 2010).
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Este foi um momento propício para a necessária produção de conhecimentos na área
de Artes e seus segmentos (Artes Visuais, Dança, Música e Teatro), alentador de processos de
formação inicial e contínua de educadores, mais uma etapa de continuidades e mudanças na
educação.
Na Educação Infantil, os aspectos relacionados ao cuidado e ao acolhimento são prioritários.
A educação e o fazer pedagógico junto às crianças pequenas e pequenininhas não descartam de forma alguma as formas de cuidado/acolhimento, é necessária a indissociabilidade
de educar e cuidar nesse primeiro nível da Educação Básica.
Desde os primeiros meses de gestação, o bebê tem contato tanto com os sons de dentro do ventre da mãe, quanto com os sons externos. Além disso, no sexto mês de gestação a
audição do bebê é tão madura que é comparada à de um adulto.
Ao nascer, sua relação com o mundo dos sons se amplia e além de ouvir, a criança reage aos estímulos musicais com movimentos e produção sonora.
A criança se torna ouvinte ativo e dessa forma, consegue ouvir e distinguir diferentes
sons.Durante o desenvolvimento infantil podemos observar como o corpo, vivido pela criança
por meio da motricidade, dos gestos e do movimento, pode representar uma linguagem: a linguagem corporal.
Ao entendermos esta comunicação não verbal aumentamos a nossa capacidade de
respostas assertivas em relação às necessidades da criança.
A Música é um dos componentes curricular da disciplina de Artes, e pode ser utilizada
durante, antes ou depois de diversas atividades, integrando as crianças com as propostas pedagógicas, com os colegas e o professor.
A música tem uma grande contribuição para o desenvolvimento cognitivo e motor é
também um despertador da criatividade. Cada criança ao escutar uma melodia, interpretada de
forma única e pessoal.
Além da forma de internalização, inversamente, a música fornece subsídio para externalizar sentimentos.
Sendo assim a música deve ser considerada uma verdadeira “linguagem de expressão”,
parte integrante da formação global da criança influenciando no desenvolvimento dos processos
de aquisição do conhecimento, sensibilidade, sociabilidade e criatividade.
As atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si mesma,
desenvolvendo sua noção de esquema corporal, também permitem uma melhoria na comunicação com o outro.
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MÚSICA POR QUÊ?
Nos próximos parágrafos, citando também alguns aclaramentos da Neurociências,
área de pesquisa que estuda o sistema nervoso, que, em um de seus campos chamado
de Neurociência Cognitiva foca na capacidade
cognitiva (conhecimento) do indivíduo, como o
raciocínio, a memória e o aprendizado.
O sistema nervoso tem por objetivo,
fomentar novas metodologias com atividades
pedagógicas que despertem o aprendizado do
aluno, será apresentado alguns elementos que
apontam os benefícios e porquê utilizar a música como metodologia no processo de ensino-aprendizagem para os alunos da Educação
Infantil, com a finalidade de incentivar os professores a trabalhar com música nas atividades desenvolvidas no dia a dia:
Considerando-se as especificidades afetivas, emocionais, sociais e cognitivas das crianças de zero a seis
anos, a qualidade das experiências oferecidas que
podem contribuir para o exercício da cidadania deve
estar embasada nos seguintes princípios: • o respeito
à dignidade e aos direitos das crianças, consideradas
nas suas diferenças individuais, sociais, econômicas,
culturais, étnicas, religiosas etc.; • o direito das crianças a brincar, como forma particular de expressão, pensamento, interação e comunicação infantil; • o acesso
das crianças aos bens socioculturais disponíveis, ampliando o desenvolvimento das capacidades relativas
à expressão, à comunicação, à interação social, ao
pensamento, à ética e à estética; • a socialização das
crianças por meio de sua participação e inserção nas
mais diversificadas práticas sociais, sem discriminação
de espécie alguma; • o atendimento aos cuidados essenciais associados à sobrevivência e ao desenvolvimento de sua identidade (RCN, 1998, p13 vl. I).

Através da música a criança desenvolve diferentes sensações, podendo ser pela expressão corporal, do manuseio de diferentes
instrumentos, da interação com os colegas ou
da participação de uma atividade (RCN, 1998).

O complexo processo de aprendizagem
envolve várias funções de nosso organismo,
para aprender é necessário o desenvolvimento
do Sistema Nervoso, exige uma rede complexa
de operações neurofisiológicas e neuropsicológicas, colocar em alerta todos os neurônios,
requer atenção, e ainda recebe a influência do
ambiente em que vive o sujeito nesse processo (RCN, 1998). “Aprender é uma questão de
foco, organização e ritmo neural.” Marta Relvas.
A música é presente na Educação Infantil em diversos momentos, na entrada, no
horário de refeição, na saída, para um reconhecimento de “momento”, “quando é hora do
que”.
Isto propicia, um momento de sociabilidade, descontração, prazer e trazendo a
atenção dos alunos para a atividade que será
desenvolvida, e envolvendo toda a turma em
um único propósito, propiciando o desenvolvimento da fala, do ritmo, da audição, da memorização, a sociabilização, a inclusão, a coordenação motora, o ritmo, atendendo assim a
praticamente todas a necessidades dos alunos
para o desenvolvimento cognitivo, psicomotor,
atuando como uma ferramenta importantíssima
no processo de ensino aprendizagem (RCN,
1998).
A expressividade musical desempenha
importante papel na vida recreativa de toda
criança, ao mesmo tempo em que desenvolve sua criatividade, promove a autodisciplina
e desperta a consciência rítmica e estética. A
utilização da música como conteúdo na Educação Infantil não tem a pretensão de formar músicos ou instrumentistas, o objetivo é despertar
outras habilidades e possibilidades dos corpos
e da mente, é trazer uma formação humanística (RCN, 1998).
Ao implementar a música como proposta pedagógica, o professor tem uma diversidade de possibilidades desde o contexto histórico-social e geográfico até literatura, poderá
desenvolver conceitos comuns às produções
musicais na forma de projetos também na áreas de ciências, físicas e matemática, preparando as crianças para as próximas etapas de
ensino, como também para resolução de problemas (RCN, 1998).
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Ao utilizar-se da música durante suas
aulas, o professor desperta em seus alunos
a audição, a atenção, a percepção, o ritmo, a
percepção, o equilíbrio entre outros sentidos e
emoções além da memória, provoca a sociabilização e a inclusão, essa é mais uma ferramenta para o lúdico ser utilizado em sala de aula,
com indicação no Currículo da Cidade (2017)
acerca do ensino de música nas escolas.
O trabalho com música na escola propicia aos alunos conversas com o corpo quando
estes realizam gestos livres, movimentos e expressões faciais ao escutar música; movimentação corporal ao caminhar ao som de uma
música de diversas maneiras e em direções
diferentes: na ponta dos pés, de lado, com o
calcanhar, andando para a frente, para trás, em
círculo de lado etc.
Ao som do pandeiro, explorando sons
do corpo (palmas, estalos, batidas de pé, de
mãos, sons com a boca etc.), a atenção e a
concentração: na pausa (silêncio), “congelar”
imitando a posição de uma estátua:
Outra grande descoberta das neurociências é que através de atividades prazerosas e desafiadoras o “disparo” entre as células neurais acontece mais facilmente:
as sinapses se fortalecem e redes neurais se estabelecem com mais facilidade. Mas como desencadear isso
em sala de aula? Como o professor pode ajudar nesse
“fortalecimento neural”? Todo ensino desafiador ministrado de forma lúdica tem esse efeito: aulas dinâmicas,
divertidas, ricas em conteúdo visual e concreto, onde o
aluno não é um mero observador, passivo e distante,
mas sim, participante, questionador e ativo nessa construção do seu próprio saber (MIETTO; SIQUEIRA s/d).

O processo de construção na infância
se dá de forma agradável, divertida, e integrada
através da valorização do brincar, contribuindo
com 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.
A aprendizagem significativa tem seu
substrato orgânico e biológico na reorganização das conexões entre os neurônios, na neurogênese, compreendida pelo conceito da neuroplasticidade como capacidade plástica do

cérebro se reorganizar em vários níveis, quando submetido a estímulos eficientes e frequentes.
A compreensão dessas funções se faz
necessária na sala de aula, como explicam
Guerra, Pereira e Lopes (2004, p. 1): As estratégias pedagógicas utilizadas pelo educador no processo ensino e aprendizagem são
estímulos que organizam o sistema nervoso
em desenvolvimento, produzindo aquisição de
comportamentos, objetivo da educação.
Em entrevista à Revista Escola, o Professor António Nóvoa foi questionado: “Há algum
tempo, diz-se que a Educação tem a missão
de salvar o mundo. Os educadores reclamam
dessa responsabilidade. Eles têm razão”?
Sim. Há uma espécie de valorização retórica dos professores. Pede-se de tudo a eles. Quem vai salvar o
mundo? Quem vai assegurar o desenvolvimento de todos? Quem vai garantir o progresso? Para todas essas
questões, a resposta é sempre a mesma, a Educação.
Algumas instituições parecem caminhões enormes carregando toneladas, mas eles têm rodinhas de bicicleta
no lugar de pneus grandes. A Educação assumiu muitas
tarefas. É o fenômeno da escola transbordante. Alguém
necessita fazer essas tarefas enquanto ninguém as quer
e a escola tem de dar conta delas. Mas uma coisa é
dizer que todas são missão da escola e outra é compreender que a instituição precisa cumpri-las enquanto outras tarefas da sociedade não estiverem fortes. Quando
isso ocorrer, teremos um compartilhamento que chamo
de espaço público da Educação (GUERRA et al. 2004).

O propósito de se utilizar a Música enquanto conteúdo na Educação Infantil é desenvolver nas crianças a concentração, o foco, o
desenvolvimento do raciocínio lógico, a criatividade além de ser um apoio para o aprendizado de outras disciplinas, fazendo também o
aluno pensar no coletivo.
Ao professor cabe se alimentar das informações que surgem, buscando fontes seguras, e não acreditar em fórmulas para a sala de
aula criadas sem embasamento científico.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Estes próximos parágrafos trarão citações de autores que corroboram com a Música
como conteúdo na primeira Etapa da Educação Básica, já que essa contribui na formação
integral das crianças, fornecendo base para um
desenvolvimento em todas as próximas etapas
educacional, social, profissional e familiar.

“A música está presente em todas as
culturas e pode ser utilizada como fator determinante nos desenvolvimentos motor, linguístico e afetivo de todos os indivíduos” (MARTINS,
2004). A música pode ter diversas definições
além do conjunto harmonioso de sons, na escola é um importante elemento na formação
integral dos alunos.

É apropriado citar a ideia de Ostetto
As mudanças na Educação Infantil são (2003) de que:
a escola deve ampliar o repertório musical
frutos de estudos de uma nova forma de compreender a criança, a partir de estudos sobre dos alunos permitindo-lhes um pensar crítico acerca
o desenvolvimento da criança e sobre o seu da construção do gosto e que isso implica, por outro
desenvolvimento foi possível estabelecer uma lado, que a própria professora necessita questionar-se
identidade para essa que é a primeira etapa da acerca de seu repertório musical e de sua bagagem
de conhecimentos e vivências em torno da música e
Educação Básica.
Em 17 de dezembro de 1.999, o Conselho Nacional de Educação – CNE aprovou o
parecer 022/08 implantando as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil.
O documento do CNE deixa claro que
as Diretrizes para Educação Infantil, além de
embasar as propostas curriculares e os projetos pedagógicos, estabelecem paradigmas
para a própria concepção destes programas
de cuidado e educação. Além de estabelecer
orientações para o trabalho com as crianças
nas creches e pré-escolas, as DCNs, também
desenharam uma nova identidade para toda a
educação infantil:
As diferentes situações contidas nas brincadeiras que
envolvam música fazem a criança crescer através da
procura de soluções e de alternativas. O desempenho
psicomotor da criança enquanto brinca alcança níveis
que só mesmo com a motivação ela consegue. Ao
mesmo tempo favorece a concentração, a atenção o
engajamento e a imaginação. Como consequência a
criança fica mais calma relaxada e aprende a pensar,
estimulando sua inteligência (GÓES, 2009).

da cultura musical cotidiana. A partir dessas noções
argumento que a linguagem musical tem uma especificidade e necessita ser vivida na escola para além de
divertir, de reforçar saberes e tematizar festas do calendário escolar, como Festa Junina, festas religiosas, Dias
das Mães, entre outros. Ao aprofundar os estudos sobre
a música é possível perceber que as crianças conseguem interagir melhor umas com as outras, usarem sua
imaginação, sua criatividade. Assim, meu objetivo foi
o de compreender o valor da música tanto para o desenvolvimento quanto para o aprendizado das crianças
a partir da musicalidade trabalhada em sala de aula.
Portanto, a música é de suma importância na aprendizagem das crianças, pois ela faz com que a criança se
envolva com a música bem como amplie e enriqueça o
seu desenvolvimento cognitivo e sua motricidade (OSTETTO, 2003).

Trabalhar com a prática musical na escola ambiciona oferecer à criança “vivências
de tempo, duração de sons, por meio do acento dos movimentos, utilizando deslocamentos
naturais, canções, percussão com instrumentos ou utilizando o próprio corpo, palavras e
frases ritmadas” (PALLARÉS, 1981, p. 10).
O autor (1981) ainda cita que, proporciona aos alunos desenvolver a afetividade,
aguçar a capacidade de entender e reagir a
mudanças e obter aprimoramentos na percepção, na comunicação e na atenção.
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As brincadeiras e rodas cantadas, carregadas de ludicidade, são manifestações coletivas elaboradas a partir da cultura popular,
utilizadas pelo homem durante a história, como
linguagem para demonstrar alegrias e tristezas
podendo ter a participação de todos independente das limitações, para dançar e vivenciar o
ritmo, trazendo àquele que participa, satisfação
emocional, física e social.

É possível seguir esta orientação com
brincadeiras, jogos, músicas e brinquedos que
fazem parte da riquíssima cultura brasileira
com seus colaboradores como os índios os
primeiros moradores desta terra, os africanos
trazidos para cá como escravos, e europeus
responsáveis pela nossa colonização.

Oliveira (2007, p.5) cita que “o padre
Antônio Rodrigues (1516 – 1568) pode ser o
patrono dos educadores musicais brasileiros,
Os jogos musicais, segundo Bréscia isto porque ele ensinou música europeia aos
(2003), podem ser divididos em três tipos:
habitantes nativos e educação por meio da múSensório Motor: Atividades que relacionam o som e o sica desde 1556.”
gesto. Simbólico: Quando o som tem função de ilustração, sonoplastia busca representar o significado da música, sentimento, a expressão. De Regras ou Analítico:
Neste é necessário a socialização e organização, para
escutar os outros e a si mesmo, aguardando sua vez de
cantar e tocar (BRÉSCIA, 2003, grifo).

Segundo Ostetto (2010), o educador é
“essa pessoa chave para mediar os caminhos
da criança no mundo simbólico da cultura, da
arte. E nesse caminhar, na experiência compartilhada, ele vai aprendendo a reparar em seu
ser poético.

Os PCNs destacam que todos os alunos precisam “participar ativamente como ouSeguindo de mãos dadas com as
vintes, intérpretes, compositores e improvisa- crianças e comprometido com o resgate de
dores, dentro e fora da sala de aula” (BRASIL, seu próprio eu-criador, o professor amplia sua
1997, p. 54).
possibilidade de compreendê-las, de reconhecer seus ‘despropósitos’ e apoiar suas buscas
A criança deve passar por atividades e escolhas. Converte-se, então, em parceiro
que estimulem toda sua capacidade motora, privilegiado de novas e infinitas aventuras podessa maneira, a aprendizagem irá sendo en- éticas!”
tendida na medida em que ela consiga fazer a
relação entre o que está sendo aprendido na
Desenvolver-se numa sociedade que
escola e suas necessidades diárias:
tem escola é diferente de desenvolver-se em
A consciência de que fase decisiva é a que antecede uma sociedade que não tem escola. A escola
a escola obrigatória tem levado um número crescen- na sociedade escolarizada é um lócus cultural
te de estudiosos a propor que a criança seja atendia extremamente importante para a definição dos
mais cedo, com única solução para poder compensar rumos do desenvolvimento e a intervenção peas desvantagens que atingem as crianças mais pobres, dagógica é importantíssima na relação desse
dando-lhes melhores chances de sucesso quando mais desenvolvimento.
tarde entrarem na escola (CECCON, 1983 p. 87).

O Estatuto da Criança e do Adolescente
cita em seu Art. 58, “No processo educacional
respeitar-se-ão os valores culturais, artísticos e
históricos próprios do contexto social da criança e do adolescente, garantindo-se a estes a
liberdade da criação e o acesso às fontes de
cultura”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo foi escrito no intuito de demonstrar a importância do incremento das aulas
Musicais na Educação Infantil, para provocar os profissionais envolvidos nessa etapa (professores, diretores, coordenadores, supervisores) a se atentarem que esse componente curricular
pode estar presente em todas as atividades, já que contribui para o desenvolvimento cognitivo,
social, afetivo, familiar e motor das crianças nesta faixa etária.
Música como metodologia na Educação Infantil, fomenta o interesse e a motivação das
crianças, contribuindo com as diferentes etapas do desenvolvimento, cooperando para a formação de sólidas bases, importantes para as próximas fases do crescimento, proporcionando um
desenvolvimento integral dos meninos e meninas.
Acreditando que, para que a Música venha se fazer presente na Educação Infantil, é necessário ligá-la ao lúdico, ao jogo, ao brincar, ao criar, ao imaginar, ao perceber, possibilitando
o aluno a construção não só do conhecimento cognitivo, mas principalmente, do sensível, além
de ser um meio facilitador para a educação de seres éticos, que conseguem saber a dimensão
do eu e do coletivo.
Um elemento importantíssimo na construção do imaginário infantil é o fato de o professor
não se impor ao processo de criação do educando, a intervenção excessiva dos professores
na busca pelo esteticamente correto limita imaginação e criatividade das crianças, o educador
deve ser interlocutor do processo de criação, devendo se libertar ao máximo dos estereótipos,
permitindo que estas possam inventar, se descobrir, e movimentar-se seguindo a ideia de Holm
(2007) que afirma:
quando se trabalha com a primeira infância, arte não é algo que ocorra isoladamente. Ela engloba: controle corporal, coordenação, equilíbrio, motricidade, sentir, ver, ouvir, pensar, falar e ter segurança. E ter confiança para que a
criança possa se movimentar e experimentar. E que ela retorne ao adulto, tenha contato e crie junto. O importante
é ter um adulto por perto, coparticipando e não controlando (HOLM, 2007).

Espera-se que ao final da leitura deste trabalho, os leitores sintam o mesmo prazer que
foi escrevê-lo e que essas linhas acima descritas os deixem com a mesma sagacidade de mudanças para melhor, na educação e formação de nossos alunos em sua fase inicial na escola.
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ENSINO SUPERIOR: UM DESAFIO À
PRÁTICA DOCENTE

RESUMO: O trabalho docente no ensino superior brasileiro não tem o reconhecimento em sua
complexidade no que concerne a formação para atuação de tais profissionais, uma vez que não
há uma especificidade pedagógica nessa área e sim a especialização de uma disciplina condicionada muitas vezes ao próprio fazer profissional, por exemplo um especialista em desenho
gráfico ou cálculo. Baseado nessa problemática e abrangendo a forma em que se dá a relação
ensino aprendizagem nas universidades permeado pelo incentivo a pesquisa e os avanços tecnológicos, que também estão presentes na relação de aprendizado e aperfeiçoamento do docente, que tem na tecnologia tanto um aliado como um elemento desafiador, pois com tanta informação disponível como selecionar e orientar o estudante dentro de uma esfera de inovações
e mudanças constantes. O artigo teve por objetivo estabelecer uma análise sobre o processo
de formação docente, a realidade do cotidiano dos professores do ensino superior e a dinâmica
entre o aspecto profissional e pessoal dessa formação, como principais referências para embasamento teórico temos Morosini (2000), Libâneo (2001), Zabalza (2004), Cunha (2008), Papi e
Martins (2010) entre outros, a pesquisa teve um caráter qualitativo, dialogando entre os autores
e legislação para aprofundamento da temática.

Palavras-chave: Docência; Formação; Ensino Superior; Desafios.
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INTRODUÇÃO

A

docência no ensino superior é uma atuação que está sendo questionada no
que se refere a sua formação, pois trata-se de educadores que formam outros
profissionais, criando assim uma grande função além de pedagógica, social e
diante de tal cenário estudiosos buscam entender como sistematizar o processo de formação
do professor universitário, uma vez que o profissional se qualifica em uma determinada disciplina
buscando estar atualizado.
No entanto no sentido pedagógico metodológico, não há uma diretriz para a atuação
no ensino superior, ficando realmente relegada a especialização de cada disciplina. Além disso,
compreende-se que a metodologia do docente vai se misturando as suas vivências, e mesmo
de seus mestres orientadores.
A discussão proposta por este artigo é analisar como se dá a formação do docente que
atua no ensino superior e a necessidade de repensar tais práticas, objetivando um reconhecimento da complexidade dessa realidade do educador, que acaba criando seus próprios recursos metodológicos, dando assim características particulares a esses métodos, pois parte da
experiência pessoal do indivíduo, seus valores, sua trajetória e ações que partem do imprevisto
que ocorre em sala de aula.
Objetivando compreender tal prática e o desafio de atuar com estudantes que vislumbram possibilidades profissionais, interagindo com tecnologias e fomentando as pesquisas, tão
importantes para o avanço do conhecimento em todas as áreas, um referencial de autores foi
consultado resultando em apontamentos significativos para essa reflexão.
As seções foram organizadas de maneira a pensar sobre cada item que constitui essa
tríade educacional do ensino superior: a primeira, trata sobre a formação e prática docente, a
segunda, discute a interação professor – aluno e como se dá a aprendizagem e a terceira, foca
no papel importante que pesquisa tem dentro de espaço universitário.
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A constante formação para aprimoramento dos processos pedagógicos possibilita
ao educador do ensino superior analisar suas
Sobre a formação universitária, segun- práticas e processos buscando sempre novas
do Zabalza (2004), deve-se considerar tanto formas de adequação, interpretação e recriaos conteúdos formativos como as possibilida- ção desses processos.
des de desenvolvimento pessoal em todas as
Sobre a formação docente, Libâneo
áreas agregando conhecimento, habilidades,
atitudes, valores e abrangendo os aspectos (2001), expõe que existe divergência entre os
pedagogos que mantém a ideia de que para se
cognitivos.
ensinar tem que haver o acúmulo dos saberes
A atualidade carregada de tecnologia, pedagógicos associados as metodologias, enmudanças e transformações, traz também a fal- quanto outros acreditam que não há necessidata de certeza e proporciona busca, o que não de de uma formação específica, completando
difere na Educação, adequar os processos edu- esse raciocínio, sobre o ensino universitário, o
cativos às mudanças trazidas pela globaliza- autor trata das duas especialidades profissioção, tecnologia em constante avanço, comuni- nais que o docente universitário deve possuir:
cação em diversas e novas formas, constitui-se ser especialista na matéria e especialista no
um dos inúmeros desafios que o profissional ensino da matéria e as mudanças e inovações
do ensino superior enfrenta, até porque muitos devem ocorrer no curso numa interação entre
dos profissionais docentes tiveram formação professores e alunos, numa gestão participatinuma dinâmica totalmente diferente daquela va.
Dermeval Saviani apud Baruffi (2000)
que o aluno que vai ensinar, principalmente no
reflete sobre a ação ativa do professor na cateque quesito tecnológico.
gorização dos saberes, ao asseverar que todo
As inovações são quase instantâneas professor deve dominar:

DESAFIOS DO EXERCÍCIO DA
PROFISSÃO: A PRÁTICA DOCENTE

se compararmos com outros períodos históricos, o que faz do professor universitário, que
é o foco dessa análise, um pesquisador que
não deve estar se atualizado com seu objetivo
específico, mas sim com as ferramentas tecnológicas que oferecem o melhor resultado para
a aprendizagem.
A formação do docente muitas vezes
não se sobressai por estar articulada com seu
desenvolvimento pessoal e profissional, assim
sendo o educador no ensino superior busca
envolvimento em ações formativas que atendam as demandas encontradas nesta fase do
processo educativo.

[...] o saber atitudinal – categoria que se refere à postura e às atitudes do professor, tais como disciplina,
pontualidade, coerência, clareza, justiça e equidade,
diálogo, respeito ao educando; o saber crítico contextual – refere-se ao conhecimento do professor sobre a
sociedade e sobre o contexto em que está inserido o
aluno, para assim poder interferir; o saber específico
– refere-se ao domínio de conhecimento de sua disciplina; o saber pedagógico – as teorias educacionais,
a ciência da educação; e finalizando, o saber didático
curricular – esta categoria refere-se ao saber fazer, à
organização e à realização da atividade educativa, e à
articulação entre objetivos, conteúdos, instrumentos e
avaliação, em síntese, o planejamento, a gestão, organização e avaliação do trabalho pedagógico (SAVIANI,
1996 apud BARUFFI, 2000, p. 186).

O educador do ensino superior, de
acordo com Faria (2010), precisa equilibrar
seus saberes didáticos e pedagógicos, algo
No que se refere a tal tensão a Lei de
intrínseco ao ato de ensinar, com seu conhecimento específico e experiência por se tratar de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira nº.
9394/96 se inibe na questão da formação peum formador de profissionais.
dagógica do professor do ensino superior, no
artigo 66 sugere que a formação do ensino
superior se dará nos programas de pós-gra1396
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duação, principalmente mestrado e doutorado.
Portanto, ressaltando a especificidade dos docentes, que acabam tendo de fato que se especializar em um determinado tema ou disciplina para ministrar aulas para o ensino superior.
Anastasiou (2000) também aponta a
falta de obrigatoriedade de uma formação específica para a docência do ensino superior, citando que se há alguma diferenciação ela está
direcionada a uma disciplina metodológica,
com uma carga horária definida em 60 horas,
em média, que segue uma referência de atuação em sala de aula, não necessariamente um
conhecimento de base para o magistério.

• Saberes experienciais – desenvolvidos pelos professores na sua própria prática, no exercício das suas
funções. Segundo o autor, vão sendo incorporados à
experiência individual e coletiva através do hábito e das
habilidades (do “saber-fazer” e do “saber- ser”), (TARDIF, 2002, 36-40).

Isaia e Bolzan (2011) dizem que os
docentes não têm uma preparação acadêmica
específica para o ensino superior, dando início
à carreira na docência superior de forma inconsistente, geralmente como discípulos de algum
modelo de mestre antecessor somado à sua
formação acadêmica, na área em quem mais
se destacou em seus estudos científicos, sem
um preparo didático específico que demanda o
ensino superior, uma vez que a didática e métodos do ensino básico são consideravelmente
diferentes daquelas necessárias ao ensino superior.

Ainda sobre a atividade docente Cunha
(2008), ressalta que se trata de uma atividade complexa, que os saberes se constroem na
prática, que é única e exige a capacidade de
lidar com situações imprevistas, portanto reconhecer essa complexidade é a maneira de
Marília Morosini (2000) cita a Lei de Diavançar no processo de qualificação da ativi- retrizes e Bases da Educação Nacional (LDB),
dade docente.
Lei nº 9.394, sancionada pelo Presidente da
República em 20 de dezembro de 1996. Esta
O saber do professor é um tema que lei em nenhum de seus artigos se refere de
Tardif (2002) em seu trabalho, trata como varia- forma precisa a idiossincrasia do professor unido, baseado em áreas diferentes do conheci- versitário, sobretudo no âmbito de sua formamento, estratégico por influenciar em gerações ção didática, confirma a ideia que o professor
e na própria construção de novos conhecimen- de ensino superior é identificado pelo domínio
tos e por fim desvalorizado, por não receber o de uma área específica.
reconhecimento como produtor de saber, levando esses pontos em consideração podemos
Morosini (2000) traz a lume as deficiênrefletir sobre o papel do professor universitário cias das políticas públicas direcionadas à eduque atua diretamente no campo da pesquisa, cação superior, assim como Cunha quando se
tanto da sua área específica quanto no incen- refere ao paradoxo exposto pela universidade
tivo aos seus alunos, trata-se também de um que através dos cursos de licenciatura e da
trabalho investigativo, não apenas reprodutor.
certificação dos mesmos, dá a legitimação a
esses saberes e nega o mesmo quando se traO autor também elenca o que denomi- ta do docente no ensino superior, ou seja, seus
nou de saberes docentes:
próprios formadores.
• Saberes da formação profissional – transmitidos pelas instituições de formação de professores, pertencentes às Ciências da Educação e à ideologia pedagógica.
• Saberes disciplinares – pertencentes às variadas áreas do conhecimento.
• Saberes curriculares – correspondentes aos discursos, objetivos, conteúdos e métodos constantes dos
programas escolares, e que o professor precisa saber
aplicar.

Cunha e Zanchet (2010) apontam a
precariedade da formação do docente do ensino superior alegando que os professores possuem principalmente sua bagagem pessoal
para desenvolver e construir suas teorias sobre
o ensino e aprendizagem dos alunos, e nas situações de urgência assumem seu papel sem
preparo, interiorizando os modelos e as rotinas
de ensino. Sobre a reprodução de modelos do1397
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centes vistos durante a formação universitária,
os autores dizem que os docentes universitários iniciam sua carreira justamente neste período, no contato com seus mestres aprenderam algo sobre “dar aulas”, reproduzem esses
modelos e recursos o que não é errado, mas
acaba por limitar as possibilidades educativas,
por ficarem presos apenas àquele modelo. Não
raro o novo educador universitário não consegue ampliar seus conhecimentos pedagógicos
e adaptá-los ao se próprio estilo.
Morosini (2000) elenca que os docentes universitários são oriundos dos cursos de
licenciatura, da experiência profissional, dos
cursos de especialização, ou seja, a competência científica era o fator definidor.

Nossa formação se dá prioritariamente
no paradigma do ensino e não da aprendizagem.
Tal paradigma da aprendizagem ainda
se figura, de acordo com Zabalza (2004) e Rigal (2001), em certa medida incipiente por não
abranger todas as ações propostas nas práticas mais tradicionais que vigoram ainda hoje
e são tidas como certas ou aceitáveis, embora
ainda há dispersão em relação aos parâmetros
do ensino, começa a se destacar a importância
das metodologias e a necessidade de ajustar
conteúdo, tempo, número de alunos e condições dos sujeitos que serão formados, para
que o processo de ensino seja adaptado.

É fundamental que o professor ingresA identidade profissional apresenta-se sante no ensino universitário conserve sempre
como uma concepção proveniente da signifi- um posicionamento de autoquestionamento
cação social da profissão. Pimenta (1997) tam- em sua prática educativa. De acordo com Ghebém aponta que:
din (2005, p.135):
[...] constrói-se também, pelo significado que cada professor, enquanto ator e autor confere à atividade docente de situar-se no mundo, de sua história de vida, de
suas representações, de seus saberes, de suas angústias e anseios, do sentido que tem em sua vida: o ser
professor (PIMENTA, 1997, p.7).

Pimenta e Anastasiou (2002) defendem a ideia de que o significado da atividade
docente está vinculado ao cotidiano, valores,
saberes, anseios, posição diante do mundo,
história de vida - como citado acima - no sentido que tudo isso tem para o professor e constitui processo de identidade da sua atuação.

Refletir sobre os conteúdos trabalhados, as maneiras
como se trabalha, a postura frente aos educandos,
frente ao sistema social, político, econômico, cultural é
fundamental para se chegar à produção de um saber
fundado na experiência. [...] Fundar e fundamentar o
saber docente na práxis (ação-reflexão-ação) é romper
com o modelo “tecnicista mecânico” da tradicional divisão do trabalho e impor um novo paradigma epistemológico capaz de emancipar e “autonomizar” não só o
educador, mas, olhando-se a si e à própria autonomia,
possibilitar autêntica emancipação dos educandos, não
sendo mais um agente formador de mão-de-obra para
o mercado, mas o arquiteto da nova sociedade, livre
e consciente de seu projeto político (GHEDIN, 2005,
p.135).

Durante o processo de formação da
carreira, os professores vão se formando e se
transformando, adicionando novas experiências e conhecimentos dos processos pedagógicos. À medida que os professores formam,
Soares e Cunha (2010) afirmam que a
também se formam e se constituem como docentes, é como define Isaia e Bolzan (2011).
escassez de saberes pedagógicos reprime a
ação do docente e ocasiona obstáculo de diNão raro a pesquisa é priorizada no ferentes naturezas ao processo ensino-aprendicontexto do ensino superior fazendo com que, zagem universitário. Cunha (2008), fala sobre
muitas vezes, as práticas, abordagens e teorias a complexidade da atividade docente e da nepedagógicas sejam relegadas a um segundo cessidade de se reconhecer tal complexidade
plano demandando mudanças significativas
para que a qualificação se torne mais efetiva,
nessa ótica.
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pois se trata de saberes específicos associa- no momento dos acontecimentos a ação do
dos com práticas não repetitivas, com a exi- professor é o que acaba atualizando a bagagem de conhecimento do docente.
gência de enfrentar situações imprevisíveis.
É indiscutível a importância da formação específica para a docência do ensino
superior e sobre isso Behrens (2011) propõe
que se pense sobre o professor profissional
que quando optam pela docência universitária,
devem superar crenças de que o professor já
nasce feito e que o importante é conhecer o
conteúdo, o essencial é ser professor.
Nóvoa (1992) sugere uma formação
crítico-reflexiva que leva em consideração as
experiências, os saberes, a escola e seus projetos com uma formação que forneça um pensamento autônomo. Franco (2001) posteriormente, apresenta uma outra forma de formação
do ensino superior constituída pelo trinômio:
ethos, identidade e racionalidade, lócus prática relacionada a sociedade do conhecimento
e pesquisa e logos que compreende a ação e
a investigação formadora.
O autor considera que a formação se
dá sob o ponto de vista situacional, institucional, político e profissional, o que quer dizer que
o profissional docente atuando em várias instituições e em diversas atividades enfrenta desafios e tensões, que o qualifica.
Morosini (2000) aponta deficiências
nas políticas públicas voltadas para educação
superior alimentado pelo estudo de Cunha que
discorre sobre o paradoxo da universidade
que legitima os cursos de graduação, mas ao
mesmo tempo não reconhece o mesmo saber
quando se trata dos seus próprios docentes.
Observando a abordagem desses dois pesquisadores compreende-se como a ação docente
não recebe legitimação burocrática em suas
práticas no ensino superior.
Cunha e Zanchet (2010) reforçam a
ideia sobre a precariedade da formação docente do ensino superior salientando a forma
como os professores em sua maioria só podem contar com sua experiência para construir
e desenvolver as teorias de ensino e agir nas
situações sem ter antes um preparo, ou seja,

A prática docente é uma amálgama
dos saberes do educador, sua formação acadêmica e sua individualidade pessoal, acrescidas de sua experiência e de suas vivências na
prática docente. Zabalza (2004) apud Gaeta
e Masetto (2013), discorrem sobre as expectativas dos docentes universitários iniciantes,
seus planejamentos, abordagens, seleção de
conteúdo, metodologias, as pressões e exigências que a profissão e as instituições demandam de suas práticas, o relacionamento com
os discentes, seus sentimentos, explicam que
a maior parte do corpo docente do ensino superior é recrutado dentro da sua área de atuação, como engenheiros, gestores entre outros,
portanto a identidade docente se forma com
a própria prática e história do professor, construindo significados individuais. Papi e Martins
(2010) explicam em sua obra as fases pelas
quais um educador universitário passa em sua
jornada docente:
Existem quatro fases diferenciadas pelas quais passa
o professor. A primeira fase, denominada de pré-treino, inclui as experiências que os futuros professores
tiveram enquanto alunos e que podem influenciá-los
inconscientemente durante o exercício da profissão. A
segunda, chamada de formação inicial, refere-se à etapa de preparação formal para ser professor e se dá em
instituição específica. A terceira, denominada Iniciação
– objeto do presente estudo por tratar-se da fase em
que se encontra o professor iniciante – diz respeito aos
primeiros anos de exercício profissional, os quais se
configuram como uma etapa ímpar e marcante na vida
do professor. A última fase, a formação permanente,
relaciona-se ao período que inclui as atividades de formação planificadas pelas instituições e pelos próprios
professores ao longo da carreira, a fim de permitir que
o desenvolvimento profissional seja um processo constante (PAPI; MARTINS, 2010 p. 5).

Nessa perspectiva Gaeta e Masetto
(2013) argumentam que o professor iniciante
pode desenvolver estresse, angústia, dúvida
e receio em sua prática educativa, uma vez
que entende, que mesmo tendo sido aluno por
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muitos anos e tido diversos modelos docentes ele não tem a experiência necessária para
agir com confiança em sua prática. Além disso
ainda tem um sentimento de solidão e dúvida
sobre em quem buscar apoio e diálogo nas dúvidas que vão aparecendo durante o processo
educativo:
Os professores iniciantes podem encontrar durante seu
primeiro ano de serviço dificuldades específicas como
principiantes em um entorno laboral relativamente desconhecido. Apesar de ter entrado em contato direto com
a profissão através de práticas em centros escolares,
será a primeira vez que enfrentam a realidade diária de
uma atividade laboral na qualidade de professores plenamente qualificados. Estas circunstâncias motivam a
existência de medidas de apoio oferecidas por pessoal
capacitado com experiência para ajudar aos docentes
a superar as dificuldades que podem encontrar como
principiantes na profissão (PAPI; MARTINS, 2010, p.
5).

Mesmo buscando uma formação stricto sensu e um conhecimento expressivo sobre
a docência do ensino superior, os saberes pedagógicos são um hiato considerável na prática docente. Para Cunha (2008), os docentes
do ensino superior apresentam, como desafio
pedagógico a motivação dos alunos, como
concorrer com a diversidade de mídias e de
acesso a conhecimentos acessíveis nessas
mídias, como atrelar o ensino à pesquisa, tão
essencial no ensino superior, e diferentes formas de avaliar o trabalho desenvolvido pelos
alunos.

dos materiais utilizados, a seleção de analogias, metáforas, exemplos, demonstrações, explicações, etc., para
adaptar o conteúdo às características dos estudantes,
levando em conta as concepções, preconceitos, erros
conceituais, dificuldades, linguagens, cultura, motivações, classe social, sexo, idade, capacidade, atitudes,
interesses, autoconhecimento e atenção dos alunos
(GARCIA, 1992, p. 9-10).

Masetto (2012) aponta um movimento
de preocupação e discussão dos docentes do
ensino superior sobre seu papel, postura, conhecimento e formação específicos para suas
áreas de atuação, se conscientizando que além
de títulos como bacharel, mestre e doutor são
tão importantes como a competência pedagógica, por ser um educador.
O docente do ensino superior deve
buscar formação, reflexão, métodos, materiais
que facilitem o processo de aprendizado dos
educandos, incentivando troca de informação
discussões, pesquisas, abertura à críticas e
propostas dos educandos, facilitando o diálogo entre ele e os educando e entre os educandos entre si.
Morin (2003) frisa que a missão do didatismo deve ser encorajar o autodidatismo,
despertando, provocando e buscando a autonomia de espírito. Sendo assim, ensinar está
para além do simples transmitir conhecimento,
encerra em sua própria essência a apresentação de uma cultura capaz de compreender a
condição humana e possibilite a formação de
um pensamento autônomo e livre.

Estratégias e métodos, bem como as
O tempo tecnológico e de fácil acesso
formas avaliativas devem respeitar as diferenças entre os cursos e suas demandas especí- à informação em que vivemos tirou do professor o título de detentor do conhecimento e já
ficas, uma vez que diferem grandemente uns
demanda deste a necessidade de dominar indos outros em sua natureza elementar:
formações que estão facilmente acessíveis em
diversas mídias.

Todo processo de ensino começa com uma reflexão
e elaboração de propósitos, estrutura do conteúdo e
desenvolvimento das ideias e relações com as possibilidades de estabelecer relações dentro da própria
matéria e com outras disciplinas. Paralelamente, os professores começam as transformações do conteúdo que
vão desenvolver, incluindo uma seleção e organização

Masetto (2012) em seu trabalho traz
muitas contribuições para tal discussão quando aponta que o desenvolvimento tecnológico afeta tanto a produção e divulgação do
conhecimento quanto a revisão das carreiras
profissionais, no que concerne a universidade,
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porque outros meios públicos ou privados poAlém disso esses educandos trazem
dem exercer a função de produzir e socializar um vasto “background cultural”, o que impelino conhecimento.
do a instituição eleve seu ensino a níveis mais
elevados, considerando as aprendizagens préAté mesmo a formação do educando vias dos alunos.
do ensino superior sofreu profundas mudanças
com o uso das diferentes mídias tecnológicas
A ideia aqui trabalhada pelo autor traz à
bem como da demanda cada vez maior de sutona a condição de aprendizes dos estudantes
cessivas capacitações, certificação, especialiuniversitários e aponta a convergência entre a
zações, mestrados, etc.
atuação dos professores e a estímulo dos estuAinda denomina esses futuros profis- dantes em busca da aprendizagem, propondo
sionais de “intercambiáveis”, já que o que se uma noção da universidade como “instituição
espera deles é que apresentem a competên- de aprendizagem” e não como instituição de
cia para fazer uso das diferentes tecnologias, ensino, levando em conta a concepção de cohabilidade de produzir, a partir destas, novas munidades de aprendizagem conscientes das
tecnologias propiciando uma independência necessidades de seus educandos, seus prode outras áreas.
cessos individuais de organização de aprendizagem bem como os recursos e métodos que
O docente do ensino superior bem estes demandam.
como as instituições de ensino superior, devem
estar preparados para tais demandas e para
Para que esses processos funcionem
receberem alunos que já estão cientes delas e é importante considerar o que diz Zabalza
buscam formação para saber como lidar com
(2004), sobre a adequação dos cursos e os
elas.
métodos de ensino para que a aprendizagem
Masetto (2012) reflete sobre isso quan- alcance os diferentes interesses profissionais
do discorre sobre a relação entre o professor dos alunos, ainda mais por estarmos tratando
e o aluno do ensino superior e o diálogo com de adultos, melhorar esses resultados é o obvárias fontes de conhecimento e pesquisa, os jetivo.
professores adotam uma postura diferenciada
A pesquisa contribui fazendo uma comonde entendem que não são os únicos detentores do saber, e que deve compartilhar e paração entre os alunos universitários e seus
aprender com o outro.
professores concluindo que ambos são partes
integrantes e indispensáveis no processo enPAPEL DOS ESTUDANTES E
sino-aprendizagem e que, guardadas as características específicas, estão íntima e indisPROFESSORES UNIVERSITÁRIOS
soluvelmente ligados nesse processo, tendo,
Ao pensar sobre os alunos universitá- naturalmente, o aluno como eixo central das
rios um termo apresenta-se, como caracterís- atividades acadêmicas.
tica principal, a “adultez” da qual se originam
Aponta também que tanto alunos como
outras com notada relevância em seu desenvolvimento no contexto universitário, das quais se professores têm um papel de aprendizado
destaca a democratização que oferta ao edu- constante neste processo, que o aluno é o eixo
cando sua participação nas decisões relativas central das dinâmicas acadêmicas e é essenà sua formação acadêmica, de acordo com cial que haja demandando, portanto, da instiZabalza (2004, p.187) “uma das prerrogativas tuição universitária constante investimento nas
dos adultos é que eles sabem o que querem”. questões acadêmicas e na formação do professor, para aprimoramento da aprendizagem
e formação sólida para os estudantes.
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Pode-se afirmar que o conhecimento
é o processo de sistematização, organização,
estruturação do que se entende e conhece do
mundo, para que o ser humano possa melhor
agir e entender-se nele.

Conforme Libâneo (2001) diz, o professor interage com o aluno não apenas transmite
conhecimento, pois ouvindo-os, consegue ter
noção de sua atuação, sendo também função do professor auxiliar para que os mesmos
aprendam a se posicionar, expressando suas
Para tanto é necessário pesquisa, a
opiniões e argumentos.
criação e a discussão de modelos que interpretem a realidade conhecida do mundo que
O papel do professor deve ser media- produzam ações práticas e reflexivas que esdor, equilibrado, aprendendo no exercício da timulem constantemente sua revisão, aperfeidocência, construindo uma relação de troca e çoamento, sua ampliação ou seu abandono
respeito com o educando para que não haja (KUHN, 2003).
falhas na comunicação entre ambos, para que
não ocorram ruídos e distanciamentos que inSendo assim uma instituição de ensino
terfiram na aprendizagem.
superior tem como seu foco natural um conhecimento ser pautado por reflexões e construHaydt (1995), comenta a importância ção de processos orientados pela pesquisa e
do estabelecimento do diálogo entre o profes- nela fundamentados, sendo essa produção de
sor e o aluno, que parte de um tema problemati- conhecimento e pesquisa essência da própria
zado e permite a troca entre os conhecimentos humanidade e conceitos indissociáveis.
e as experiências dos alunos com a proposta
transmitida pelo professor, o resultado desse
De acordo com Feldmann (2009), o fediálogo leva a explicação e resolução do tema nômeno educativo é inconcluso e requer um
suscitado.
questionamento do mundo que envolve valores, concepções, ideologia daquele que o
Vínculos devem ser cultivados com exerce, para que haja uma compreensão da
propósitos educativos, facilitadores do proces- concretude é necessário entender suas maniso ensino-aprendizagem. As intervenções do festações históricas, política e social, pois há
professor devem buscar instigar a reflexão, a um processo relacional e contextual envolvenpesquisa, a curiosidade.
do pessoas e projetos embasado em uma visão de homem, de mundo e de sociedade.
Como afirma Içami Tiba(1998) através
da inteligência e da curiosidade pode-se desSobre os educadores, Feldmann
pertar a criatividade, e o ser humano que natu- (2009), explica que para se tornar um educaralmente busca meios para aprender torna tal dor é necessário se relacionar com o outro,
processo base para as grandes invenções.
aprendendo e convivendo com a existência do
outro, num processo de apropriação, mediação
e transformação do conhecimento.
O PAPEL DA PESQUISA NAS

UNIVERSIDADES
De maneira genérica o Ensino Superior tem por objetivo o desenvolvimento do
conhecimento, que em si engloba o conceito
de pesquisa, busca pela etapa seguinte do conhecimento já adquirido e que demanda uma
sequência em um ponto mais elevado.

Tendo essa compreensão conceitual
de pesquisa acrescentamos as reflexões de
Marx e Engels (1977), que ajudam no entendimento da importância da pesquisa e o papel
do educador. Eles afirmam que há uma relação
entre circunstâncias e educação e que os homens são produtos disso, uma vez que as circunstâncias diferem e a educação se modifica.
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No entanto, é o próprio homem que realiza essas mudanças e o educador também
deve ser educado, o que sugere que a coincidência de tal modificação, só pode ser entendida racionalmente como prática transformadora
da sociedade. Dentro dessa perspectiva da teoria materialista a pesquisa é o meio que orienta a compreensão do conhecimento produzido
pela humanidade, as transformações ocorridas
no espaço e no tempo e a produção do novo.
A LDB nº 9394/96, em seu artigo 43,
destaca a pesquisa enquanto finalidade do Ensino Superior:
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação
científica, visando ao desenvolvimento da ciência e da
tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse
modo, desenvolver o entendimento do homem e do
meio em que vive; IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber
através do ensino, de publicações ou de outras formas
de comunicação; V - suscitar o desejo permanente de
aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada
geração; VI - estimular o conhecimento dos problemas
do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e
estabelecer com esta uma relação de reciprocidade; VII
- promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e dos benefícios
resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e
tecnológica geradas na instituição.

Para Damasceno (2002), a formação
para a Iniciação Científica deve estar associada a outras atividades da academia para que
não fique no âmbito de acumulação de conhecimento sem interação com as ações que ocorrem nas universidades a pesquisa deve estar
inserida, fazer parte da vida acadêmica.
Santos e Rocha (1997) destacam que
princípios interdisciplinares entre as atividades
de ensino, pesquisa e extensão são indispensáveis para a qualidade do ensino superior, por
proporcionar questionamento, conhecimento,
crítica, alternativas construtivas para a ciência,
sociedade e Estado, são todos mecanismos resultantes da investigação científica e das atividades de pesquisa, não sendo um ato repetitivo, e sim orientado por criatividade, atendendo
as necessidades atuais.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Para a fundamentação desse estudo
foram utilizados teóricos que se aprofundaram
nessa discussão trazendo elucidação ao tema,
propondo discussões relevantes que se repetem por períodos distintos o que demonstra
ainda uma grande necessidade de produção
e debate que busque maior relevância à essa
problemática, como base cito os aportes: Zabalza (2004), Gaeta e Masetto (2013), Tardif
(2000), Cunha (2010), Feldmann (2009) entre
outros de uma vasta pesquisa bibliográfica assim como outros artigos e legislações.

O trabalho foi organizado dentro de
uma pesquisa bibliográfica de caráter qualitaNa referida lei em seu artigo 52, lê-se: tivo, analisando a convergência entre os pensadores do tema em discussão com o objetivo
[...] as universidades são instituições pluridisciplinares de reafirmar que o tema perdura, pois em mode formação dos quadros profissionais de nível supe- mentos distintos a discussão se repete, o que
rior, de pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do caracteriza uma permanência da problemática.
saber humano, que se caracterizam por: I - produção
intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos temas e problemas mais relevantes, tanto do
ponto de vista científico e cultural, quanto regional e
nacional [...].
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo da pesquisa que resultou na elaboração desse artigo, era acompanhar a
trajetória da formação do docente no ensino superior, verificando a forma como essa formação
acontece, com base nas leituras e afirmações dos pesquisadores mencionados.
Assim, entende-se que o professor do ensino superior não é preparado para exercer
essa função de forma acadêmica, ou seja, não há uma formalidade, ao menos um reconhecimento dessa atuação de forma diferenciada dos outros níveis de formação, e o questionamento
é exatamente esse, pois a universidade qualifica profissionais para ministrar aulas, dando-lhe
certificações e títulos, enquanto que para o nível superior não existe essa qualificação, menos
ainda uma certificação.
A formação docente para o ensino superior acaba acontecendo de forma individualizada, levando em conta fatores como vivências, valores, experiência profissional e muitas vezes
a atuação do educador em sala de aula reproduz métodos de seus orientadores, sendo um
modelo a ser seguido, a ausência de um espaço específico para formação desse profissional,
prejudica a troca e numa prática pedagógica mais eficiente e dinâmica, atingindo os alunos de
uma maneira mais efetiva, tornando o processo de ensino aprendizagem ainda mais significativo.
Levando em conta que a troca que ocorre no ensino superior é da ordem de futuros
profissionais, o aluno deve ser estimulado além de refletir para o pensamento crítico também
buscar inovar e o campo da pesquisa auxilia nesse processo, e o professor está à frente nesse
percurso, o que gera mais questionamentos sobre os métodos para gerenciar as pesquisas, os
resultados e prática.
O docente do ensino superior, por realizar esse trajeto de formação e construção acadêmica de forma pessoal, por vezes pode considerar-se detentor de certos conhecimentos e como
citado por Libâneo, esse tipo de atitude não seria positiva no processo de formação do aluno.
Pois o que existe é uma troca de aprendizagem e o docente enriquece sua formação
e consequentemente sua aula quando se relaciona com outros saberes de áreas diferentes da
sua especificidade o que remete a necessidade de um espaço de formação que proporcionasse
o debate de áreas diferentes que dialogassem para o enriquecimento dos métodos de ensino,
avaliação e pesquisa no ensino superior.
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PEDAGOGIA DO ESPORTE E A PRODUÇÃO
DE ESTUDOS NA TEMÁTICA ESCOLAR

RESUMO: A pedagogia do esporte tem crescido como uma área importante no contexto da
educação física, e seu desenvolvimento tem despertado uma gama variada de pesquisas. Uma
vertente importante de conhecimento da pedagogia do esporte é a área escolar, em que se
pese o fato da escola ainda ser o principal meio de iniciação esportiva de variadas modalidades em nosso país. Neste sentido, o presente estudo quantificou a produção científica feita
em pedagogia do esporte na área escolar nas bases online de três revistas científicas de educação física durante os anos de 2013 a 2018. Foram encontrados 631 artigos, em que 162
destes estudos (25,7%) eram sobre pedagogia do esporte, e apenas dez versavam sobre a
pedagogia do esporte escolar (6,17%). Conclui-se que a produção científica em pedagogia do
esporte escolar é bastante reduzida em relação aos estudos já publicados na área, salientando, desta forma, a necessidade de mais pesquisas na temática escolar.

Palavras-chave: Pedagogia; Esporte; Pedagogia; Escolar.
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INTRODUÇÃO

O

esporte tem sido hoje uma área de múltiplos estudos, resultado principalmente
pela grande influência das ciências humanas na práxis educativa e no ensino aprendizagem do jogo, em consequência de um maior interesse pelo esporte
nos dias atuais (RUFINO; DARIDO, 2011).
Rufino e Darido (2011) explicam que alguns anos atrás, o esporte era visto como área
de pesquisa apenas nas ciências biológicas, como medicina esportiva ou fisiologia, e hoje tem
se percebido uma maior gama de estudos baseados em outras ciências, como as sociais e
educacionais, levando a um grande interesse também dos pesquisadores das áreas de esporte
e saúde.
Dessa forma, com o esporte mais presente na vida das pessoas, este aspecto é considerado um conteúdo de extrema relevância no contexto escolar como parte do currículo da
disciplina de educação física nas instituições de ensino (BARROSO; DARIDO, 2010).
O jogo e o esporte inserem-se como importantes conteúdos que são adotados nos parâmetros curriculares nacionais (PCNs), que obedecem a uma abordagem mais pedagógica, e
tem como finalidade não apenas a prática para desempenho ou um alto rendimento do aluno,
mas sim objetivando uma formação mais abrangente do indivíduo (DINIZ; CARVALHO, 2009).
Assim, a pedagogia do esporte se apresenta como uma área que dialoga não apenas
com as perspectivas de como ensinar esportes, mas igualmente o porquê de ensiná-los, e em
todas as suas variadas formas de manifestação (RUFINO; DARIDO, 2011).
Ela se destaca porque usa da lógica do jogo para a compreensão das técnicas e táticas,
em detrimento de utilizar exercícios repetitivos que servem para aprender simplesmente as habilidades motoras sem contexto algum como explica Ginciene, Impolcetto e Darido (2018).
Na educação física escolar, percebe-se infelizmente que se segue a linha de ensino do
esporte com práticas pedagógicas direcionadas ao benefício dos alunos mais aptos, e em que
se privilegia só a competição (DINIZ; CARVALHO, 2009).
Isso de certa forma afasta os alunos mais inaptos, provocando a negação em participar
das atividades coletivas por receio de falhar durante o jogo. A pedagogia do esporte então vem
com sua forma de abordagem bastante didática, com jogos e sistematização que oferecem a
oportunidade de que esses alunos possam ser também inseridos na prática esportiva.
Para o sucesso do ensino-aprendizagem do esporte pelos alunos, é de fundamental importância que o passo a passo pedagógico seja sempre pautado pelas relações entre os pares,
e sem uma pressão exagerada por desempenho, mas sim compreendendo todo o contexto que
este aluno vivencia (GALATTI; PAES, 2006).
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A pedagogia do esporte tem como base ser uma forma de experimentação com relação
intrínseca também de significados para os praticantes.
O gesto técnico sempre foi o centro do ensino de esportes, e isso não pode ser desconsiderado, mas desde que ele seja contextualizado dentro das ações durante uma partida, pois o
aluno deve não só saber executar um gesto, mas sim conseguir compreender quando ele deve
fazê-lo, e isto só se aprende jogando (GINCIENE; IMPOLCETTO; DARIDO, 2018).
Uma maior gama de estratégias de ensino, bem como mais instrumentos para avaliar e
sistematizar as aulas de educação física, sem também esquecer a inclusão de todos os alunos,
são muito importantes para uma nova perspectiva da área (MALDONADO et al., 2017). A abordagem da pedagogia do esporte tem todos os requisitos para que isso possa acontecer também
no ensino do esporte na escola.
Como estrutura dos métodos pedagógicos e uma maior valorização dos conceitos de
ensino aprendizagem, a relação entre os pares devem também estar no cerne da questão pedagógica, e a abordagem da pedagogia do esporte pode ser ferramenta importante para o trabalho
do professor de educação física no ambiente escolar nesse sentido (GALATTI; PAES, 2006).
A pedagogia do esporte pode, assim, trazer para a área de educação física escolar
possibilidades interessantes de intervenção, tanto nos aspectos técnicos-táticos-estratégicos,
quanto relacionado à formação de valores humanos aos alunos.
As pesquisas nessa área são de fundamental importância para a utilização de novos
métodos de ensino, particularmente no ensino do esporte. Sendo assim, objetivou-se com este
estudo quantificar a produção acadêmica sobre pedagogia do esporte na área escolar, visando
perceber o número total de artigos publicados sobre o tema.
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PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Esta é uma pesquisa de revisão sistemática da literatura, que objetivou analisar
quantitativamente o número de artigos produzidos por alguns periódicos brasileiros da área
da Educação Física sobre a temática da pedagogia do esporte escolar, tendo como recorte
temporal à partir do ano de 2013 até o ano de
2018.
Para tanto, primeiro foi feito uma busca
na base de dados online de três periódicos nacionais visando obter o número de artigos em
pedagogia do esporte escolar em cada uma
das seguintes revistas:
• Revista Movimento (Escola Superior
de Educação Física – UFRGS);
• Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (Escola de Educação
Física e Esporte – USP);
• Revista Conexões (Faculdade de
Educação Física – UNICAMP).
• Foram usados os seguintes critérios:
• critério de elegibilidade: versar sobre o uso da pedagogia do esporte
como abordagem de ensino na escola.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
Os resultados encontrados estão apresentados em forma de gráficos, onde pode-se
perceber os dados relacionados ao número de
artigos em pedagogia do esporte, e o montante relacionado à pedagogia do esporte aplicada a área escolar.
O total de artigos encontrados com a
soma de todos os periódicos foi de 631. Destes, 162 artigos aborda algo sobre pedagogia
do esporte, o que corresponde a 25,67% do
total. Com o critério de exclusão identificou-se
apenas 10 artigos relacionados à área escolar,
o que equivale a 6,17% do total de estudos
encontrados.
Na Revista Brasileira de Educação Física e Esporte (Escola de Educação Física e Esporte – USP), o levantamento de artigos com
o termo “ensino do esporte” e “pedagogia do
esporte” foi encontrado em 111 artigos. Destes
estudos, quatro faziam referência sobre o uso
da pedagogia do esporte como abordagem de
ensino na escola.

Nos artigos encontrados em pedagogia do esporte escolar, a temática “abordagem
pedagógica do esporte” foi citada em um estudo relacionado ao ensino do voleibol, em que
• critério de exclusão: estudos que se tinham como ponto também o respeito aos
não atendiam a variável ambiente objetivos procedimental, atitudinal e conceitual
escolar.
no ensino do esporte na escola (BARROSO;
DARIDO, 2010).
A pesquisa na base de dados online foi
Outro estudo foi relacionado ao ensino
feita com a inclusão de três palavras-chaves:
ensino do esporte, pedagogia do esporte e pe- de lutas como conteúdo da educação física, didagogia do esporte escolar em cada um dos recionando como abordagem a pedagogia do
esporte, em que a pedagogia das lutas corpotrês periódicos.
rais deve seguir aspectos valorativos da prática
pedagógica, abarcando a complexidade que é
o ensino, e respeitando a concepção do se movimentar dos alunos (RUFINO; DARIDO, 2011).
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Entre as pesquisas levantadas, uma
se dedicava ao ensino do esporte no ensino
médio, e a relação entre o conhecimento dos
professores sobre esportes, e a área de educação física, particularmente na área escolar
(SANTOS; NISTA-PICCOLO, 2011).
Percebeu-se que muitos dos artigos
encontrados versavam sobre teorias e perspectivas da educação física num aspecto mais
conceitual e filosófico, e não necessariamente
sobre uma abordagem pedagógica no ensino
do esporte na escola como estudo de caso.
Uma das grandes questões levantadas
principalmente entre os professores de educação física que atuam na educação básica pública é de que, de certa forma, não existe um
elo com aquilo que é discutido na academia
(universidades) com a realidade da escola.

Isso pode ser fator importante para o
entendimento do número reduzido de pesquisas relacionadas à pedagogia do esporte na
escola, que tem como base o “aprender a fazer” pedagógico, ser de certa forma desconhecido pelos professores que trabalham no “chão
da quadra”.
O número pequeno de pesquisas concebidas sobre a ótica da abordagem pedagógica já tinha sido evidenciado pelos estudos de
Rufino e Darido (2011) sobre as pesquisas relacionadas à pedagogia do esporte no país, em
que as temáticas que mais aparecem seriam
os Jogos Esportivos Coletivos (27%), seguido
de iniciação esportiva/especialização precoce
(13%) e Metodologias de ensino (13%). Já as
temáticas com menos aparições são: Esportes
individuais (5%), Tática/análise de jogo (4%),
Grupos especiais (2%), Abordagens Pedagógicas do Esporte (2%) e Alto rendimento (1%).
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Na Revista Conexões (Faculdade de
Educação Física – UNICAMP), o levantamento
de artigos com o termo “ensino do esporte”
e “pedagogia do esporte” foi encontrado em
66 artigos. Destes estudos, quatro faziam referência sobre o uso da pedagogia do esporte
como abordagem de ensino na escola.
Um dos estudos versava sobre a aprendizagem do tênis na escola, com o uso da pedagogia do esporte, sistematização e combinações táticas para a absorção do conhecimento
relacionado a um esporte pouquíssimo praticado no ambiente escolar (GINCIENE; IMPOLCETTO; DARIDO, 2018).
Compreende-se com bastante importância a possibilidade de uso da pedagogia do
esporte para o ensino de esportes individuais
como o tênis, que requer material diferenciado
para seu ensino. Apenas esse estudo relacionado a área escolar com a temática pedagógica
deste esporte foi encontrado no levantamento.
Em outra pesquisa encontrada, foi feito
um levantamento a respeito da maior diversificação dos temas, estratégias de ensino, recursos didáticos e de instrumentos de avaliação
relacionados a uma maior inovação pedagógica na área escolar (MALDONADO et al., 2017).

Percebe-se sobremaneira a ausência
de estudos aprofundados da pedagogia do
esporte na escola que demonstrem a eficácia deste método no ensino do esporte escolar. Esse número reduzido faz com que muitos
professores da educação básica não tenham
conhecimento sobre essa pedagogia, e esse
desconhecimento acaba refletindo em uma
chance perdida de inserção de mais pessoas
no esporte.
A pedagogia do esporte é “a metodologia dos jogos coletivos apontada em direção
a um processo orientado para capacidade de
o jogador responder as energias (desordem)
que surgem no jogo” (REVERDITO; SCAGLIA;
PAES, 2009, p.602). Seguindo esse conceito,
percebe-se o quanto a educação física escolar
pode, a partir desta pedagogia, abranger todos os conteúdos conceituais, procedimentais
e atitudinais inseridos no currículo da educação básica.
Desta forma conseguimos ter a ideia
norteadora da educação como um todo, inserida dentro desta vertente conseguir “por meio
da pedagogia, transcender a simples repetição
de movimentos, orientadas para a formação de
sujeitos conscientes, críticos e reflexivos” (REVERDITO; SCAGLIA; PAES, 2009, p.606).
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Houve também um estudo que relacionava o ensino de lutas num contexto específico do ambiente escolar, em que se objetivava
compreender os conhecimentos direcionados
dos professores sobre a prática de ensino-aprendizagem na escola (MATOS et al., 2015).

Há, nesse sentido, uma compreensão
de que a educação física escolar tem de certa
forma, se desenvolvido e se propondo novas
intervenções em relação à área escolar, e isso
se deve também ao fato da criação de novos
cursos principalmente de pós- graduação (DINIZ; CARVALHO, 2009). Isto também é peça
chave para novas metodologias no ensino da
educação física.

A temática “lutas” também foi objeto
de outro estudo da abordagem pedagógica na
área escolar, em que se organizava um sisteUma grande questão que poderia ser
ma pautado no jogo, que é a base da aborda- discutida é de que, mesmo com “pedagogia”
gem da pedagogia do esporte (PEREIRA et al., no nome, a pedagogia do esporte está bastan2017).
te longe de ser apresentada aos educadores
do ensino básico, e não há muitos movimentos
Nesse levantamento em específico, para que isso ocorra.
notou-se que os esportes individuais tem tido
atenção diferenciada, mesmo compreendendo
Muito do que se é proposto na pedaque no ambiente escolar, as variáveis “espaço” gogia do esporte, que em sua parte teórica é
e número de alunos acaba prejudicando de muita rica, é de que ela não conseguiria obter
certa forma o ensino destes esportes (tênis, lu- êxito na escola pública, principalmente por se
tas). É importante perceber que a abordagem basear muito no ensino do jogo em espaços
da pedagogia do esporte pode contribuir muito que a escola não possui, com materiais que a
com o processo de ensino aprendizagem des- escola não possui, e não obstante com pessosas modalidades em particular.
as com diferentes níveis de foco e interesse na
aprendizagem.
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Essa situação se percebe com menor
intensidade, por exemplo, na iniciação em escolinhas de esportes e academias, ou mesmo
com estudos sobre o uso da pedagogia do esporte no alto rendimento. Essa falta de estudos
pautados na realidade da escola pública faz
com que infelizmente em muitos casos, se olhe
com desconfiança para a pedagogia do esporte como meio de ensino no ambiente escolar.

Isso deve ser bastante discutido, pois
a pedagogia do esporte tem o compromisso
“com a transformação e autonomia do sujeito, fundamentada sobre princípios e procedimentos pedagógicos” (REVERDITO; SCAGLIA;
PAES, 2009, p.606). Tendo essa base importante em seu objetivo, podemos compreender
o quanto a pedagogia do esporte pode dar
suporte aos professores da educação básica
para, com isso, conseguir trabalhar conceitos
que são fundamentais para o ensino da educação física no ambiente escolar.
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Na Revista Movimento (Escola Superior
de Educação Física – UFRGS), o levantamento
de artigos com o termo “ensino do esporte” e
“pedagogia do esporte” foi encontrado em 51
artigos. Destes estudos, dois faziam referência
sobre o uso da pedagogia do esporte como
abordagem de ensino.

A ressignificação dos sentidos a uma
prática em que se respeitem as distintas diferenças entre cada um é algo que a pedagogia
do esporte pode ofertar para a educação física
escolar, humanizando sobremaneira as aulas
(RUFINO; DARIDO, 2012).
Assim, a pedagogia do esporte é baseada “em função do sujeito que joga, valorizando sua cultura corporal e social, sobre os
pilares da diversidade e orientada para todos,
independente de pré-requisitos” (REVERDITO;
SCAGLIA; PAES, 2009, p.606).

Foi encontrada uma pesquisa que analisava os contextos e situações de aprendizagem dos professores que treinavam handebol,
só que em uma perspectiva escolar (MODOLO
et al., 2017). Já no outro estudo, as questões
principais inseridas eram a inclusão de alunos
com deficiência nas aulas de educação física,
Dessa forma, a escola deve ser seme as abordagens pedagógicas usadas pelos pre um ambiente onde se observa, onde se
professores para que acontecesse essa inclu- manifesta e onde se transforma os valores e
são (SIMÕES et al., 2018).
princípios para refletir possibilidades além do
espaço escolar (GALATTI; PAES, 2006).
Essa abordagem nas aulas relacionadas à inclusão vai de encontro ao que Galatti e
Paes (2006) preconizam na área de educação
física escolar, em que a área deve focar sempre na integralidade da formação do indivíduo,
em todos os aspectos do ser humano, desde o
motor, até o social e afetivo.
À partir das questões relacionadas as
particularidades de cada pessoa, a educação
física de forma geral, deve-se atentar para
que todos possam ser incluídos nas práticas
motoras, em que se envolvam uma nova organização de aula, com a possibilidade de
experimentação cada vez maior por parte dos
alunos, todos os alunos (SIMÕES et al., 2018).
Partir sempre da particularidade do aluno é parte importante para que se consiga uma
educação plena e de qualidade, e essa busca
deve ser essencial e inerente na escola pública.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O número reduzido de estudos relacionados à pedagogia do esporte no contexto escolar
encontradas nas bases online das revistas escolhidas para a pesquisa demonstrou que apesar
da maioria da população do país ter como iniciação e experimentação de possibilidades esportivas a escola, infelizmente não há muitos estudos da área orientados a ela.
Para existir uma maior aproximação com os professores da educação básica, a pedagogia do esporte deve adentrar nas escolas com mais ênfase, e para isso é necessário que as
publicações referentes à realidade das escolas sejam mais incentivadas e divulgadas.
Assim, elas serão mais discutidas em relação a sua especificidade principalmente nas
instituições de ensino superior, refletindo desta maneira em uma maior gama de estudos nessa
área.
A educação física, de uma maneira geral, tem sofrido muitas transformações importantes
nos métodos de ensino do esporte na escola. Dito isso, não há possibilidade de fuga de suas
particularidades e variáveis (como espaço, estrutura física, número de alunos, tempo e materiais)
quando se quer incluir novos estudos e conceitos nessa área.
Infelizmente não podemos neste momento esperar mudanças na escola para que ela
sirva à pedagogia do esporte. Pois então que se pense uma pedagogia do esporte para que a
escola também seja contemplada. Não é a escola que deve se moldar à pedagogia do esporte,
e sim a pedagogia do esporte que deve se adequar a realidade da escola pública.
A pedagogia do esporte se mostra um caminho bastante interessante para que, mesmo
com as variáveis intrínsecas da escola pública brasileira, possa ser um instrumento importante
para que os professores de educação física consigam seguir no objetivo da educação, que é a
formação de cidadãos críticos na concepção plena da palavra.
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EDUCAÇÃO FÍSICA NO ENSINO
FUNDAMENTAL

RESUMO: O propósito deste artigo é realizar um breve relato sobre a importância da Educação
Física nos anos iniciais do Ensino Fundamental, fazendo alusão a alguns apontamentos sobre
a história da Educação Física no Brasil, sobre um breve panorama da mesma nos anos iniciais
do Ensino Fundamental e propor algumas metodologias emergentes consideradas relevantes
no processo de aprendizagem. Numa visão geral podemos dizer que o ensino da Educação
Física sofreu várias alterações e ainda precisa das condições necessárias para que o ensino
aconteça de forma eficiente e eficaz, ocupando seu lugar de importância entre as demais disciplinas, buscando o desenvolvimento integral do educando, interligando o corpo e a mente.

Palavras-chave: Educação Física; Ensino Fundamental; Corpo.
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INTRODUÇÃO

O

ensino de Educação Física, de acordo com a LDB, tornou- se obrigatório nas
escolas a partir do dia 26 de Dezembro de 1996. Compreendendo a importância
dentro do contexto social, a Educação Física valorizou- se ao longo dos anos,
em consequência de várias pesquisas e questionamentos, baseados principalmente nas teorias
e práticas de alguns estudiosos no assunto.
Com isso houve uma evolução significativa para o reconhecimento da disciplina no que
tange as inúmeras concepções. Entretanto para atender a demanda dos avanços da Educação
Física se faz necessário que a prática educativa, seja desenvolvida por profissionais registrados
qualificados e compromissados com o objetivo de melhorar e atingir não só as propostas educacionais, assim como todo o interesse social, inclusive participando ativamente na formação
integral do ser humano.
A escola é a primeira oportunidade que a criança tem para aprender a conviver com outras crianças fora do ambiente familiar. Por meio da Educação Física é que as crianças e jovens
aprendem a se preparam para desenvolver as habilidades de ser, conviver, conhecer e fazer,
contribuindo dessa forma para o bem estar comum. Deste modo as aulas de Educação Física,
na primeira etapa do Ensino Fundamental I, significam muito mais que atividades corporais.
A prática de Educação Física não é identificada como conteúdo indispensável à formação do aluno ou prática educativa, na visão de alguns profissionais de ensino, que relevam o
segundo plano a importância desta área de ensino no desenvolvimento da aprendizagem, sendo
muitas vezes excluída da grade escolar, especialmente nas iniciais da educação básica.
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A prática de educação física no ensino fundamental é uma grande estratégia de
transformação, considerando seus recursos
pedagógicos, metodologias, espaços, dinâmiO Ensino Fundamental I é frequentado cas profissionais e a oportunidade de expandir
por crianças na faixa etária que vai de 6 anos com experiências esportivas e culturais envolaté aproximadamente 10 anos. Não levando vendo a comunidade.
em consideração a distorção série idade.
A educação física traz consigo o beneÉ nesta faixa etária que acontecem fício do trabalho em conjunto, que é a integradiversas transformações no desenvolvimento ção social entre alunos. Essa integração inclui
infantil, por isso, os estímulos devem ser cons- a criança uma das noções humanas mais imtantes, o “novo” deve ser sempre inserido no portantes para a vida em sociedade: o respeito
cotidiano da criança para que ela aprenda a às diferenças:
lidar com as situações do dia-a-dia e a vencer
os obstáculos que surgirão. Além disso, o “cor- Um dos grandes incentivadores da educação física
po físico” também deve ser educado. “Tudo o escolar considerando que o movimento corporal deve
que tem influência na conduta e na personali- ser utilizado como recurso pedagógico no ensino fundade é Educação” (CONFEF, 2006).
damental, principalmente no primeiro segmento de en-

A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO
FÍSICA NOS ANOS INICIAIS DO
ENSINO FUNDAMENTAL

A Educação Física valorizou-se ao
longo dos anos, em consequência de várias
pesquisas e questionamentos, baseados principalmente nas teorias e práticas de alguns
estudiosos no assunto. Com isso houve uma
evolução significativa para o reconhecimento
da disciplina no que tange as inúmeras concepções.

sino, já que algumas crianças apresentam dificuldades
no ponto de vista motor, numa fase que a ação corporal
deveria predominar sobre a ação mental e a criança
deveria ser especialista em brinquedos e movimento
(FREIRE, 2002).

A prática de educação física propõe
práticas que contemplam conceitos importantes para a formação de pessoas íntegras, bem
como benefícios fisiológicos e sociais também
Entretanto para atender a demanda contribui para:
dos avanços da Educação Física se faz necessário que a prática educativa, seja desenvolvi• Redução do risco de doenças ligada por profissionais registrados qualificados e
das à pressão e ao coração;
compromissados com o objetivo de melhorar
• Ganho de resistência muscular;
e atingir não só as propostas educacionais,
• Equilíbrio dos níveis de colesterol;
assim como todo o interesse social, inclusive
• Combate à insônia;
participando ativamente na formação integral
• Flexibilidade de tendões e articulado ser humano:
ções;
• Aumento da oxigenação do cérebro.
Na primeira fase do ensino fundamental, é preciso levar em conta que a atividade corporal é um elemento
fundamental da vida infantil, e que uma adequada e
diversificada estimulação psicomotora guarda estreitas
relações com o desenvolvimento cognitivo, afetivo e social da criança, deve–se privilegiar o desenvolvimento
das habilidades motoras básicas, jogos e brincadeiras
de variados tipos e atividades (BETTI, 2002).

As vantagens da prática de atividade
física já foram comprovadas cientificamente.
No Brasil, futebol, ginástica e caminhada são
os exercícios mais populares.
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Comprovam-se atitudes de caráter discriminatório dentro do contexto escolar, como
a desconsideração dos aspectos positivos da
prática da Educação Física nas séries iniciais
da educação básica através da supressão da
disciplina em algumas escolas.
A Educação Física é importante, pois
educa pelo movimento o indivíduo por completo. Por isso a Ed. Física não educa o físico,
educa o movimento que o corpo realiza:
[...] Através da Ed. Física escolar o indivíduo poderá se
tornar capaz de pensar, sentir e realizar os movimentos.
Poderá ser capaz de criar meios para satisfazer-se de
maneiras prazerosas em seus momentos de lazer. Por
isso também a Educação Física é educação. Desta forma considera-se que “a educação física escolar está
na formação das crianças, principalmente enfatizando
o quanto pode ser importante à motricidade para o desenvolvimento da inteligência, dos sentimentos e das
relações sociais” (FREIRE, 1992, p.15).

enriquecer a experiência das crianças, jovens e
adultos na Educação Básica (BRASIL, 2016).
Esse universo compreende saberes
corporais, experiências estéticas, afetivas e lúdicas, que se relacionam e, ao mesmo tempo,
não se restringem à racionalidade típica dos
saberes científicos que orientam as práticas
pedagógicas na escola. Para além da vivência, a experiência efetiva das práticas corporais
oportuniza aos alunos participar, de forma autônoma, em contextos de lazer e saúde (BRASIL, 2016).
A Educação Física Escolar tem como
objetivo promover a saúde e aprendizagem
das crianças, por meio da prática de esportes
e atividades físicas orientadas pelo professor
da disciplina. Nesse caso, a aprendizagem não
é apenas motora ou de gestos técnicos, é possível desenvolver também o afeto, o intelecto e
as funções orgânicas (BRASIL, 2016).

Certos de que a escola é um espaço
ideal para a criança ter contato com diversos
tipos de esportes sem precisar entender as
técnicas estabelecidas e o mesmo a capacita
a refletir sobre suas possibilidades corporais
e desempenha- lá de maneira social, além de
torná-la um adulto mais saudável, caso o mantenha até à maturidade.

As aulas de Educação Física trabalha o
desenvolvimento integral dos alunos por meio
de atividades lúdicas como jogos, brinquedos
e brincadeiras, respeitando as dificuldades
e necessidades de cada um. Entre as áreas
psicomotoras estudadas, estão: Coordenação
Motora Fina e Global, Estruturação Espacial,
Orientação Temporal, Lateralidade, Estruturação Corporal e as relações com a aprendizaÉ necessário ressaltar a importância da gem no contexto escolar(BRASIL, 2016).
educação física no contexto escolar, uma vez
que a prática de esportes na escola ensina o
A BNCC divide o Ensino Fundamental
aluno perder e a ganhar além de ensiná-los a em cinco áreas de conhecimento: Linguagens,
respeitar o adversário e a trabalhar em equipe. Matemática, Ciências da Natureza, Ciências
Humanas e Ensino Religioso. Uma das grandes mudanças para a Educação Física é a
EDUCAÇÃO FÍSICA E A BNCC
sua inserção na área de Linguagens, ao lado
A disciplina de Educação Física é um das disciplinas de Artes, Língua Portuguesa
dos componentes curriculares da área de lin- e Língua Inglesa. Ou seja: a Educação Física
guagens. A Base Nacional Comum Curricu- assume, além do aspecto físico, um papel solar (BNCC) de Educação Física entende que ciocultural importante no desenvolvimento dos
a disciplina é responsável por desenvolver as alunos (BRASIL, 2016).
práticas corporais em suas diversas formas de
codificação e significação social. A Educação
Física oferece uma série de possibilidades para
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A IMPORTÂNCIA DAS ATIVIDADES
LÚDICAS NO APRENDIZADO E NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA
Na disciplina de Educação Física a inclusão de atividades no contexto lúdico é de
fundamental importância para o aprendizado
no que se refere a sua prática pedagógica,
possibilitando assim o sucesso maior no que
diz respeito as suas propostas ofertadas (RODRIGUES, 2012).
Diante dos fatos mencionados são de
fundamental importância a intervenção do professor de Educação Física para inserir o lúdico
como elemento na grade curricular no que diz
respeito às brincadeiras propostas e as metas
a serem alcançadas através delas (RODRIGUES, 2012).

É necessário que o educador conheça a variedade de
jogos que pode utilizar e como aplicar os mesmo, planejando suas atividades de forma clara e direcionando-as para as áreas do desenvolvimento que pretende
intervir ou conhecimento que pretende construir com
seu aluno (RODRIGUES, 2012, p. 10).

A RELAÇÃO DA EDUCAÇÃO FÍSICA
COM A PSICOMOTRICIDADE E A
INCLUSÃO
Duarte (2003) afirma que, somente a
partir da última década, os cursos de Educação Física, colocaram em seus programas curriculares, conteúdos relativos às pessoas com
necessidades especiais e que o material didático que trata das formas de trabalho com essa
população, escrito em nossa língua, é escasso.

No que se refere, especificamente, às
pessoas com necessidades especiais e aos
O educador através dos jogos e brinpoucos de Educação Física, assunto ligado, a
cadeiras gera conhecimento, dando a chance
este estudo, afirmam que:
de promover a aprendizagem, tendo um papel
fundamental no desenvolvimento das habilidaNo que concerne à área da Educação Física, a Educades e capacidades do educando de maneira
ção Física Adaptada surgiu oficialmente nos cursos de
dinâmica (RODRIGUES, 2012).

graduação por meio de Resolução nº 03/87, do Conselho Federal de Educação, que prevê a atuação do
professor de Educação Física, com o portador de e ou
deficiência trás necessidades especiais. A nosso ver,
esta é uma das razões pelas quais muitos professores
de Educação Física, hoje atuando nas escolas, não receberam em sua formação conteúdos e/ou assuntos
pertinentes à Educação Física Adaptada ou à inclusão
(CIDADE; FREITAS, 1997, p. 27).

Hoje em dia contar com o lúdico no ensino fundamental I na educação física, requer
conhecimentos, pois existem inúmeras opções
de brincadeiras e jogos, em que o professor
pode abusar da cultura corporal de movimentos, através da ginástica no âmbito educacional, nas lutas, do psicomotor, da interação, do
afetivo social, além de atividades diferentes
que estimula uma educação inovadora, apta a
A escola como espaço inclusivo têm
enfrentar as brincadeiras como algo prazero- sido alvo de inúmeras reflexões e debates. A
so, como uma ligação de fácil assimilação da ideia da escola como espaço inclusivo nos
aprendizagem (RODRIGUES, 2012).
remete às dimensões físicas e atitudinais que
permeiam a área escolar, onde diversos eleO movimento espontâneo por si pró- mentos como a arquitetura, engenharia, transprio torna-se uma forma de aprender, quando porte, acesso, experiências, conhecimentos,
estimulados através dos jogos e brincadeiras sentimentos, comportamentos, valores, etc.,
beneficiam a criança imaginar além das suas coexistem, formando este lócus extremamente
perspectivas comuns. O professor deve dar complexo.
liberdade para seus educando, deixando-os
criar e recria movimentos e modificar as regras
dentro da brincadeira:
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A partir disto, a discussão de uma escola para todos tem suscitado inúmeros debates sobre programas e políticas de inserção de
alunos com necessidades especiais. A grande
polêmica está centrada na questão de como
promover a inclusão a escola de forma responsável e competente (EDLER, 1998).

A Educação Física começa a se preocupar com a atividade física e o esporte para
pessoas com necessidades especiais apenas,
aproximadamente, no final dos anos de 1950,
e o enfoque inicial para a prática dessas atividades foi o médico. Os programas eram denominados ginástica médica e tinham a finalidade de prevenir doenças, utilizando para tanto
A Educação Física Escolar, com o prin- exercícios corretivos e de prevenção, ou seja,
cípio da Inclusão, deve desenvolver as compe- eram relacionados com a reabilitação (COSTA;
tências de todos os alunos e adotar as estraté- SOUZA, 2004).
gias necessárias para que eles tenham acesso
aos seus conteúdos, evitando a exclusão ou
A Educação Física nada mais é que
alienação (AGUIAR; DUARTE, 2005).
uma ação educativa integral dos seres humanos onde a psicomotricidade funciona como
Com Godoy (2000) pode definir defici- uma excelente ferramenta que permite a cada
ência como a ausência ou a disfunção de uma indivíduo ser completo e único, podendo penestrutura psíquica, fisiológica ou anatômica. É sar, agir e sentir de forma consciente, pois ela
todo e qualquer comprometimento que afeta está bem relacionada com a Educação Físia integridade das pessoas e traz prejuízos na ca, mas deve-se pensar em um processo de
sua locomoção, na coordenação de movimen- aprendizagem e desenvolvimento amplo e gloto na fala, na compreensão de informações, na bal para os indivíduos, possibilitando a relação
orientação espacial ou na percepção e contato entre os aspectos do desenvolvimento humano
com as outras pessoas.
(motor, intelectual, afetivo e social), estabelecendo relações consigo (corpo-mente) e com
Segundo Mantoan (2003) surge, des- o mundo material e simbólico e deste modo
sa forma, uma política nacional de educação, desenvolver seus aspectos psicomotores, coancorada na Lei nº 4024/61 Lei De Diretrizes ordenação motora fina e global, estruturação
e Bases da Educação Nacional – LDB propõe espacial, lateralidade, entre outros aspectos
enquadrar os alunos excepcionais na rede re- psicomotores (FONSECA, 2004).
gular de ensino (art. 58, parágrafo 3) consta
que a substituição do ensino regular pelo ensiSegundo Le Boulch (1986), a educano especial é possível!
ção psicomotora atingirá seus objetivos quando trabalhada na escola, nas séries iniciais,
A criança descobre o prazer de brincar pois é nessa fase que a criança passa a conheé com suas mãos, com seus pés, depois com cer a si, seu corpo, suas vontades e constrói
todos os outros segmentos:
sua personalidade, definindo conceitos, pensamentos, ideias, crenças, enfim torna-se um ser
[...] por meio da brincadeira, a criança pequena exerci- consciente.
ta as capacidades nascentes, como as de representar
o mundo e de distinguir entre pessoas, possibilitando
especialmente pelos jogos de faz de conta e os de alternância, respectivamente. Ao brincar, a criança passa
a compreender a características dos objetos, seu funcionamento, os elementos da natureza e os acontecimentos sociais. Ao mesmo tempo, de tornar o papel do
outro na brincadeira, começa a perceber as diferenças
(OLIVEIRA, 2002, p. 160).

A Educação Física possui o educar por
meio do corpo e ela proporciona o desenvolvimento de cada aspecto da criança, entendendo-a como um ser integral e complexo, pronto
a desenvolver a cognição, a psicomotricidade,
a sócio afetividade, mas, além disso, ela assegura também o desenvolvimento funcional da
criança, levando em conta, as possibilidades
de ajudar sua afetividade a se expandir e equilibrar-se, através do intercâmbio com o ambiente humano (LE BOULCH, 1982).
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As funções psicomotoras necessárias
De acordo com Winnicott (1975, p. 73),
para a organização da percepção envolvem o considera que:
reconhecimento dos aspectos motores, como o
esquema corporal, a estruturação do espaço, a [...] O ato de brincar é mais que a simples satisfação
lateralidade e o tempo (DE MEUR, 1991).
de desejos. O brincar é o fazer em si, um fazer que reEducar é algo que exige o trabalho entre
pessoas e com pessoas, trata-se de uma interação em que há a presença de desejos, interesses e necessidades do outro, isto é, o filho,
o aluno e a criança de uma forma geral. Nessa
essência, a educação escolar, especialmente a
infantil assenta basicamente sobre as interações
cotidianas entre professores e crianças, sem as
quais a escola seria somente uma concha vazia
(RAMOS, 2011):

queira tempo e espaço próprios; um fazer que se constitua de experiências culturais, que é universal e próprio
da saúde, porque facilita o crescimento, conduz aos
relacionamentos grupais, podendo ser uma forma de
comunicação consigo mesmo e com os outros. (Winnicott, 1975, p. 73).

Para um bom desenvolvimento do esquema corporal, é necessário que a criança
receba o máximo de estímulo para que assim,
ela perceba e sinta o seu corpo. A criança senO indivíduo não é feito de uma só vez, mas se constrói, te-se bem à medida que seu corpo lhe obedeatravés da interação com o meio e de suas próprias re- ce, quando ela o conhece e aprende a monializações. Diante desta visão, pode entender que a psi- torar seu comportamento (CAUDURO, 2002).
comotricidade desempenha papel fundamental, pois o
movimento é um suporte que ajuda a criança a adquirir
o conhecimento de mundo que a rodeia através de seu
corpo, de suas percepções e sensações (FONSECA,
2004, p. 19).

Para Le Boulch (1982), o esquema corporal é um elemento básico indispensável para
a formação da personalidade nas crianças,
pois se refere à formação do “eu”. Quando ela
toma consciência do seu corpo, do seu ser, e
O esquema corporal mal estruturado de suas possibilidades de agir e transformar o
resulta em transtornos nas áreas motoras, per- mundo em sua volta, ela desenvolve sua perceptiva e social. Na área motora, a criança pode sonalidade.
demonstrar dificuldades como uma coordenaDESENVOLVIMENTO MOTOR
ção deficiente, má postura e lentidão. Na área
perceptiva, podem resultar dificuldades de estruturação espaço-tempo e, na área social, proEntende-se por coordenação motora a
blemas nas relações interpessoais originados capacidade de usar de forma mais eficiente os
por perturbações afetivas (GALHARDO, 2004). movimentos corporais. Para isso ocorre a participação de alguns sistemas do corpo humano:
Segundo Dohme (2005), além de o o sistema muscular, esquelético e sensorial.
jogo ser uma atividade interessante, ela trans- Com a interação desses sistemas obtêm-se remite conteúdos na qual: [...] podem colaborar
ações e ações equilibradas.
na formação do indivíduo de forma ampla, proporcionando o desenvolvimento em outros asConsegue-se observar como o indivípectos, como físico, intelectual, social, afetivo,
ético, artístico. Este desenvolvimento pode ser duo usa da sua capacidade motora com esobtido através de situações comuns decorren- tímulos de velocidade e agilidade. A coordetes da aplicação de jogos como o exercício da nação motora é muito estimulada na infância,
vivência em equipe, da criatividade, imaginação, porém acaba sendo negligenciado em atividaoportunidades de autoconhecimento, de desco- des na fase adulta.
bertas de potencialidade, formação da autoestima e exercícios de relacionamento social.
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Muitas pessoas não conseguem realizar algumas atividades ditas como simples,
não por falta de força ou resistência, mas sim
por falta de coordenação. Atividades rítmicas
como dança, ou atividades de consciência corporal como Yoga e Pilates, estimulam o desenvolvimento da coordenação também na fase
adulta. Classificamos a coordenação motora
em grossa e fina.

Piaget (1972) classificou essas atividades em 3 fases:
Jogos de exercício sensório motor – É
o ato de jogar. Exercícios que consistem em
repetições de gestos e movimentos simples
como agitar os braços, sacudir objetos, emitir
sons, caminhar, pular, correr, etc. Embora esses jogos comecem na fase maternal e durem
predominantemente até os dois anos, eles se
mantêm durante toda infância e até a fase adulNa coordenação motora grossa obser- ta. Por exemplo, andar de bicicleta.
va-se o uso dos grandes grupos musculares,
e as atividades devem desenvolver de forma
Jogos Simbólicos – É o ato de fazmais eficiente às habilidades de correr, pular, -de-conta. São usuais entre 2 e os 6 anos. A
chutar, subir e descer escadas.
função consiste em satisfazer o eu por meio
de uma transformação do real, em função dos
Na coordenação motora fina há a exe- desejos. A criança tende a reproduzir nesses
cução de movimentos que demandem controle jogos as relações predominantes no seu meio
muscular, particularmente dos pés e mãos. O ambiente e assimilar, dessa maneira, a realidaato de desenhar, pintar ou manusear pequenos de, sendo uma maneira de se auto expressar.
objetos faz com que haja desenvolvimento da
coordenação motora fina.
Jogos de regras – São mais indicados a partir dos 5 anos, porém se desenvolve
Existem pessoas e até mesmo crian- principalmente na fase dos 7 e 12 anos. São
ças que possuem dificuldade motora. Apesar classificados em jogos de exercício sensórios
desse transtorno não ter causas bem definidas, motor, o futebol e intelectual, o xadrez. O que
sabe-se que a intervenção motora sobre ha- caracteriza o jogo de regras é existência de um
bilidades fundamentais (correr, pular, agachar, conjunto de leis impostas pelo grupo.
arremessar, dançar, etc.) na área da educação
física tem mostrado resultados positivos de
Faremos uma breve colocação sobre
maneira geral. A aplicabilidade de exercícios as fases do desenvolvimento motor que comrealizada uma ou duas vezes na semana, com preende a faixa etária dos alunos do Ensino
duração de 50 minutos a 1hora, mostram-se Fundamental.
efetivas no tratamento dessas crianças.
Sugerimos algumas atividades que auxiliam o desenvolvimento motor: andar sobre
superfícies irregulares, se equilibrar com apenas um membro, andar equilibrando objetos
em uma bandeja; atividades de chutar e arremessar – com bolas, que podem ser de diferentes tamanhos e com alvo fixo; atividades de
saltar e saltitar – como brincadeiras: amarelinha, ou posicionar arcos (bambolês) no chão
e solicitar que eles saltitam de um para outro.

FASE DOS MOVIMENTOS
FUNDAMENTAIS
Dos 2 aos 7 anos, os movimentos são
consequência da fase rudimentar e servirão de
base para a fase dos movimentos especializados. Nesta fase as crianças descobrem e exploram ainda mais o corpo e formas de movimento. Também subdividido em três estágios.
No primeiro, denominado de Inicial dos 2 aos 3
anos de idade ainda temos movimentos dificultosos, marcado pelo uso restrito ou excessivo
do corpo, sem ritmo e pouca coordenação.
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O estágio Elementar dos 4 aos 5 anos
FASE DOS MOVIMENTOS
de idade já envolvem um melhor controle e coESPECIALIZADOS
ordenação corporal, apesar de melhor coordenados ainda temos movimentos restringidos ou
No período dos 7 aos 14 anos de idade
exagerados. E por fim o estágio Maduro dos 6 e são divididos em três fases. A primeira fase
aos 7 anos, onde se observa movimentos coor- denominada Estágio Transitório e que ocorre
denados e controlados com poucas limitações. dos 7 aos 8 anos a criança começa a desempenhar atividades relacionadas ao esporte e
Nesse estágio o profissional de Edu- à recreação (correr e saltar, correr e lançar a
cação Física contribui para o desenvolvimen- bola, etc.).
to motor ainda com atividades lúdicas principalmente no período dos 3 aos 5 anos. Neste
A segunda é o Estágio de aplicação,
período a criança ainda não dá muito valor à dos 11 aos 13 anos onde os movimentos são
competição, por não ter uma ideia muito defi- realizados com mais qualidade, e em atividanida do que é ganhar ou perder, ela também des como jogos aparecem outros fatores que
segue apenas regras simples.
caracterizam o indivíduo como, por exemplo,
A aplicabilidade de exercícios que estimulem a criança a correr, pular, agachar ou
dançar é ideal nesse momento, exemplos de
atividades são: chutar e agarrar bola, dinâmicas como “Meu mestre mandou”, “pega pega”,
“esconde- esconde”.
Já para crianças de 6 a 7 anos acrescentar aos estímulos ditos acima (correr, pular,
etc.) desafios: corrida de sacos, carrinho de
mão, amarelinha, passa anel, corrida das cores
(dizer o nome da cor e a criança deve correr
para tocar algo daquela cor).

a liderança. Atividades de pular corda, danças folclóricas, saltos rolamentos, o lançar são
atividades que devem ser desenvolvidas com
essas crianças, já há aptidão para handebol,
Atletismo, lutas e outras atividades desportivas.
A última fase é denominada de Fase
de Utilização Permanente, que começa a partir
dos 14 anos. Essa fase representa o ponto alto
do processo do desenvolvimento motor e se
caracteriza pelo uso do repertório de movimentos adquiridos por toda vida.

1428

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Cada faixa etária mencionada no artigo tem sua fase própria e importante no desenvolvimento, por isso cada uma delas deve ser respeitada. Cabe ao professor conhecer cada uma
dessas fases e respeitar as individualidades de cada educando e o tempo de cada um.
Entendemos que o professor de Educação Física, tem um perfil diferenciado, e é o que
melhor se encaixa nessa afirmativa, já que o mais preparado dos professores no que diz respeito
à psicomotricidade.
Os educandos do ensino fundamental I estão em fase de formação, de busca de conteúdos. Exatamente nessa fase que acontece à preparação para o mundo externo, para a alfabetização, para o aprendizado em geral, para o desenvolvimento motor, daí a importância das aulas
de Educação Física nos anos iniciais.
O Brincar nas aulas de Educação Física se diferencia do brincar em casa pelo fato de
ser um brincar instruído, com objetivos definidos, e com profissional que entende e monitora os
movimentos.
O brincar deve acontecer com frequência nas aulas de Educação Física, pois influencia
no desenvolvimento motor, cognitivo, sócio afetivo, além de ser uma fase que as crianças e adolescentes estão construindo o seu repertório motor.
Quanto mais acesso essas crianças e adolescentes tiverem a vários tipos de atividades
físicas maiores serão as chances de se adaptarem aos movimentos já existentes em seu repertório motor.
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CONHECENDO AS PRINCIPAIS
DIFICULDADES NA LEITURA E ESCRITA
EM EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principal contribuir para com a formação de
cidadãos críticos e participativos, destacando a importância da prática de leitura na Educação Infantil com crianças autistas e ainda, demonstrando através da escrita a relevância do
educador na formação de novos leitores. E, em virtude do tratamento dado pelos autores
pesquisados, compreende-se que a prática da leitura na Educação Infantil é de fundamental
importância, possibilitando a formação desde cedo de novos alunos leitores, sendo o educador um mediador, pois será sua responsabilidade proporcionar as crianças espaços adequados
de leitura, transformando estes espaços em situações prazerosas de aprendizagem. Entretanto, cabe ressaltar que, além de competência, o profissional da Educação Infantil deve ser um
leitor, e ainda, criativo, pois nunca como hoje a leitura foi tão importante.

Palavras-chave: Educação; Leitura; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem como objetivo contribuir para com a formação de cidadãos críticos e participativos, destacando a importância da prática de leitura na Educação
Infantil e ainda, demonstrando através da escrita a relevância do educador na
formação de novos leitores.
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.
Entende-se que é primordial a atividade de leitura na educação infantil para a formação
de leitores que possam desfrutar dessa ferramenta indispensável, não somente no espaço escolar, mas estendendo seu uso para toda vida.
Nesse sentido, é necessário estimular o desenvolvimento dos alunos através de relações
estabelecidas com seus aprendizados trazidos do meio familiar empírico, motivando-os ao estudo prazeroso da leitura e levando em conta seu convívio social. Assim, nota-se a relevância de
se trabalhar dentro da realidade da criança transformando o conhecimento do senso comum e
científico, respeitando o seu estágio de desenvolvimento.
O presente trabalho vem buscar compreender a importância da leitura na educação infantil, além de investigar modos de ampliar, de forma autônoma e criativa, o interesse dos alunos
com relação ao prazer de ler.
Todavia, 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.
Entretanto, para a realização deste trabalho, tornou-se necessário uma pesquisa bibliográfica, de cunho qualitativo, com base em autores que conceituam a importância de leitura na
educação infantil.
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COMO SURGIU A LEITURA
Segundo Martins (1994, p. 7), “o ato
de ler é usualmente relacionado com a escrita,
e o leitor visto como decodificador da letra”.
Começamos a compreender, a dar sentido ao
que e a quem nos cerca, são os primeiros passos para aprender a ler.

Este trabalho individual, especializado
e de difícil circulação, prolongou-se até o século XV da era cristã, quando a invenção dos
tipos móveis e da impressão mecânica propiciou, pela primeira vez, a produção em escala
industrial de textos impressos.
Para que todo material pudesse ser lido
e divulgado, surgiu a preocupação de como
ensinar o povo a ler. Foi então que se instituiu a
escola como entidade encarregada de ensinar,
pois havia a necessidade da decodificação das
letras por todos.

Um aprendizado mais natural do que
se costuma pensar, mas tão exigente e complexo como a própria vida. Para aprender a ler
e compreender o processo da leitura, não estamos desamparados, temos condições de fazer
Mesmo não possuindo pessoal qualifialgumas coisas sozinhos e necessitamos de
cado para desempenhar essa tarefa de decoalguma orientação.
dificar as letras e a alfabetizar, a escola instituiu
No conceito de Zilberman (1999), “tudo os escravos da época, que eram os que sacomeçou quando a sociedade precisou criar biam ler, para ensinar a ler, a decifrar e decoum código reconhecido e aceito por todos, o dificar a palavras, pois o leitor deverá, em priqual seria usado para operar as relações fa- meiro, lugar decifrar a escrita, depois entender
miliares, sociais e econômicas”, ou seja, co- a linguagem encontrada.
meçamos a ler desde quando nascemos, pois
Segundo Rosana Becker apud Maricacomeçamos a decodificar todos os sinais emito (2005 p. 22) para trabalhar literatura com
tidos por todos ao nosso redor.
as crianças é preciso possibilitar a elas o conNesse mesmo contexto para Zilberman tato com os dois materiais: aquele que é para
ser lido (livros, revistas, jornais, entre outros) e,
(1999),
aquele que é para ser rabiscado (folha sulfite,
o ensino da leitura e da escrita na Antigüidade Clássica caderno de desenho, lousa, chão).
(Grécia e Roma) enfatizava de tal forma o domínio do
alfabeto, no ensino do nome e da forma das letras a
ponto de o processo iniciar-se pela caligrafia e pelo reconhecimento oral do nome de cada letra (ZILBERMAN,
1999).

De acordo com Nelly Coelho (2000),
o espaço da escola pode ser dividido em 2
ambientes um seria estudo programado (sala
de aula, bibliotecas para pesquisa etc.) e outro
espaço que seria de atividades livres (sala de
Com o tempo, passou-se, então, a pre- leitura, recanto de invenções, oficina de palaocupar-se com a escrita, a forma em como fi- vra, laboratório de criatividade etc.).
xar os códigos estabelecidos. Inicialmente, as
Nesta dualidade de ambientes o aluno
anotações eram feitas em tabuletas de argila,
mais tarde em papiros, depois em pergami- assimila as informações e conhecimentos, e é
nhos, papéis de baixo custo, mas perecíveis, estimulado para liberar suas potencialidades
onde o escriba documentava a informação oral específicas em cada um dos ambientes.
recebida, seja do poeta, seja do administrador
Segundo Edmir Perrotti apud Maricato
que deseja contabilizar seus ganhos e proprie(2005 p.25), quanto mais cedo às crianças tidades.
verem contato com histórias orais e escritas,
maiores serão as chances de gostarem de ler.
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Ao folhear um livro, tocá-lo e observar
suas figuras, mesmo que ainda não decodifique a língua escrita, a criança está ao seu
modo praticando a leitura e, esta prática de leitura é denominada de “Letramento” por Magda
Soares apud (MARICATO, 2005, p. 18).

Assim, a literatura, apesar dos avanços
e recuos, revela a natureza dialética da história
da leitura, a qual tem a ambição de narrar o
progresso. Nesse processo de crescimento, a
história da leitura se liga intimamente à história
da educação, elegendo a escola como espaço
de aprendizagem, valorização e consolidação
A leitura, como produto de uma escola
da leitura.
atuante e preocupada em valorizar a educação,
passou a ocupar uma posição de destaque em
Desse modo, para se trabalhar a leitunossa sociedade contemporânea, possibilitando ao indivíduo ascender ao mundo do conhe- ra na escola, é necessário levar em consideracimento, fazendo parte da parcela que acumu- ção o método de alfabetização, o tipo de livro
escolhido se didático, paradidático ou outro, a
la o “capital financeiro”.
educação artística e o ensino da leitura.
Dessa forma, portanto, a história da
leitura faz parte da história da sociedade caO país, desde que se tornou uma napitalista, onde a política, para valorizar a leitu- ção independente, luta para derrubar as altas
ra como idéia, precisa estar vinculada ao fator taxas de analfabetismo. Entretanto, deve-se
econômico (ZILBERMAN,1999).
discutir o tipo de método escolhido para alfabetizar, tendo em vista os seguintes fatores: o
Assim sendo, o leitor de hoje é produto porquê de se ensinar a ler, o bloqueio entre o
daquele que inicialmente não se preocupava analfabeto e o processo de alfabetização e a
em aprender a ler pelo prazer da leitura, mas
realidade do analfabeto.
sim, para fazer parte da pequena parcela da
sociedade que detém o poder; daí a necessiPor outro lado, a escola pouco é quadade de reformular valores, estabelecer novos
objetivos e direcionamentos para o velho ensi- lificada para ensinar a ler, o professor não é
no da leitura, pois graças aos conhecimentos suficientemente preparado e é mal remunerado
atuais da lingüística, hoje é possível compreen- pelo Estado, e as obras literárias que são utilizadas em sala de aula não conseguem formar
der como a leitura se tornou mais fácil.
bons leitores. É inegável a importância da esA história da leitura no Brasil é patroci- cola na construção da leitura no Brasil.
nada pela literatura que ainda hoje busca sua
real identidade. No período colonial, os poetas
Contudo, é preciso que seja feita uma
não possuíam uma identidade legitimamente análise realista do difícil caminho por onde
brasileira, pois se julgavam portugueses. Daí a passa a leitura em nosso país e de como se dá
dificuldade encontrada em se escrever a histó- a ênfase à leitura, pois segundo Barone (2005,
ria literária nacional.
p. 33), “é importante enfatizar que a aprendizagem da leitura e da escrita traz questões para
A literatura, como instituição patrocinao aprendiz, mais amplas, que rompem os limida pela leitura, há tempos vem lutando para ser
reconhecida dentro do país, produzindo temas tes estreitos colocados pelas diferentes aborde interesse local; lutando pela constituição de dagens teóricas”.
seu público; reivindicando, enquanto categoria
de escritores, seus direitos; escolhendo o caminho da profissionalização por vias paralelas
à imprensa, à política ou à institucionalização
de um nome, o do escritor, em detrimento da
arte por ele produzida.
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É, portanto, papel de uma instituição
educativa democratizar o acesso às práticas
sociais da leitura e da escrita que estão presentes no mundo letrado, disponibilizando a
Na Educação Infantil, a criança amplia
todas as crianças as informações necessárias
seu círculo de conhecidos, torna-se mais indepara pensar sobre sua própria língua (AUGUSpendente, estende os limites das relações faTO, 2008, p. 188).
miliares e estabelece comunicação com mais
pessoas, principalmente com crianças de sua
O contato com a leitura não garante
idade. Essa ampliação das relações requer da que todas as crianças leiam autonomamente
criança um bom domínio de seus meios de ao final da Educação Infantil, mas assegura a
comunicação, principalmente da linguagem. elas o direito de pensar sobre o assunto, de
Além disso, as atividades das crianças se tor- explorar idéias sobre o que se lê.
nam mais complexas e requerem uma linguagem de melhor qualidade (DAUTO, 2006).
Sendo nessa faixa etária que a criança
tem o maior tempo disponível para ouvir leiA leitura de modo geral amplia e diver- turas ou fazê-las de forma descompromissada
sifica nossas visões e interpretações sobre o somente pela curiosidade de descobrir o que
mundo e da vida como um todo. Precisamos tem nos livros, o sentido das palavras escritas,
estar atentos a esta questão, pois a ausência sendo assim, cabe a nós oferecer desde cedo,
da leitura em nossa vida bloqueia a possibili- o contato com a leitura ou contação de histódade e acaba de certa forma, nos excluindo rias de boa qualidade. Sabemos que a criança
dos acontecimentos, da interpretação, da ima- que cresce ouvindo história cresce mais feliz
ginação e da ficção arquitetada pelo autor, seja (AUGUSTO, 2008).
num romance ou num artigo; numa crônica ou
A criança é imaginativa, exercita a renum conto, numa poesia ou num manifesto,
num jornal ou num ensaio, num gibi ou numa alidade através da fantasia, mas precisam de
história infantil ou infanto-juvenil, enfim, são inú- materiais exteriores – todas as formas de escrimeras as possibilidades de mergulhar no mun- ta – contos – histórias, fábulas, poemas, cantigas, músicas, para se constituir como pessoa
do da fantasia e da realidade encontradas no
inserida em uma sociedade.
mundo das palavras (DAUTO, 2006).

A IMPORTÂNCIA DA INICIAÇÃO À
LEITURA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Na Educação Infantil, o professor tem
um papel fundamental, pois é por meio de suas
ações que as crianças podem usufruir da leitura e a escrita. O que ele faz é basicamente um
trabalho de aproximação e familiarização com
essa linguagem, que pode ser organizado em
torno de algumas oportunidades. Quando alfabetizamos, tratamos de incluir todas as crianças no contexto da cultura escrita, acolhendo
suas diferentes práticas sociais e o sentido que
isso tem para elas (AUGUSTO, 2008, p.188).
Alfabetizar é acompanhar de perto um
longo processo que, ao se iniciar na Educação
Infantil pode criar condições necessárias para
que as crianças se familiarizar com a linguagem escrita e possam usá-la no seu cotidiano.
(AUGUSTO, 2008, p.188).

Assim, aprender a recontar as histórias tradicionais de sua cultura, preservando
as características da linguagem escrita, apreciar bons textos, desenvolver comportamentos
leitores, compreender os usos e funções da
escrita e utilizá-los quando necessário, refletir
sobre como se grafa a língua que se fala são
algumas das aprendizagens dessa fase da vida
(AUGUSTO, 2008, p.190).
Um professor leitor apaixonado pela
leitura transmite essa paixão. Quando conta ou
lê uma história para seus alunos transmite esse
sentimento, proporcionando prazer àqueles
que o escutam, porque lê com mais emoção.
Esse professor educa com mais afetividade,
pois a leitura promove esse momento afetivo,
de proximidade, faz aflorar a emoção (AUGUSTO, 2008).
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Precisamos de alunos leitores, para
promoção do desenvolvimento intelectual, psicológico e social deles. Queremos formar indivíduos capazes de entender o mundo e de
se fazer entender dentro e fora da escola. A
leitura possibilitará isso, uma vez transformada
a escola em um veículo para a descoberta do
prazer de ler. Mas a escola pode ir além, convidando os pais ou outros membros da família
para participar do projeto (AUGUSTO, 2008).
Através da leitura a criança amplia o
conhecimento de família, de pai, de mãe, de
avô, de avó, de amigo, de casa, de espaço,
de imagens, de mundo. E nesse percurso ela
aprende a escutar, nas vozes, nas palavras que
falam da importância nas vitórias, nas derrotas,
das aventuras, dos mistérios, das fantasias e aí
vão tecendo novos caminhos em suas mentes
e construindo novidades em suas vidas (AUGUSTO, 2008).
=A leitura iniciando já na Educação Infantil torna a criança mais independente e crítica. E sua prática faz que se torne algo necessário, pois a mesma tem a capacidade de
transportar a criança para qualquer local em
qualquer momento, desenvolvendo a criatividade, levando a resolver situações sem que ela
perceba (AUGUSTO, 2008).
Tal qual dizem os poetas, ler é embrenhar-se em um mundo de magia, diversão e,
acima de tudo, de conhecimentos inigualáveis.
São por meio da leitura que ampliamos nossas
habilidades e competências nas áreas da criticidade e criatividades ambas as características
indispensáveis ao letramento e à prática da cidadania.
Pode-se dizer que a leitura é um meio e
um fim para nos auxiliarem na aquisição/apreensão do conhecimento, ler não significa ter
sempre em mãos um belo livro. Ler é muito
mais que decodificar palavras e textos, é antes
de tudo atribuir-lhes alma, lemos até mesmo
com o coração, em que a leitura é feita por
meio do silêncio, da lágrima ou do sorriso (AUGUSTO, 2008).

DIFICULDADE NA APRENDIZAGEM
DA LEITURA
De acordo com estudos de Fonseca
(1995), para dar solução ao fracasso escolar
é necessário elaborar um plano de prevenção
nas unidades escolares. A escola tem a função
de preparar a criança para o ingresso na sociedade promovendo as aprendizagens e conhecimento de mundo.
As pesquisas atuais mostram que as
escolas não devem mais trabalhar com dados
quantitativos, pois toda a dimensão no ato de
ensinar e aprender devem ser firmados na qualidade de ensino, na utilização de novas ferramentas e de todos os recursos que promova
o sucesso da criança na escola (FONSECA,
1995).
Portanto se faz necessário estar atentos
aos processos avaliativos, muita atenção com
os métodos e crenças, estratégias pedagógicas, relação professor-aluno – aluno professor,
devendo sempre buscar o apoio da família e
efetivar uma boa interação com a comunidade
escolar (FONSECA, 1995).
Sabemos que uma criança valorizada,
estimulada é criativa e apresentam um melhor
desempenho. É na escola que a criança encontra espaço aberto para eventos culturais e
educacionais preciosos e desafiadores, que
vão além do momento didático de sala de aula
(FONSECA, 1995).
O professor tem que atuar de forma polivalente porque é na escola que muitas situações vivenciadas pelas crianças são descobertas, principalmente falando do processo ensino
aprendizagem. A escola é o local onde acontece de forma efetiva o processo de leitura e escrita. Sabemos que uma grande parte da taxa
de evasão escolar procedente das crianças e
adolescente pode estar associada com Transtornos das Aprendizagens (FONSECA, 1995).
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Em relação ao desenvolvimento da
aprendizagem de leitura e escrita, o professor
deve estar atento a alguns sinais, pois sabemos que a Dislexia vem a ser um transtorno
de aprendizagem na área da leitura e podendo
já ser diagnosticada na Educação Infantil, pelo
fato das crianças com essas dificuldades apresentarem alguns sinais comuns como (FONSECA, 1995):

A partir daqui, surgirá uma nova operação de equivalência que compreende a codificação, ou seja, a rechamada dos articulados, mas que serão executados e
verificados na área de Broca, isto é, no terceiro bloco.
“Dos motoneurônios superiores frontais, a linguagem interior se transformará em linguagem expressiva, através
da oralidade, ou seja, da produção de sons articulados”
(FONSECA, 1995, p. 165).

Todas essas funções caracterizam a
aprendizagem da leitura. Um problema num
desses blocos: 1º bloco (Cerebelo) – responsável pela atenção seletiva; 2º bloco (Lóbulo
Parietal) – responsável pelo processo de decodificação ou 3º bloco (Lóbulo Frontal) – responsável pelo processo de codificação com
Sabemos que uma boa mediação o certeza afetará a aprendizagem da leitura cauprofessor poderá diagnosticar precocemente e sando alguma dificuldade.
efetivar um trabalho em equipe de forma multidisciplinar no encaminhamento e no acompanhamento da criança para tratamento podendo
superar essas situações.
Dificuldades na pronúncia, dificuldades
de seguir regras, de recontar uma seqüência
da história, problemas de coordenação motora, desinteresse por livros, escritas, etc., essas
crianças respondem bem na oralidade e sua
principal dificuldade é entre a letra e o som.

Para ler o cérebro opera vários circuitos ao mesmo tempo: os que armazenam o
vocabulário, a gramática, o discurso e a interpretação e cada uma destas funções tem lugar
certo no cérebro (FONSECA, 1995).

Para o autor (1995), encontramos
como se processa no cérebro a leitura oral: A
leitura, um dos processos mais complexos da
aprendizagem, compreende a discriminação
visual de símbolos gráficos (grafemas) através de um processo de decodificação que se
passa no segundo bloco, só possível com um
processo de atenção seletiva regulado pelo primeiro bloco. Posteriormente, e ainda na mesma unidade, há que selecionar e identificar os
equivalentes auditivos (fonemas) através de um
processo de análise e transdução, de síntese
e comparação, a fim de edificar a busca da
significação (conjectura) e avaliar os níveis de
compreensão latentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho, procuraram-se algumas considerações sobre a prática da leitura observada no dia-a-dia. Em seguida um breve contexto histórico sobre a leitura, o conceito de leitura e
sua função, caracterizando-a como um instrumento de integração pessoal e social.
E ainda, a importância da prática da leitura na Educação Infantil, como contribuição na construção do pensamento da criança e as dificuldades de aprendizagens da leitura.
Entretanto, ao longo deste trabalho buscou-se inspiração, sobretudo, na crença como educadora, que o futuro está na educação, principalmente na Educação Infantil.
Quanto ao interesse pelo tema, o mesmo originou-se pelo fato de observação durante o
período de Estágio Curricular Obrigatório do curso de Pedagogia, no acompanhamento do desenvolvimento constante das crianças.
Por essa razão encontram-se sempre cheias de dúvidas e curiosidades, pois elas vivem
em uma sociedade letrada, com muitos atrativos tecnológicos, o que despertam a curiosidade e a
vontade de ler e escrever antes mesmo de freqüentarem a escola, principalmente no que se refere
às séries iniciais, frente a esta realidade, tornou-se relevante uma abordagem sobre a importância
da prática da leitura na Educação Infantil, demonstrando assim, através da escrita a relevância do
educador na formação de novos leitores.
A iniciação à leitura pela criança na Educação Infantil, percebemos o quanto é importante o
papel mediador do professor, pois será de sua responsabilidade atribuir à literatura uma finalidade
significativa à vida da criança de ser e estar no mundo.
O educador deverá avaliar-se continuamente, buscando na teoria respostas para a sua prática. Ou seja, o educador deve teorizar a sua prática e colocar em prática sua teoria. É isto que este
estudo propõe: “Leitura: maneiras de ensinar, maneiras de aprender – uma possibilidade teórica que
se efetiva na prática.
Por meio das leituras e da pesquisa realizada pode-se afirmar que crianças com hábito de
leitura poderão ser mais ativas, terem mais desenvoltura, argumentos, poder de reflexão e crítica da
qualidade dos textos lidos, e principalmente, capazes de inventar, renovar e discordar, de ler além das
palavras, assim, tornando-se realmente, cidadãos críticos e participativos.
Dessa forma, em virtude do tratamento dado pelos autores pesquisados, compreende-se
que a prática da leitura na Educação Infantil é de fundamental importância, pois a mesma possibilitará a formação desde cedo de alunos leitores.
Compreende-se também, o quanto é importante o papel mediador do educador, pois será
sua responsabilidade proporcionar as crianças espaços adequados de leitura,
transformando estes espaços em situações prazerosas de aprendizagem.
Entretanto, cabe ressaltar que, além de competência, o profissional da
Educação Infantil deve ser um leitor, e ainda, criativo, pois nunca como
hoje, em que as relações globalizadas exigem a informação atualizada
e abrangente, a leitura foi tão importante. Assim, o desafio está lançado!
São muitas informações importantes, não é mesmo? E elas não
se esgotam aqui! Podem dar continuidade e assim vamos seguindo
nossa caminhada. Lembrando que: “Caminhante, não há caminho, se faz
caminho ao caminhar” (PAULO FREIRE). Assim, meus queridos, sigam
seus caminhos e jamais desistam de seus sonhos, suas metas e de seus
projetos.
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FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo:
Paz e Terra, 1998b. (Coleção Leitura).
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NOS
ANOS INICIAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: Em face às constantes mudanças sociais, faz-se necessária uma revisão geral sobre a
maneira pela qual tais mudanças ocorreram e ocorrem e como impactam a vida dos cidadãos
em todos os sentidos da vida. A eficiência do processo de educação e desenvolvimento pessoal e profissional deve ser minuciosamente aprimorado, a fim de que haja pleno êxito nas relações humanas. Este artigo objetiva propor uma nova concepção como método de evolução
do aprendizado na educação básica brasileira, tendo como base o levantamento “Education at
a Glance 2018” da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento Econômico (OCDE),
bem como o estudo, também de 2018, realizado pelo Indicador Nacional de Alfabetismo
Funcional (INAF). Através dos dados apresentados e indicados por estes levantamentos, corrobora-se a relação entre os níveis de letramento através dos níveis de educação, que em sua
generalidade é quase totalidade é diretamente proporcional. Apesar das mudanças apresentadas ao longo de um período relativamente curto de tempo, há de serem realizadas ações em
prol da educação básica, justamente por ser a determinante no sucesso pessoal.

Palavras-chave: Alfabetismo; Letramento; Educação Básica; Investimentos.
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INTRODUÇÃO

A

alfabetização por muito tempo não era compreendida como um processo construído apenas pela gramática e suas variações. Acreditava-se que a alfabetização
consistia no simples ato de aprender a ler e escrever, a consequência disso foi a
má qualidade da educação nas escolas públicas.
Percebe-se que ao longo dos anos o conceito de alfabetização e as formas de como é
vista pela sociedade sofreu várias alterações. A escola passou por mudanças significativas, na
postura dos professores em sala de aula, os materiais didáticos e principalmente a presença das
novas tecnologias no contexto escolar.
A importância da disseminação equitativa e universal para todos os indivíduos dá-se pela
necessidade da pessoa em obter um considerável e sólido nível de conhecimento que a propicie
o preparo indispensável, face às intempéries de uma constante evolução nos modos de ser e de
agir da humanidade.
Tal nível de conhecimento é, naturalmente, o fruto daquilo que se inicia desde tenra idade, até o amadurecimento das faculdades cognitivas e racionais. Neste ínterim, faz-se imprescindível todo e qualquer auxílio por parte do Estado e, principalmente, da sociedade, para que este
amadurecimento se dê de forma sólida e sadia.
O principal desafio que se faz insistente e presente no meio pedagógico é o analfabetismo funcional. Como exemplo, temos uma taxa de 70% de analfabetos funcionais nos anos iniciais do ensino fundamental (nos anos finais, esta taxa cai para 34%). Esses índices, apesar de
representarem uma considerável estimativa otimista em relação à educação básica, ainda nos
mostra um desafio a ser suprimido, que é o melhor e mais aprofundado letramento entre jovens.
O principal problema em relação às taxas de analfabetismo funcional provavelmente tem,
como principal fator, a distração que os mais jovens têm em relação ao entretenimento que os
dispositivos eletrônicos, sempre presentes, lhes oferecem. Uma saída para tal questão seria o
investimento abrangente em infraestrutura e equipamentos que atendam à demanda tecnológica
atual, bem como programas de incentivo a atividades, em sala de aula e externamente, que envolvam o uso da tecnologia e suas aplicações e utilidades práticas.
Este estudo tem como objetivo descrever algumas características da alfabetização e
letramento na sociedade atual, bem como demonstrar por meio de gráficos como se dá as pesquisas realizadas sobre a educação brasileira.
Desta forma, espera-se contribuir com informações relevantes aos profissionais da educação sobre a situação da alfabetização e letramento na atualidade e a partir disso, reverter
algumas situações relacionadas a leitura e escrita nos anos iniciais.
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ANALFABETISMO FUNCIONAL
Segundo Soares (2003), atualmente
vivemos na era da tecnologia, porém, o analfabetismo continua presente por todo país. Ao
longo da história a leitura e a escrita não era
para todos, pois o acesso era para as classes
mais elevadas. Com o avanço tecnológico, ler
e escrever passou a ser um direito essencial
para todos os indivíduos.
O analfabetismo é um problema social,
portanto, não é possível culpabilizar a educação brasileira, mas podemos ver o seu reflexo
na sociedade. As concepções do analfabetismo como obstáculo para o desenvolvimento
individual e social, e de que a educação sistematizada pode reduzir a pobreza, subjazem
a essa tentativa de, em um programa nacional, respeitar-se as características individuais,
acreditando-se na eficácia desse sistema para
mudanças sociais. Neste sentido, há também
a hipótese de que a educação é uma condição
não apenas necessária, mas também suficiente para a resolução dos problemas sociais enfrentados no país (SOARES, 2003).
O conceito de analfabetismo sofreu
inúmeras mudanças desde o século passado.
Anteriormente uma pessoa que sabia escrever
seu nome era considerada alfabetizada, porém
com o passar dos anos o critério para se considerar alfabetizado passou a ser exigida a habilidade de ler e escrever um bilhete simples
(SOARES, 2003).
No final do século XX, os pesquisadores efetuaram um estudo e perceberam que
muitas pessoas que haviam frequentado a escola, não conseguiam colocar seus conhecimentos nas situações cotidianas, na qual se
fazia necessário o uso social da escrita e leitura, considerados assim, analfabeto funcional.
Desta forma, o sujeito que havia frequentado a
escola por menos de 4 anos, era considerado
analfabeto funcional. Para Magda Soares:
Esse critério fundamenta-se no pressuposto de que,
atingido certo grau de instrução, o indivíduo terá não
só adquirido a tecnologia da escrita, isto é, terá se tornado alfabetizado, mas também terá se apropriado das
competências básicas necessárias ao uso das práticas
sociais de leitura e escrita, isto é, se tornado letrado
(SOARES, 2003, p. 96).

Em contrapartida, essa terminologia
segundo Ferraro (2002) propõe uma classificação mais precisa para avaliar os níveis de
letramento da população brasileira. Com base
no critério censitário “anos de estudo”, classifica os níveis de letramento em nível 1, nível 2 e
nível 3. No entanto, essa classificação não traz
a segurança de que uma pessoa com menos
tempo de escolaridade não tenha a capacidade de fazer uso do conhecimento nas situações cotidianas.
Para (ROJO, 2009, p. 47), o alfabetizado funcionalmente não pode ser considerado uma pessoa com letramento desenvolvido
adequadamente, pois ainda lhe falta a leitura
crítica.
A ONG Ação Educativa e o Instituto
Paulo Montenegro desenvolveram e vêm realizando desde o ano de 2001, em parceria com
o Indicador de Alfabetismo Funcional (Inaf), um
estudo para medir os níveis de alfabetismo da
população brasileira de 15 a 64 anos.
Para o Inaf, Alfabetismo é a capacidade
de compreender e utilizar a informação escrita
e refletir sobre ela, um contínuo que abrange
desde o simples reconhecimento de elementos
da linguagem escrita e dos números até operações cognitivas mais complexas, que envolvem
a integração de informações textuais e dessas
com os conhecimentos e as visões de mundo
aportados pelo leitor. Dentro desse campo, distinguem-se dois domínios: o das capacidades
de processamento de informações verbais,
que envolvem uma série de conexões lógicas
e narrativas, denominada pelo Inaf como letramento, e as capacidades de processamento
de informações quantitativas, que envolvem
noções e operações matemáticas, chamada
numeramento.
A partir de 2018 os níveis de Alfabetismo foram definidos em cinco níveis: analfabeto, rudimentar, elementar, intermediário e proficiente.
A tabela 1 mostra a evolução das médias proficiências de cada um dos cinco níveis
no período de 2001-2002 a 2018, corroborando a consistência da escala ao longo do
tempo, o que assegura a comparabilidade dos
dados históricos do indicador
1445

Revista Educar FCE - 35ª Edição - Outubro/2020

Em uma sociedade globalizada e tecnológica não é concebível que ainda exista pessoas
analfabetas que são impedidas de participar ativamente como cidadãos de direito por não conseguir fazer o devido uso da escrita e leitura. Dessa forma, torna-se urgente a implementação de
políticas públicas que possam reduzir de forma eficaz esse problema.

A tabela 2 refere-se aos analfabetos funcionais correspondentes, em 2018, a cerca de 3
em cada 10 brasileiros, apresentam intensa dificuldade na realização da leitura e escrita e das
operações matemáticas no seu cotidiano.

LETRAMENTO
O conceito de letramento começou a ser usado nos meios acadêmicos numa tentativa
de separar os estudos sobre o “impacto social da escrita” (Kleiman, 1991) dos estudos de alfabetização, cujo significado escolar salienta as competências individuais no uso e prática da
escrita.
Magda Soares tem a seguinte definição para letramento,
O estado ou a condição de quem interage com diferentes portadores de leitura e de
escrita, com diferentes gêneros de leitura e de escrita, com as diferentes funções que a leitura e
a escrita desempenham na nossa vida. Enfim: letramento é o estado ou a condição de quem se
envolve nas numerosas e variadas práticas sociais de leitura e de escrita (SOARES, 2009, p. 44).
Sendo assim, o letramento seria um resultado ou consequência do processo de alfabetização, ou seja, sua base consiste na condição social essencialmente daquele que faz uso da
leitura e da escrita.
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Para impulsionar o letramento, é necessário processar duas ações diretas que se
refere a promoção de uma escolarização de
qualidade, equiparando a educação em todos
os estados; e proporcionar a distribuição e
acesso de livros nas escolas e para a comunidade. Essas intervenções têm como objetivo
estimular as habilidades de leitura e escrita em
situações cotidianas de comunicação.
Segundo Soares (2009), o letramento
possui duas dimensões, sendo uma individual
e outra social. Na primeira, o indivíduo adquire
a tecnologia da leitura e da escrita, que envolve tanto as habilidades psicológicas como as
linguísticas, as quais vão desde a capacidade
de decodificar e codificar palavras escritas até
a competência de compreender e escrever textos. Ler e escrever envolve uma série de processos complexos, como: interpretar sequências
lógicas de um enunciado e combinar conhecimentos prévios com informações textuais com
relação à leitura; registrar unidades de sons e
transmitir significados de forma adequada com
relação à escrita.
Já na dimensão social, “letramento é
o que as pessoas fazem com as habilidades
de leitura e escrita em um contexto específico,
como essas habilidades se relacionam com as
necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 2009, p.72), ou seja, esta dimensão
está ligada a forma como os indivíduos atuam
em um conjunto de práticas sociais associadas
à leitura e escrita.

A educação é uma prioridade mundial
do século XXI, porém cada país tem a autonomia para investir e gerir a educação de forma que seja bem sucedida e colabore com
o crescimento social, econômico e científico.
Portanto, a necessidade de políticas públicas
que possa garantir uma educação de qualidade para todos é fundamental (PNA).
Diante do cenário brasileiro referente
aos resultados obtidos pelo Brasil em avaliações internacionais e os próprios indicadores
nacionais, revelam que a aprendizagem de leitura, escrita e matemática, apresentam índices
negativos. Por isso, em 2019 foi criado o Plano Nacional de Alfabetização (PNA), tem como
objetivo melhorar os processos e resultados da
alfabetização no país.
Segundo Avaliação Nacional da Alfabetização (ANA) de 2016, 54,73% dos alunos estavam em níveis insuficientes de leitura, 33,95%
dos alunos em níveis insuficientes de escrita e
54,46% dos alunos em níveis insuficientes de
matemática. Esses são dados preocupantes,
pois ao chegar no 3ºano com essa defasagem,
o percurso dos alunos fica comprometido nas
próximas etapas e o efeito disso será a reprovação e como consequência a distorção idade-série e o abandono ou evasão escolar (PNA).
De acordo com o Censo Escolar de
2018, no 3ºano a taxa de reprovação foi de
9,4% e a distorção idade-série 12,6%, com aumento significativo nos anos seguintes:

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NO
BRASIL
Alfabetização e letramento são indissociáveis, pois os dois caminham na mesma
direção, durante o processo de ensino e aprendizagem da leitura e escrita estão presentes o
conhecimento prévio da criança adquirido na
educação infantil de forma lúdica. A criança já
participa de um ambiente alfabetizador e letrado nessas instituições. Dessa forma, no ensino
fundamental vai iniciar o processo de escrita e
a leitura de forma individualizada e estruturada
na aprendizagem da escrita e leitura (PNA).
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Os resultados do Brasil no Programa Internacional de Avaliação dos Estudantes (Pisa,
na sigla em inglês), a avaliação internacional promovida pela Organização para Cooperação e
Desenvolvimento Econômico (OCDE), colaboram de forma indireta, como indicadores de qualidade do ensino referentes à matemática, leitura e produção textos. O público alvo do Pisa, são
estudantes com idade de 15 anos e 2 meses e 16 anos e 3 meses, matriculados em escolas
públicas ou privadas. Em 2015, o Brasil ficou em 59º lugar em leitura e em 65º lugar em matemática, no total de participação de 70 países.
Os brasileiros obtiveram 407 pontos, sendo que a média dos países membros da OCDE
é de 493 pontos. A média dos estudantes brasileiros em leitura foi de 51% (abaixo do nível 2),
e em matemática 70,3% também ficaram abaixo da média.

INVESTIMENTOS OBJETIVOS
O investimento em educação, por parte do governo, constituiu 5,5% do PIB em 2015 (o
que representa 17,3% dos gastos totais do Brasil neste ano). Trata-se de uma taxa superior à
média de 4,5% dos países integrantes da Organização para Cooperação e o Desenvolvimento
Econômico (OCDE), apresentada na edição brasileira de seu levantamento chamado “Education
at a Glance”, de 2018.
No gráfico a seguir, com dados de 2015, pode-se observar a média de gastos dos países participantes do estudo realizado pela OCDE: o Brasil apenas investe mais que México e
Turquia em educação de crianças entre 6 e 15 anos, havendo uma diferença significativa em
relação a Luxemburgo, país que mais gasta com educação nessa mesma faixa etária, nesta lista.

Fonte: “Education at a Glance 2018”, OCDE.
Por mais massivo que tal investimento possa parecer, ainda há certa carência de investimentos objetivos em áreas específicas que, claramente, os demandam: construção ou reforma
de unidades e centros de ensino, incluindo a instalação de equipamentos modernos de comunicação e de aprendizagem nos mesmos, assim como uma incisiva capacitação e melhora nos
métodos de ensino aos educadores e todos e quaisquer integrantes de equipes pedagógicas
(IDEB).
Contudo, a área essencial que demanda investimentos por parte da própria sociedade é
a constante exigência da atenção e dedicação que se dá ao ensino, desde os anos iniciais da
educação básica. É através de um diálogo mais focado em possibilidades e resultados concretos entre pais e professores, entre sociedade e poderes fiscalizadores, que conseguir-se-á uma
melhor perspectiva para os atuais e reais problemas por que passam as incontáveis famílias e
comunidades desamparadas e desassistidas por todo o Brasil (IDEB).
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Assim haverá, de fato, a promoção da equidade que se faz tão necessária. Considerando-se os dados apontados pelo INAF em relação à desigualdade:

Constata-se, pelos dados apresentados, uma proporção de 3% de pessoas com nenhum
nível de escolaridade entre brancos, enquanto a taxa para pardos é de 5% e, para pretos, 8%.
Ao mesmo tempo, há uma sutil semelhança nas taxas daqueles que concluem os anos finais
do ensino fundamental: 20% são brancos e 23% são pardos e pretos, respectivamente. Em contrapartida, há uma discrepância em se tratando dos que chegam ao ensino superior: 25% são
brancos, 12% pretos e 15% pardos (IDEB).
Os indicadores referentes ao ensino superior aparentam não ter nenhuma relação com o
ensino básico, mas são estritamente relacionados, uma vez que só é possível a alguém se estabelecer pessoal e profissionalmente em uma sociedade livre, através de uma educação básica
primorosa (IDEB).

PROGRESSO ENTRE DIFICULDADES
Analisando os resultados apresentados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação
Básica (IDEB), vê-se que as metas desde o ano de 2007 até o ano de 2017, nos anos iniciais
do ensino fundamental, foram alcançadas, de acordo com a tabela apresentada.

Alguns dados, porém, são passíveis de análise: os índices de dependência administrativa da rede pública nas esferas municipal e estadual mostraram-se favoráveis a uma melhor autonomia, enquanto mostraram-se pouco acima do desejável para a independência das instituições
na rede privada (IDEB).
Tais dados revelam considerável eficácia em manter a acessibilidade da sociedade, ao
longo do tempo, à educação básica. Inclusive, essa acessibilidade deve ser ampliada com o uso
objetivo das tecnologias disponíveis a todos, educadores e educandos (IDEB).
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USO DA TECNOLOGIA NO LETRAMENTO INFANTIL
Toda a evolução da tecnologia, infelizmente, não vem sendo acompanhada por parte
das instituições de ensino, principalmente públicas, pela falta de infraestrutura, bem como de
adequação aos espaços já existentes, para o uso coletivo de todos os alunos, de forma lúdica
(INAF, 2018).
Poder-se-ia criar atividades de interação e convívio entre crianças de mesma idade, a fim
de haver o incentivo à colaboração e ao respeito pela relação sadia que englobaria os pais ou
responsáveis, equipe pedagógica e mesmo funcionários da escola (INAF, 2018).
Essa necessidade é vista em dados apontados no gráfico a seguir, pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Segundo ele, “36,9% dos docentes
afirmam ter ‘grande necessidade’ em ampliar conhecimento sobre tecnologias no trabalho. E, de
fato, os índices relacionados à infraestrutura disponível são desanimadores: a internet mostra-se
insuficiente 81% no Estado do Acre, e a menor taxa, ainda assim, é desanimadora: 62,5% no
Estado de Roraima (INAF, 2018).

A importância na ênfase da propagação dos novos meios de comunicação e informação
é um tema muito pertinente quando se trata de ensino: crianças, cada vez mais cedo, interagem
com as outras pessoas através de dispositivos eletrônicos de finalidades diversas: entretenimento e informação, sendo poucos destinados unicamente à educação. Como ferramentas, tais
meios são muito úteis se usados de forma prudente e sensata (INAF, 2018).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia adotada para realização do trabalho foi a pesquisa bibliográfica qualitativa de abordagem descritiva, referenciada pelos autores Soares (2009), Rojo (2009), Ferraro
(2002), entre outros que abordam o tema discutido neste artigo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos, teses e outros trabalhos científicos,
bem como documentos oficiais da educação como os Plano Nacional de alfabetização (PNA),
Education at a Glance. OCDE e o Indicador de alfabetismo funcional (INAF).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização desse estudo propiciou abordar temas relevantes para a compreensão da
alfabetização e letramento na Educação Básica com vários e gráficos sobre os temas abordados.
É bem vindo tudo aquilo que seja possível ser realizado, dignamente, em prol de uma
educação abrangente e equitativa a todos, principalmente no nível mais fundamental, os anos
iniciais. Deve-se agir conjuntamente e continuamente para que a eficácia do ensino seja solidamente alcançada, para que todos tenham assegurada a independência e integridade, pessoal e
profissionalmente.
A família, a priori, deve instigar a criança ao alfabetismo tradicional, seja na modalidade
presencial ou, para casos peculiares, à distância. Também há de se conscientizar as diferenças
existentes na sociedade, para que o indivíduo, desde tenra idade, tenha a capacidade de discernir as diferentes realidades que o cercam.
Deve-se lembrar, dentre outras garantias por lei, o disposto no caput do artigo 60 dos
Atos das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT) da Constituição Federal de 1988,
que diz que “os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão não menos de sessenta
por cento dos recursos [...] à manutenção e ao desenvolvimento do ensino fundamental, com
o objetivo de assegurar a universalização de seu atendimento e a remuneração condigna do
magistério”
Assim, tem se a incumbência, por parte da sociedade, de paulatinamente exigia aquilo
que é assegurado a todos. A consciência da existência dessa obrigação do Estado, faz com que
seja possível um empenho objetivo no tocante a plena consolidação da equidade nos sistemas
de ensino por todo país, em todas as modalidades em todos os níveis.
Tem-se, portanto uma reciprocidade de deveres. Enquanto a sociedade reivindica aquilo
que lhe é dignamente justo, o Estado e as instituições democráticas hão de atender às necessidades da população: seguridades concernentes ao usufruto ilimitado à saúde, à segurança, às
inovações que as novas tecnologias proporcionam a todos, à infraestrutura para a disseminação
da cultura e lazer que agregam valores e princípios morais.
Tudo isto está profundamente relacionado e vinculado ao alfabetismo, à educação, à
instrução e ao letramento da criança, logo no princípio de seu ingresso à vida social, pois a
conquista de melhores e mais profundos níveis de educação e profissionalização só acontecem
porque, inicialmente e nos níveis mais básicos e fundamentais. Houve o bem fundamentado amparo e execução de um rigoroso método de preservação da aprendizagem e do aprofundamento
na exultação educacional e cultural por parte de todos: pais e alunos, professores, comunidade
e sociedade.
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PSICOMOTRICIDADE FUNCIONAL E RELACIONAL
E SUA FUNÇÃO NA EDUCAÇÃO INCLUSIVA DE
CRIANÇAS COM O TRANSTORNO DO ESPECTRO
AUTISTA (TEA)

RESUMO: O presente trabalho trata-se de uma pesquisa bibliográfica informativa sobre as diferenças entre a psicomotricidade relacional e funcional, bem como sua relação e importância na
educação inclusiva de crianças que se enquadram dentro do Transtorno do espectro autista.
Esse artigo tem como objetivo apresentar estudos e teses do conceito da psicomotricidade,
exemplos, atividades e sua relação com a educação inclusiva, onde cada indivíduo é tratado
de forma igual dentro e respeitando suas diferenças. A pesquisa foi feita com a ideia de juntar
informações de pesquisadores e estudiosos sobre o tema de forma a clarear e simplificar o
conteúdo. O estudo para esse artigo se deu através de livros, websites e artigos relacionados.

Palavras-chave: Psicomotricidade; Funcional; Relacional; Autismo.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo foi escrito de forma a trazer de maneira simples e direta informações
relevantes sobre a psicomotricidade relacional e funcional, suas diferenças, seus
objetivos e benefícios dentro da educação inclusiva, aqui especificamente será
tratado a educação de crianças no espectro autista.
A educação não só no Brasil como no mundo todo está em constante mudança, isso
porque há sempre novos estudos sobre a melhor maneira de educar. Passamos por diversos
métodos e a inclusão social é algo relativamente novo.
Antes pessoas com necessidades especiais mal tinham um espaço na escola e na sociedade, e mal eram tratadas como iguais. Ou seja, muitas vezes não se via a necessidade ou
benefício de uma pessoa com necessidade especial ir a escola. Além disso, claro, ainda havia
e há, muito despreparo das instituições em fornecer de forma assertiva, uma educação igual e
de qualidade.
Porém, nos últimos anos podemos identificar uma mudança significativa nesse campo,
onde há cada vez mais a busca por igualdade, seja ela na educação, como na sociedade como
um todo, e um busca maior por entender as diferenças e formas de educar. Se antes educar
significava um professor detentor do conhecimento e um aluno que apenas tinha que decorar o
que era lhe falado, hoje as coisas são bem diferentes, ou ao menos, deveria ser.
Com os novos estudos e pesquisas, de autores como Wallon, Gesell, Piaget, Oliveira,
Monteiro e Ajuriaguerra, é possível ver além da sala de aula, ver o papel do educador também
como fonte de conhecimento para o convívio em sociedade. Além disso, hoje o professor aprende tanto quanto ensina. Isso porque cada ser é individual e detém conhecimentos específicos
de sua própria existência.
Hoje, temos que considerar todos os aspectos da educação e o que ela representa, desde ensinar a ler e escrever, como ensinar o respeito ao próximo e a si mesmo, e nossa relação
com o mundo externo e quem somos enquanto sociedade.
Assim sendo, esse artigo traz informações valiosas dessa nova era da educação mais
assertiva e eficiente, usando a ferramenta da psicomotricidade e seus benefícios para alunos,
professores e o mundo como um todo.
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PSICOMOTRICIDADE RELACIONAL
E FUNCIONAL: O QUE QUER DIZER A
PALAVRA PSICOMOTRICIDADE?
A palavra psicomotricidade na psicologia tem como por significado a integração das
funções motoras e psíquicas em consequência
da maturidade do sistema nervoso (DICIONÁRIO ON-LINE).
No dicionário a etimologia de Psicomotricidade é explicada como abaixo:
• o prefixo grego psico (psyché =
alma, espírito) foi atribuído ao estudo da mente humana ao se juntar
ao sufixo logo no decorrer da história.
• a palavra motriz, por sua vez, está
relacionada a movimento.
Se olharmos de onde o termo surgiu,
historicamente, foi a partir do discurso médico mais precisamente neurológico, quando foi
necessário, no início do século XIX, nomear as
zonas do 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.

O QUE É A PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INFANTIL?
Na educação como já vimos nesse artigo, há muitas “abas”. E cada “aba” representa
uma direção, ou função, da educação. Hoje o
papel do educador vai muito além de ensinar
apenas matemática ou português, por exemplo.
De acordo com o site (PSICOMOTRICIDADE, 2020), é necessário ir além dos livros
para ensinar questões fundamentais para as
crianças aprenderem sobre a vida. E a psicomotricidade é uma das ferramentas que auxiliam nessa nova forma de educar.
Sendo assim, o conceito da psicomotricidade na educação infantil, basicamente é
a prática pedagógica e psicológica que usa a
função motora e a educação física para ajudar
no desenvolvimento global da criança através
de seus próprios movimentos e de sua noção

de espaço, auxiliando assim problemas ou
atrasos na aprendizagem (PSICOMOTRICIDADE, 2020).
As ações psicomotoras trabalham os
aspectos motor, cognitivo e afetivo. Podemos
resumir para simplificar, que a psicomotricidade é basicamente a ferramenta que auxilia o
educador a ensinar usando movimentos cognitivos da criança. Assim, trazendo a ela conhecimentos de espaço, próprio e do outro, e
auxiliando no seu desenvolvimento de forma
correta e proporcional (PSICOMOTRICIDADE,
2020).

FATORES DA PSICOMOTRICIDADE
Já pesquisas apresentadas no site
(PSICOMOTRICIDADE FUNCIONAL), mostram
que na psicomotricidade há 7 fatores onde é
possível, por meio de experiências vividas pelo
educador, trabalhar para estimular as crianças
a terem um desenvolvimento completo e eficaz.
Ou seja, desenvolver todas as suas competências de forma assertiva e pontual.
Abaixo podemos identificar esses fatores essenciais:
• Tonicidade: função de atenção e alerta,
pois é por meio da percepção dos estados
do corpo (contraído ou relaxado) que se controlam as demais atividades motoras. Essa
função pode parecer superficial a primeira
vista, mas é essencial para nossa vida, em
todos os sentidos. Isso vai muito além da sala
de aula. Pode parecer até desnecessário, já
que usamos o instinto natural para identificar
situações de alerta, mas isso é fundamental para que todas as crianças desenvolvam
essa percepção de forma igualitária. E claro, sem contar da importância desse fator
para pessoas com necessidades especiais,
principalmente crianças dentro do espectro
autista (PSICOMOTRICIDADE, 2020).
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• Equilibração: questões posturais, capacidade de manter-se em equilíbrio estático
(parado) ou dinâmico (em movimento), condição básica da organização psicomotora.
Esse fator novamente, é essencial ser desenvolvido da maneira correta principalmente
para pessoas com necessidades especiais,
como autista por exemplo (PSICOMOTRICIDADE, 2020).
• Esquema e imagem corporal: percepção
objetiva do corpo e de seus segmentos (cabeça, tronco, membros), a imagem corporal,
a avaliação subjetiva que a criança faz de
si em relação às demais. Essa função é essencialmente importante se tratarmos além
da educação primária, a educação básica
de respeito ao próprio espaço bem como
ao espaço dos outros. Hoje infelizmente ainda há muitos casos de violação infantil, e
é extremamente importante que as crianças
saibam quando seu espaço próprio e seu
corpo está sendo desrespeitado. Crianças
vulneráveis também podem e devem desenvolver a habilidade de entender seu próprio
espaço (PSICOMOTRICIDADE, 2020).
• Orientação espaço-temporal: compreensão do mundo estruturado em espaço e
tempo, compreensão do aqui e do agora,
definidos em oposição ao ali, ao antes e ao
depois, e a capacidade de organizar-se no
espaço e no tempo para assumir o controle
das tarefas da vida diária (PSICOMOTRICIDADE, 2020).
• Lateralização: subdividida em lateralidade, que é a consciência dos dois lados do
corpo e do mundo que o cerca, e dominância lateral, que é a preferência por um lado
do corpo para executar atividades motoras
(escrever, arremessar, chutar) com mais
qualidade, força, precisão, velocidade e coordenação, o que diferencia o destro do canhoto (PSICOMOTRICIDADE, 2020).

O QUE É A PSICOMOTRICIDADE
RELACIONAL?
A Psicomotricidade Relacional é o conceito definido pelo educador francês André Lapierre, na década de setenta. É uma prática
educativa, de valor preventivo e terapêutico,
que permite pessoas de todas as idades, expressarem seus conflitos relacionais, superando-os através do brincar, do jogo simbólico. A
Psicomotricidade Relacional se utiliza do corpo como uma das vias principais de aprendizagem (FERREIRA, 1995)
Quais materiais são utilizados nas práticas de psicomotricidade relacional?
A psicomotricidade utiliza o movimento como forma de aprendizado, ou seja, para
praticar essa forma de aprendizagem é preciso
usar jogos livres, que despertem a utilização
da criatividade corporal e a imaginação. Assim
a partir do movimento concretizar-se a relação
verbal (FERREIRA, 1995).
Essa experiência pode ser realizada individualmente ou em grupo, de acordo com a
faixa etária dos estudantes. As sessões podem
ser semanais e ter um média de uma hora de
duração. A ideia é que a criança comece a brincar sozinha e com a convivência com o grupo,
ela desenvolva seu lado emocional e cognitivo
(FERREIRA, 1995).
Por vez, a criança começa a procurar o
outro, desenvolvendo a inclusão e a relação interpessoal. Esse ponto é muito importante para
a criança criar laços e conexões com os outros, mas também desenvolver o respeito com
os limites de cada um, tanto os seus próprios
quanto o dos outros (FERREIRA, 1995).
Para as sessões de Psicomotricidade
Relacional, é de suma importância a utilização
de uma sala aberta, arejada, livre de objetos
que possam comprometer ou atrapalhar a integridade física das crianças (FERREIRA, 1995).
Nas sessões são usados materiais
como: bolas, bambolês, cordas, caixas de papelão, tecidos, jornais e espaguetes, entre outros. Os materiais e jogos podem variar bastante de acordo com o educador e as crianças
(FERREIRA, 1995).
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Qual a intenção fundamental do psicomotricista relacional?
O estudioso André Lapierre, define
como a intenção da psicomotricidade relacional, a prática dinâmica para que o indivíduo
possa expressar seus conflitos internos. A psicomotricidade relacional tem por objetivo operar em cima de fatores psico-afetivos relacionais criados durante a infância.
Ou seja, a ideia da psicomotricidade
relacional é usar de forma leve, as brincadeiras
como uma maneira de terapia preventiva, uma
maneira de usar a leveza dos jogos para que
as crianças possam e queiram expressar seus
sentimentos, medos, memórias, experiências
etc (OLIVEIRA; SILVA, 2017).
Como se caracteriza a psicomotricidade funcional?
O objetivo da Psicomotricidade Funcional é educar de forma sistêmica, de forma
diretiva, as diversas condutas motrizes com
relação às dificuldades encontradas por uma
pessoa, seja ela criança, adolescente ou adulta. Procura assim, uma maneira de melhorar a
integração do indivíduo na vida escolar e social
(OLIVEIRA; SILVA, 2017).
Qual a diferença entre a psicomotricidade relacional e funcional?
A Psicomotricidade segue duas linhas
de pensamento. A Funcional, que possui uma
metodologia diretiva, se utiliza do Teste-Família
de Exercícios e mensura a capacidade motora.
E a psicomotricidade Relacional, que possui
uma metodologia não-diretiva e trabalha com
brincar. Além de potencializar a aprendizagem
e o desenvolvimento (OLIVEIRA; SILVA, 2017).

PSICOMOTRICIDADE E A EDUCAÇÃO
INCLUSIVA PARA CRIANÇAS NO
ESPECTRO DO AUTISMO

Transtornos do espectro autista são
distúrbios do neurodesenvolvimento caracterizado por deficiente interação e comunicação
social, muitas vezes dificuldades de interagir
com pessoas, principalmente pessoas desconhecidas, ou situações com muitas pessoas,
muitas vezes há também dificuldade se o ambiente for diferente daquele em que a pessoa
está acostumada (OLIVEIRA; SILVA, 2017).
Outra característica são os padrões estereotipados e repetitivos de comportamento
e desenvolvimento intelectual irregular, como
sempre fazer o mesmo gesto repetidas vezes,
ou falar a mesma coisa mais de uma vez, bem
como repetir uma rotina todos os dias. Há muitas características especificas do TEA, porém
ainda assim, há muita diversidade dentro do
espectro. Pessoas têm diferentes níveis de autismo e mesmo que estejam teoricamente no
mesmo nível não significa necessariamente
que terão o mesmo comportamento (OLIVEIRA; SILVA, 2017).
Os sintomas começam cedo na infância e não há como ter um diagnóstico antes
disso. É preciso ver os sintomas e comportamentos para obter um diagnóstico. Das características do comportamento, podemos citar
dificuldade para interação social, dificuldade
com a linguagem e comportamento repetitivo e
restritivo (OLIVEIRA; SILVA, 2017).
Porém apesar de dificuldades em comportamentos simples, ou ações simples, pessoas com TEA, podem ter grande habilidade
em áreas complexas, no qual uma pessoa,
considerada “normal” ou sem nenhuma necessidade especial, conseguiria obter ou aprender. Como por exemplo, há pessoas autistas
com grande capacidade de cálculo, memória,
capacidade artística, etc. Há um universo em
cada pessoa e esse universo é único e fascinante (OLIVEIRA; SILVA, 2017).

O que é o TEA? TEA é a sigla para definir o Transtorno do Espectro Autista ou Autismo. O Transtorno do Espectro Autista (TEA)
refere-se a uma série de condições caracterizadas por desafios e dificuldades com habilidades sociais, comportamentos repetitivos,
fala e comunicação não-verbal, bem como por
forças e características únicas (OLIVEIRA; SILVA, 2017).
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QUAIS SÃO OS TIPOS DE AUTISMO?
Como já foi dito nesse artigo, o TEA ou
autismo não é igual para todos e existem vários
graus, com intensidade dos sintomas maior ou
menor e características únicas (OLIVEIRA; SILVA,
2017).
É possível que alguns autistas enfrentam
dificuldades de aprendizado, enquanto outros podem ter uma vida perfeitamente normal, mas ainda assim sentem algum desconforto ou dificuldade em socializar com os outros, ou simplesmente
mudar de hábitos e rotinas (UTFPR, 2020).
Aqui vamos identificar alguns tipos de
autismo mais comuns e suas principais características.
• Síndrome de Asperger
É considerada a forma mais leve entre os
tipos de autismo e é três vezes mais comum em
meninos do que em meninas, bem como mais
comum em alguns países no mundo do que em
outros. Normalmente, quem possui a síndrome
conta com uma inteligência bastante superior à
média e pode ser chamado também de “autismo de alto funcionamento”. Uma pessoa com a
síndrome de Asperger geralmente têm uma capacidade superior de memória, dons artísticos
ou mesmo um conhecimento específico (UTFPR,
2020).
Também é normal que esse autista se
torne extremamente obsessivo por um objeto ou
um único assunto – e passe horas discutindo ou
falando sobre o assunto(UTFPR, 2020).
Se a Síndrome não for diagnosticada na
infância, o adulto com Asperger poderá ter mais
chances de desenvolver quadros depressivos e
de ansiedade (UTFPR, 2020).
• Transtorno Invasivo do Desenvolvimento
Essa é uma “fase intermediária”, já
que ela é um pouco mais grave que a Síndrome
de Asperger, mas não tão forte quanto o Transtorno Autista. Nesse caso, os sintomas são muito
variáveis. Porém, de uma maneira geral o paciente apresentará uma quantidade significativa de
comportamentos repetitivos, dificuldades com a
interação social, competência linguística inferior à
Síndrome de Asperger, mas superior ao Transtorno Autista (UTFPR, 2020).

Mas de novo, cada pessoa é única e
essas características podem variar bastante de
caso para caso (UTFPR, 2020).
• 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 (UTFPR, 2020).
Os principais sinais que indicam a condição são falta de contato com os olhos, comportamentos repetitivos corporais, dificuldades em
fazer pedidos usando a linguagem e desenvolvimento tardio da linguagem (UTFPR, 2020).
• Transtorno Desintegrativo da Infância
É considerado o tipo mais grave do espectro autista e o menos comum. Em geral, a
criança apresenta um período normal de desenvolvimento, porém a partir dos 2 aos 4 anos de
idade, ela passa a perder as habilidades intelectuais, linguísticas e sociais sem conseguir recuperá-las (UTFPR, 2020).
A importância da psicomotricidade na
educação inclusiva
Henri Wallon, estudioso do tema, reconstruiu o seu modelo de análise ao pensar no desenvolvimento humano, estudando-o a partir do
desenvolvimento psíquico da criança (UTFPR,
2020).
Assim as etapas do Desenvolvimento
Humano segundo Wallon são:
1.
Impulsivo-emocional: que ocorre
no primeiro ano de vida. A predominância da afetividade orienta as primeiras reações do bebê às
pessoas, às quais intermediam sua relação com
o mundo físico;
2.
Sensório-motor e projetivo: do primeiro ao terceiro ano de vida. A aquisição da
marcha e da apreensão, dão à criança maior autonomia na manipulação de objetos e na exploração dos espaços. Ocorre, também nesse estágio o desenvolvimento da função simbólica e da
linguagem. O termo projetivo refere-se ao fato da
ação do pensamento precisar dos gestos para
se exteriorizar. O ato mental “projeta-se” em atos
motores;
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3. Personalismo: ocorre dos três aos
seis anos. Nesse estágio desenvolve-se a construção da consciência de si mediante as interações sociais, reorientando o interesse das crianças pelas pessoas;
4.
Categorial: onde os progressos
intelectuais dirigem o interesse da criança para
as coisas, para o conhecimento e conquista do
mundo exterior;
5. Predominância funcional: onde
ocorre nova definição dos contornos da personalidade, desestruturados devido às modificações
corporais resultantes da ação hormonal. Questões pessoais, morais e existenciais são trazidas
à tona (UTFPR, 2020).
Essas etapas do desenvolvimento são
extremamente importantes para a criança, e ainda mais para crianças com algum tipo de necessidade especial. No caso de crianças com TEA,
essas etapas podem ser mais difíceis ou complicadas. Sendo assim, a psicomotricidade uma
grande ferramenta no auxílio do desenvolvimento
dessas crianças (UTFPR, 2020).
Com as atividades da psicomotricidade
é possível auxiliar de maneira mais eficaz essas
crianças, sendo uma maneira menos dolorosa
tanto para elas quanto para familiares e educadores. Usar a brincadeira e a motricidade podem
trazer benefícios importantíssimos para a vida
da criança dentro do espectro. Esses desenvolvimentos serão fundamentais para que ela possa
viver uma vida com dignidade e igualdade.
Atividades psicomotora benéficas no
TEA
A psicomotricidade deve ser incentivada a partir de um plano estratégico que faça a
criança a apropriar-se de sua imagem, de seu
esquema corporal e da consciência de seu corpo
dentro de um determinado contexto ou situação.
Muitas vezes essas habilidades ficam geralmente
prejudicadas quando o TEA não é tratado de maneira adequada, ou seu nível é grave.
Trabalhando a coordenação motora global
Em se tratando de psicomotricidade, o
lado interno e externo deve ser treinado por um
especialista que conheça as técnicas que irão
promover o desenvolvimento do corpo da crian-

ça. Atividades como pular, rolar, correr, mudar o
lado da posição (frente e atrás) ajudam a criança
a ter a percepção dos limites entre o interno e
o externo. E isso é fundamental para mais tarde
essa habilidade não a prejudique, ou prejudique
o desenvolvimento do seu potencial como um
todo (UTFPR, 2020).
Trabalhando a coordenação motora fina
Outro aspecto que precisa ser olhado
com atenção é o que está ligado à coordenação
fina, pois as funções que dependem dessa habilidade são essenciais para o desenvolvimento
da criança. Imagina o progresso que significa o
fato de a criança ter o domínio ao pegar um lápis,
ao recortar e ao manejar objetos com precisão.
Apesar de muitas pessoas com autismo serem
habilidosas em áreas complexas, como já lemos
nesse artigo, é comum que nas funções motoras
simples, haja uma dificuldade (UTFPR, 2020).
Atenção importante ao trabalhar com
TEA
Quando trabalhamos com pessoas com
TEA, algumas questões necessitam ser levadas
em conta, até mesmo por conta da forma que
elas enxergam e se portam no mundo exterior
aos seus. Portanto, é importante que não só os
terapeutas, mas a própria família tenha isso em
mente (UTFPR, 2020).
•
Estimular o contato visual;
•
Induzir ao seguimento de comandos com
mudanças na tonalidade de voz;
•
Apresentar brinquedos que não utilizem
textura muito mole ou áspera, considerando que
crianças com autismo têm hipersensibilidade a determinados objetos;
•
Evitar as rotinas ou ações repetitivas;
•
Ter paciência e amor;
•
Incentivar as mudanças;
•
Sempre importante também comemorar as
pequenas vitorias;
•
Estimular o desenvolvimento sempre;
•
Entender suas características e necessidades. Antes de qualquer coisa entenda com quem
está lidando, e aceite sua personalidade única;
•
Não tente colocar uma pessoa com TEA
em uma determinada regra, pois pode não funcionar. Cada pessoa é única (UTFPR, 2020).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se trata de TEA e educação, há ainda um universo a se descobrir, porém estamos mais pertos do que estávamos no passado. Isso quer dizer que há muitos estudos e
informações para garantir uma educação inclusiva e assertiva para pessoas com necessidades
especiais e dentro do TEA, porém há muito ainda a ser descoberto.
O fundamental antes de qualquer teoria é saber o que funciona para cada pessoa individualmente. Uma atividade de pular pode não funcionar para todas as crianças, bem como uma
brincadeira específica para pessoas autista pode não funcionar em todos os casos.
A principal função do educador aqui é aprender cada dia mais e identificar as atividades
que funcionam em cada caso específico e assim usa-la a favor no desenvolvimento da criança.
A educação ainda não é, nem de longe, a mais inclusiva, mas estamos caminhando
para que ela se torne cada vez mais inclusiva e que cada vez mais, educadores e educandos,
saibam e aprendem além dos conhecimentos gerais, aprendem o mais fundamental das lições,
o respeito a si e ao próximo, para que assim, seja possível construir de verdade uma sociedade
digna, tolerante e colaborativa (UTFPR, 2020).
Ensinar não só as crianças com necessidades de que elas são capazes de fazer e serem
quem quiserem, mas também ensinar as crianças sem necessidades que elas devem o respeito
e a tolerância para aceitar as diversidades. Pessoas dentro do TEA são únicas e trazem grande
potencial dentro de si, e é possível desenvolver esse potencial através de ferramentas como a
psicomotricidade (UTFPR, 2020).
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O AUTISMO NO ÂMBITO ESCOLAR

RESUMO: O presente artigo analisa a inclusão na educação, apresentando ao diálogo esse paradigma social, fundamentalmente para as crianças com alguma deficiência, as quais têm seu processo
de desenvolvimento cada vez mais estudado. O objetivo desta pesquisa é verificar e analisar a
interação social de crianças com autismo no âmbito escolar. Pretende-se com este artigo abordar algumas reflexões a respeito da inclusão na educação, bem como as experiências obtidas em
sala de aula, sendo um dos objetivos refletirem sobre as condições de inclusão social a partir, e
dentro da escola. Apresentamos também como finalidade o tema o autismo no âmbito escola,
destacando suas especialidades principais e como esse processo acontece na educação. Iremos
compreender o aluno com autismo, em grande parte sem possibilidades de diálogo, da equipe
multidisciplinar; bem como analisar suas possibilidades de evolução em todo o processo de ensino. O quanto antes começar o processo ensino aprendizagem, será melhor as chances de avanço
nas contribuições sociais, mentais e corporais. 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
demonstrar 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 á diversidade humana e o próximo. Os trabalhos com essas crianças, que posteriormente estarão em fase adulta, necessitam
abranger vários setores. É um desafio grandioso iniciar-se uma reflexão sobre um projeto na área
de inclusão na Educação, objetivando uma educação voltada para todos.
Palavras-chave: Autismo; Inclusão; Equidade; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

docente quando trabalha visando uma educação inclusiva, quebrando barreiras
na sociedade, busca ampliar a adesão de todos os alunos, o âmbito familiar e
a comunidade ao escolar, 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.
Em virtude da lei nº 12.764/2012, que estabeleceu a Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, as crianças com TEA (Transtorno do
Espectro Autista), por serem consideradas pessoas com deficiência, passaram a ter direito garantido ao acesso à educação em escola regular e atendimento por profissionais preparados.
Apesar de ser um grande avanço para este grupo, boa parte dos educadores não têm
formação suficiente para lidar com crianças que possuem estas características e muitas vezes
não contam com o apoio de alguém para acompanhá-las, nem tem à sua disposição material
e ambientes apropriados para que as crianças sejam bem atendidas e tenham a garantia de
acesso a um sistema educacional verdadeiramente inclusivo.
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.
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.
Considerando esta realidade, o presente artigo tem como objetivo tratar da inclusão dos
alunos com TEA na sala de aula regular, focando especificamente em como se dá a inclusão
dos mesmos e quais possíveis mudanças nas práticas dos professores poderão ser realizadas
para que esta vivência seja proveitosa ao máximo, tanto para as crianças que possuem o transtorno abordado, como para as que com elas convivem, assim como para os educadores, as
famílias e comunidades em que estão inseridas.
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)
Nas últimas duas décadas, a tendência educacional foi de fomentar a escola de qualidade para todos e lutar contra a exclusão escolar de alunos com necessidades especiais, de
forma que todas as crianças possam aprender juntas, independentemente de suas dificuldades
e diferenças.
O Brasil fez opção pela construção de um sistema educacional inclusivo ao concordar
com a Declaração Mundial de Educação para Todos e ao mostrar consonância com os postulados produzidos em Salamanca (Espanha).
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A DECLARAÇÃO DE SALAMANCA
(BRASIL, 1994), EM SEUS
PRESSUPOSTOS, AFIRMA QUE:
A tendência da política social durante
as duas últimas décadas foi de fomentar a integração e a participação e de lutar contra a
exclusão. A integração e a participação fazem
parte da dignidade humana e do gozo e exercício dos direitos humanos.
No campo da educação, essa situação
se refere no desenvolvimento de estratégias
que possibilitem uma autêntica igualdade de
oportunidades. A experiência de muitos países
demonstra que a integração de crianças e jovens com necessidades educativas especiais
é alcançada de forma mais eficaz em escolas
integradoras para todas as crianças de uma
comunidade. É nesse ambiente que a crianças com necessidades educativas especiais
podem progredir no terreno educativo e no da
integração social.
As escolas integradoras constituem
um meio favorável à construção da igualdade
de oportunidades e da completa participação;
mas para ter êxito, requerem um esforço comum, não somente dos professores e do pessoal restante da escola, mas também dos colegas, pais, famílias e voluntários.
As necessidades educativas especiais
incorporam os princípios já comprovados de
uma pedagogia equilibrada que beneficia todas as crianças. Parte do princípio de que todas as diferenças humanas são normais e de
que a aprendizagem deve, portanto, ajustar-se
às necessidades de cada criança, ao invés de
cada criança se adaptar aos supostos princípios quanto ao ritmo e a natureza do processo educativo. Uma pedagogia centralizada na
criança é positiva para todos e, consequentemente, para toda a sociedade.
As políticas educativas deverão levar
em conta as diferenças individuais e as diversas situações. Deve ser levada em consideração, por exemplo, a importância da língua dos
sinais como meio de comunicação para os surdos, e ser assegurado a todo o surdo acesso
ao ensino da língua de sinais de seu país. Face
à necessidades específicas de comunicação

de surdos e de surdo-cegos, seria mais conveniente que a educação lhes fosse ministrada
em escolas especiais ou em classe ou unidades especiais nas escolas comuns.
Com base nesses dispositivos políticos filosóficos e nos dispositivos da legislação
brasileira, o Conselho Nacional de Educação
aprovou a Resolução nº 02/2001 que institui
as Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação básica.
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 um avançado passo
para as intervenções que se fizerem necessário (PIMENTA, 2019).
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).
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
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que todos, indistintamente, são seres singulares e únicos (ARAÚJO, 2010).
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).

CONHECENDO O AUTISMO
Nesta seção, vamos conhecer 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.

Não se sabe ao certo quais fatores podem causá-lo. Já foram considerados fatores
como a genética, fatores ambientais, relação
com a afetividade entre a mãe e a criança enquanto bebê, exposição a elementos químicos
como metais pesados e até mesmo vacinas,
causas biológicas, entre outros.
Segundo Luciana Brites (2019), o que
se pode afirmar com segurança é que os fatores genéticos predominam como desencadeadores do TEA (Transtorno do Espectro Autista).
A neurociência, o aprofundamento da genética e o desenvolvimento de novas tecnologias
de neuroimagem proporcionaram, a partir dos
anos 1990, um aumento significativo de publicações descrevendo o autismo como um complexo de sintomas associado a determinadas
patologias.
Com base nestas perspectivas, a neuropsicologia e a psicologia cognitiva observaram que o funcionamento cerebral do autista
era diferente e começaram a surgir explicações
melhores e mais lógicas para o tipo de comportamento do autista, com base em novas teorias
psicológicas. Segundo Orrú (2016), apesar de
todas as explicações e abordagens sobre o
que é o autismo, o que temos são hipóteses
que variam sobre sua origem e, por isso, é um
transtorno que ainda está em estudo, por conta
de sua complexidade.
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”.
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”.
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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”.

ESCOLA E INCLUSÃO
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).
Ao analisarmos o contexto histórico-cultural da humanidade podemos perceber que o
desenvolvimento do indivíduo se dá especialmente por meio das interações sociais e que
as suas funções psíquicas estão intimamente
vinculadas ao aprendizado. Segundo Filho e
Lowenthal, apud Schmidt (2013):
A inclusão escolar promove às crianças com TEA oportunidades de convivência com outras crianças da mesma idade, tornando-se um espaço de aprendizagem
e desenvolvimento social. Possibilita-se o estímulo de
suas capacidades interativas, impedindo o isolamento
contínuo. Acredita-se que as habilidades sociais são
passíveis de serem adquiridas pelas trocas que acontecem no processo de aprendizagem social. A oportunidade de interação com pares é a base para o desenvolvimento de qualquer criança (FILHO & LOWENTHAL,
apud SCHMIDT, 2013, p. 134).

Para auxiliar nesse sentido, há o Manual de Diagnóstico e estatístico 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).
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 experiência é de que, quanto mais cedo se der o
parecer médico, mais rapidamente a criança
começa a ser cuidada.
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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”.
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).
Na perspectiva da abordagem histórico-cultural, o aluno é sujeito ativo de seu processo de formação e desenvolvimento intelectual,
social e afetivo. O professor cumpre o papel
de mediador desse processo. Nesse processo
de mediação, o saber do aluno, enquanto sujeito ativo é muito importante na formação de
seu conhecimento. O ensino é compreendido
como uma intervenção repleta de intencionalidade, inferindo nos processos intelectuais, sociais e afetivos do aluno, visando à construção
do conhecimento (ORRÚ, 2010, p. 09, apud
BENINI & CASTANHA, 2016).
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 capa-

cidade de estar atenta 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).
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 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.
Paulo Freire, por exemplo, não discute
diretamente o tema de inclusão, mas no decorrer dos estudos percebe-se que sua pedagogia é centralizada no sujeito. Diante desta
concepção acreditamos que a educação especial deva ser pensada de modo que o discente seja visto como um ser construtor de seu
conhecimento, capaz de interagir, e que tenha
materiais que estimulem suas habilidades. No
contexto de seu livro “Pedagogia do Oprimido”,
Paulo Freire procura conscientizar o docente
do seu papel fundamental de problematizador
da realidade do educando, de modo que suas
vivências façam parte deste processo para que
de fato se tenha um significado na aprendizagem.
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Pois para Paulo Freire ensinar a pensar
e problematizar sobre a realidade é a maneira
mais correta de se produzir conhecimento, visto que, a partir daí o discente terá a capacidade de reconhecer-se como um ser social. “[...]
aprender, é um processo que pode deflagrar
no aprendiz uma curiosidade crescente, que
pode torná-lo mais e mais criador” (FREIRE,
1996, p.24).

AUTISMO E O DOCENTE
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.
Para BARROSO (2005, p.11) “a democratização da escola pública, ou melhor, a sua refundação enquanto uma escola efetivamente popular
- é uma tarefa - desafio ainda em aberto para os
educadores”. O projeto - aparentemente irrealizável - é construir uma educação pública que seja,
ao mesmo tempo, democrática (extensiva a todos,
indistintamente) e portadora de uma determinada qualidade, que seja socialmente referenciada
e distante da lógica excludente. Uma escola que
consiga inserir as novas gerações num mundo
inteiramente transformado e distante daquele que
originou a sua universalização.
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 comprome-

tem, 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 três 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
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síndrome de Rett, acontece uma regressão do
desenvolvimento na locomoção, fala, movimentos
das mãos; acompanhado de distúrbios neurológicos.
Por volta de quatro 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
propensa a apresentar um retardo mental grave
(KUPFER, 2004).
Segundo o CID-10 (2006), na subcategoria de outro transtorno desintegrativo da infância,
pode estar associado à 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 mental e, com isso, não
conseguem acompanhar a demanda pedagógica
como as outras crianças.
No Brasil, tradicionalmente, é a educação
especial que tem se responsabilizado por esse
tipo de atendimento. Nesse sentido, para Sousa
e Prieto (2002, p.123), “tem se previsto o ‘especial’ na educação referindo-se a condições que
possam ser necessárias a alguns alunos para que
se viabilize o cumprimento do direito de todos à
educação”. O que se tem como objetivo precípuo,
portanto, é a defesa da educação escolar para todos como um princípio.
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.
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).
No ano de 1999, tomou a decisão de
oferecer uma educação de qualidade para qualquer aluno (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”.
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 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).
Tavares, Ferreira e César (2014) constataram que, embora muitos dos Transtornos Globais
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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.
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.
Orrú (2016) ressalta que só será possível ao professor perceber essas características se
se propuser conhecer seu aprendiz, observando
o que ele diz, inclusive por meio de seu silêncio
ou outras maneiras incomuns que utilize para se
expressar. No entanto, há de se considerar que:
[...] não é a medicina que tem que nos dizer o
que precisa ser feito com nosso aluno. Somos
nós, por meio do conhecimento cotidiano junto a
esse aprendiz e seus familiares que delinearemos
com ele o percurso educacional mais adequado e
que contemple suas singularidades no processo
de aprender numa perspectiva inclusiva (ORRÚ,
2016, p. 150-151).

PRÁTICAS INCLUSIVAS NO ENSINO
EDUCACIONAL
Apesar de ter sido observado que o espectro de sintomatologia e características das
pessoas com TEA é muito amplo e diverso, tornando-se impossível estabelecer formas únicas
de incluir as crianças autistas, colocaremos neste trabalho algumas estratégias poderão ser observadas na prática da sala de aula.
Assim, considerando as crianças pequenas, que fazem parte da educação infantil
(0 aos 5 anos), os estímulos a serem oferecidos
a elas devem envolver, segundo o MEC (2003)
o jogo ou atividade que seja dirigida. Este tipo
de atividades permite que a criança autista seja
instruída quanto a comportamentos e atitudes
que não adquirirá sozinha, se relacione melhor
com o professor e com os colegas e evita que
a criança se isole ou adote posturas repetitivas

ou destrutivas com os brinquedos, por exemplo.
Partindo para além da educação infantil, sabemos que uma das maiores dificuldades das
crianças autistas é com relação à comunicação.
Sendo assim, a escola pode utilizar recursos
para auxiliá-las neste quesito.
Nunes (apud SCHMIDT, 2013, p.152)
sugere o uso de “cartões avulsos, aventais temáticos, pranchas de comunicação, fichários,
sistemas com acionadores de voz, computadores, dentre outros”.
Segundo Nunes (apud SCHMIDT, 2013),
os recursos podem ser classificados de acordo
com sua sofisticação tecnológica, ou seja, baixa, média ou alta tecnologia. Assim sendo, os
de baixa tecnologia seriam aqueles em que não
há a necessidade do emprego dos recursos elétricos, como por exemplo, cartazes construídos
para que o aluno acompanhe a rotina da turma,
por meio das imagens.
Os de média tecnologia fazem uso de
recursos elétricos, porém sem utilizar computador. Por exemplo: acionadores de voz. Já os
recursos de alta tecnologia, ou fazem uso de
tecnologia computacional ou eletronicamente
são mais complexos, como alguns aplicativos
utilizados hoje em dia. Além destes, há ainda
outros meios pelos quais podemos conseguir
nos comunicar com um autista que apresente
dificuldades para falar. Entre eles estão: sinais
manuais, sistemas pictográficos, sistemas com
acionadores de voz e sistemas híbridos.
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
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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
& CESAR, 2014).
Segundo Leon & Fonseca (apud SCHMIDT, 2013), há três pontos que são no TEACCH: “a estrutura do ensino, a questão da
participação da família no processo terapêutico
e a utilização maciça do recurso visual na aprendizagem da criança” (LEON & FONSECA apud
SCHMIDT, 2013, p. 182).
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).
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.

RESULTADOS DA INCLUSÃO NO
ÂMBITO ESCOLAR
A escola integradora é aquela que avalia
seus alunos de acordo com suas possibilidades
e não em comparação com seus colegas e que
trabalham particularmente em grupos cooperativos heterogêneos, com mais possibilidades de
melhoria e competência social e a autoestima dos
alunos.
Quando se trabalha inclusão na escola a
valorização humana cresce e todos os alunos se
sentem respeitados, ressaltando suas potencialidades e crescendo como humanos. A aprendizagem ao contrário do pensam muitos responsáveis,
não depende só das condições internas inerentes
ao indivíduo que aprende. Ela constitui o corolário
do equilíbrio de tais condições internas de aprendizagem com as condições externas de ensino
inerentes ao indivíduo que ensina: como Piaget
(1978) nos ajuda a compreender, a adaptação a
situações e exige um equilíbrio e uma organização
entre o processo de assimilação do exterior para
o interior e de acomodação do interior para o exterior (SALES, 2018, p. 14).
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; concluo que a inclusão restabelece e humaniza o sistema educacional,
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.
O desenvolvimento cognitivo e físico 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, muita família 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.
Assim, este artigo destaca 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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A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM PARA
QUE ACONTEÇA O PRIMEIRO PASSO DA
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL

RESUMO: A importância da reciclagem para a preservação ambiental vem crescendo. Cada vez
mais as pessoas ficam estimuladas a contribuir para a preservação ambiental, porém, muitas
vezes não sabem exatamente o que fazer, o que reciclar, quais produtos reciclar. Portanto,
um dos primeiros passos para começar é a reciclagem. É preciso pensar no futuro do planeta,
pois se continuarmos demandando tantos recursos, em pouco tempo eles ficarão escassos e
infelizmente, será impossível viver em um mundo com a devastação ambiental. Muitas ações
devem ser tomadas para que várias espécies da nossa fauna e flora não sejam extintos. Com
isso, pensando em um planeta melhor, é preciso mobilizar o maior número de pessoas para
um consumo consciente e a reciclagem, é a essência da questão. Reciclar significa transformar
objetos e materiais usados em novos produtos para o consumo. Esta necessidade foi despertada pelos seres humanos a partir do momento em que se verificaram os benefícios que este
procedimento traz para o planeta Terra. No processo de reciclagem que, além de preservar o
meio ambiente, também gera riquezas. Os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio,
o papel e o plástico. Esta reciclagem contribui para a diminuição significativa da poluição do
solo, da água e do ar. Muitas indústrias estão reciclando materiais como uma forma de reduzir
os custos de produção.

Palavras-chave: Reciclagem; Preservação Ambiental; Utilização.
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INTRODUÇÃO

A

importância que todos devemos obter em relação aos materiais recicláveis e ao
meio ambiente são os produtos a serem reciclados, pois o significado de reciclar é
o de transformar objetos e materiais usados em novos produtos para o consumo.

Atualmente, esta necessidade foi despertada pelos seres humanos a partir do momento
em que se verificaram os benefícios que este procedimento vem trazendo ao planeta.
A partir da década de 1980, a produção de embalagens e produtos descartáveis aumentou significativamente assim como a produção de lixo, principalmente nos países desenvolvidos.
Com isso verificou-se que muitos governos e ONGs estão cobrando de empresas, posturas responsáveis como o crescimento econômico deve estar aliado à preservação do meio ambiente.
O objetivo do artigo é mostrar ao leitor quais materiais podem ser reciclados como os
papéis, o metal, o plástico, e mostrar a importância na redução de resíduos contribuindo com o
meio ambiente. Também direcionar a questão do reciclar e reutilizar, pois quando nos referimos
a reutilizar é usar um produto mais de uma vez.
Portanto, a reciclagem proporciona resultados expressivos no meio ambiente, na economia e socialmente também, pois no ambiente através da redução do acúmulo de resíduos, as
atividades como campanhas de coleta seletiva de lixo e reciclagem de alumínio e papel, já são
comuns em várias partes do mundo.
A metodologia utilizada no presente trabalho tem uma abordagem qualitativa, pois realiza
uma descrição do processo de produção do papel comum e do reciclado e assim, poder realizar
uma análise nas etapas dos processos de fabricação.
Nossa sociedade está altamente apoiada em atividades industrializadas. Atividades que
nos dão empregos, lucros e produtos que nos proporcionam muitas vezes, uma vida de certa
forma confortável. No entanto, sabemos que à medida em que avançamos em termo de desenvolvimento tecnológico e científico, poluímos mais o ar, usamos mais energia, jogamos fora mais
lixo e exploramos indiscriminadamente os recursos não renováveis.
No processo de reciclagem que, além de preservar o meio ambiente, também gera riquezas. Os materiais mais reciclados são o vidro, o alumínio, o papel e o plástico. Esta reciclagem
contribui para a diminuição significativa da poluição do solo, da água e do ar. Muitas indústrias
estão reciclando materiais como uma forma de reduzir os custos de produção.
Outro benefício da reciclagem é a quantidade de empregos que ela tem gerado nas
grandes cidades. Muitos desempregados estão buscando trabalho neste setor e conseguindo
renda para manterem suas famílias. Cooperativas de catadores de papel e alumínio já é realidade nos centros urbanos do Brasil.
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A IMPORTÂNCIA DA RECICLAGEM

Para Guimarães (2005), a reciclagem
é o processo muito importante para o planeta
e meio ambiente. O reaproveitamento do lixo
descartado faz com que se origine um novo
produto ou uma nova matéria-prima, com o objetivo de diminuir a produção de rejeitos e o
seu acúmulo na natureza, reduzindo o impacto
ambiental.

A reciclagem, além de ser extremamente importante para reduzir a extração de recursos naturais para atender à crescente demanda
por matéria prima das indústrias, ainda ajuda
muito a amenizar um dos maiores problemas
da atualidade em relação ao lixo descartado
no planeta, pois estima-se que o Brasil produza
Com isso, existe um conjunto de técni240 mil toneladas de lixo por dia e apenas 160
mil são coletados. O destino de 76% desses cas e procedimentos que vão desde a separarestos tidos como inúteis e indesejáveis ainda ção do lixo por material, até a sua transformação final em outro produto. Apesar de não ser a
são os lixões a céu aberto.
única medida a ser realizada para a diminuição
De acordo com Grippi (2006, p. 36), a do lixo produzido pela sociedade, a reciclagem
reciclagem é o resultado de uma série de ati- possui um importante papel uma vez que, além
vidades através das quais, os materiais que se de reduzir a quantidade de rejeitos, também ditornaram lixo ou estão no lixo são desviados, minui a procura por novas matérias-primas.
coletados, separados e processados para sePortanto, quanto mais se recicla, mais
rem usados como matéria-prima na manufatura de outros bens, feitos anteriormente apenas se reaproveita e consequentemente, menor é a
necessidade de extrair novos materiais da nacom matéria-prima virgem.
tureza, dando a ela menos impacto.
Primeiro precisamos mudar nossos
Soma-se aos benefícios da redução
hábitos de consumo, praticando o consumo
consciente, evitando o desperdício, pensando do lixo e desoneração dos recursos naturais,
nas embalagens que depois irão para o lixo e o fato de o processo de reciclagem ajudar a
dando preferência para as que sejam reciclá- movimentar a economia, pois empresas esveis. Depois, temos que aprender a separar o pecializadas nesse processo passam a atuar,
material reciclável do não reciclável e incentivar gerando inclusive, mais emprego e renda. Seos amigos, vizinhos e parentes a fazer o mes- gundo a autora: “A criatividade sempre produz
resultados interessantes. O ser humano gosta
mo:
de desafios, e precisamos utilizar toda a criatiA Educação Ambiental vem sendo considerada inter- vidade à nossa disposição para tentar amenidisciplinar, orientado para a resolução de problemas zar os problemas que estão ameaçando Meio
locais. É participativa, comunitária, criativa e valoriza a Ambiente” (CURRIE, 2000, p. 98).
ação. É transformadora de valores e atitudes através da
construção de novos hábitos e conhecimentos, conscientizada para as relações integradas ser humano,
sociedade, natureza objetivando o equilíbrio local e global, melhorando a qualidade de todos os níveis de vida
(GUIMARÃES, 2005, p.17).

Um exemplo também, é a formação de
cooperativas de reciclagem como a dos catadores de papel que, embora trabalhem quase
sempre em regime informal de trabalho, conseguem adquirir uma renda para sustentar suas
famílias.
Há alguns casos em que a reciclagem
também reduz o consumo de energia. O exemplo mais clássico nesse sentido é o alumínio
que é um material quase que totalmente reci1479
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clável, pois a sua produção a partir da bauxita (recurso mineral não renovável extraído do
solo) demanda o consumo de uma grande
quantidade de energia elétrica em uma indústria de base.

É importante destacar que a reciclagem
é um processo em que determinados tipos de
materiais que, no cotidiano são reconhecidos
como lixos, são reutilizados como matéria-prima para a criação e\ou fabricação de novos
produtos.

Dessa forma, em alguns casos, é mais
vantajoso economicamente o reaproveitamento
Segundo Currie (2000), em essência,
das latas e outros produtos de alumínio do que o desenvolvimento sustentável é um processo
a produção de novos materiais.
de transformação no qual a exploração dos recursos, a direção dos investimentos, a orientaO primeiro passo para a realização do ção do desenvolvimento tecnológico e a muprocesso de reciclagem é a coleta seletiva, ou dança institucional se harmonizam e reforçam
seja, a separação do lixo por material, com o o potencial presente e futuro, a fim de atender
seu posterior destino para o reaproveitamento. as necessidades e aspirações humanas.
Geralmente, divide-se primeiramente o material
reciclável do não reciclável e, em seguida, seA RECICLAGEM DO METAL, COMO
para-se o que é reciclável em metais, plástico, FUNCIONA
papel e vidro.
O alumínio é obtido a partir do minério chamado bauxita que, após um processo
OS PRODUTOS QUE PODEM SER
químico, chega-se ao alumínio primário. Já o
RECICLADOS
alumínio secundário é produzido através da reMuitos materiais como por exemplo o ciclagem dos produtos compostos por alumíalumínio, pode ser reciclado com um nível de nio. Essa atividade reduz a extração da bauxita,
reaproveitamento de quase 100%. O alumínio reduzindo a poluição e os gastos de produção
é derretido e retorna para as linhas de produ- resultando em ganho industrial.
ção das indústrias de embalagens, reduzindo
A lata de alumínio está presente no
os custos para as empresas.
mercado brasileiro a mais ou menos 20 anos,
Assim como nas cidades, na zona rural com grande aceitação devido ao rápido resfriaa reciclagem também acontece. O lixo orgâni- mento, fácil estocagem e marketing arrojados.
co é utilizado na fabricação de adubo orgânico
Segundo Villa (2001) afirma que, a repara ser utilizado na agricultura.A seguir produciclagem de alumínio movimentou em 2001, 8
tos Recicláveis:
bilhões de latas sendo, 10% para a produção
• Vidro: potes de alimentos (azeitonas, mi- de refrigerantes, 24% produção de cervejas, e
lho, requeijão, entre outros), garrafas, fras- mais de 17% em relação a composição dos
metais. Estes são classificados em dois grancos de medicamentos e cacos de vidro.
• Papel: jornais, revistas, folhetos, caixas des grupos:
de papelão e embalagens de papel.
• ferrosos: compostos basicamente de
• Metal: latas de alumínio, latas de aço,
ferro e aço;
pregos, tampas, tubos de pasta, cobre e alu• não ferrosos.
mínio.
• Plástico: potes de plástico, garrafas PET,
sacos plásticos, embalagens e sacolas de
supermercado.
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Dessa forma, Villa (2001) afirma que
A RECICLAGEM DO VIDRO, COMO
entre os metais não ferrosos destacam-se o
FUNCIONA
alumínio, o cobre e suas ligas como latão e o
bronze, o chumbo, o níquel e o zinco. Os dois
A reciclagem do vidro é obtida pela fuúltimos, junto como o cromo e o estanho, são são de componentes inorgânicos a altas temmais empregados na forma de ligas com ou- peraturas e consequente resfriamento rápido
tros metais, ou como revestimento depositado da massa resultante, até um estado sólido não
sobre metais como por exemplo o aço.
cristalino.
Portanto, a grande vantagem da reciclagem de metais é evitar as despesas da fase de
redução do minério a metal, ou seja, segundo
Villa (2001), essa fase envolve um alto consumo de energia exigindo transporte de grandes
volumes de minério e instalações caras destinadas à produção em grande escala.
Pois embora seja maior o interesse na
reciclagem de metais não ferrosos, devido ao
maior valor de sua sucata, é muito grande a
procura pela sucata de ferro e de aço, inclusive
pelas usinas siderúrgicas e fundições.
Em meados dos anos 90, a Latasa inicia sua produção de lata de alumínio juntamente com sua reciclagem. Era uma estratégia de
redução de custos. No ano 1999, o Brasil reciclou aproximadamente cerca de 73% do consumo doméstico de alumínio.
O país já supera os EUA com 62% que
são os pioneiros na reciclagem, onde Europa
com 42% e Brasil com 78% das latas produzidas, ficando atrás somente do Japão com 81%
(NOVAS, 2001).

O vidro, se descartado no ambiente
não o polui, uma vez que seu material é inerte, ou seja, não se degrada na natureza. Se
considerado o volume nos aterros sanitários,
o vidro é o campeão em entulhos, até por que
não pode ser compactado como o papel e, se
feito isso se transforma em perigosos cacos
cortantes, pois o vidro pode se acumular no
ambiente ao ponto de não ter espaço suficiente para comportá-lo. É o que ocorre em países
que não tem planejamento (SOUZA, 2020).
O processo de produção do vidro do
tipo soda-cal, utiliza como matéria prima basicamente areia, barrilha, calcário e feldspato,
pois o procedimento comum do processo é
adicionar-se à mistura das matérias-primas cacos de vidro gerados internamente na fábrica,
ou adquiridos, reduzindo sensivelmente os custos de produção (SOUZA, 2020).
O vidro é um material não poroso que
resiste a temperaturas de até 150°C (vidro comum) sem perda de suas propriedades físicas
e químicas. Esse fato faz com que os produtos possam ser reutilizados várias vezes para a
mesma finalidade (SOUZA, 2020).

A participação do setor privado se faz
essencial, principalmente por se tratar de um
mecanismo de retorno independente, com parA reciclagem de vidro significa enviar
cerias entre empresas e sociedade, onde te- ao produtor de embalagens, o vidro usado
mos um círculo virtuoso, o que proporciona ga- para que este seja reutilizado como matérianho a todos os envolvidos (VILLA, 2001).
-prima para a produção de novas embalagens.
O vidro é 100% reciclável, não ocorrendo perO alumínio gerou um mercado com lo- da de material durante o processo de fusão.
gística de coleta independente da esfera pú- Para cada tonelada de caco de vidro limpo, obblica, com viabilidade econômica, demanda tém-se uma tonelada de vidro novo (SOUZA,
e oferta com ciclos completos. Os metais são 2020).
materiais de elevada durabilidade, bem resistentes, utilizados em equipamentos, em estruturas e embalagens em geral (VILLA, 2001).
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O vidro recebe uma lavagem e em seguida, passa por um processo de trituração.
Os cacos são então aquecidos e fundidos a
uma temperatura acima de 1300 °C. Após
esse processo, garrafas, copos, entre outros,
podem ser moldados e utilizados novamente,
sendo uma verdadeira economia de energia e
matéria-prima (SOUZA, 2020).

também como alavanca. A preocupação com
o meio ambiente criou uma demanda por “produtos e processos amigos do meio ambiente”
e reciclar papel é uma forma de responder a
esta demanda.
Portanto, com a preocupação ao meio
ambiente, os principais fatores de incentivo à
reciclagem de papel, além dos econômicos,
são: a preservação de recursos naturais (matéria-prima, energia e água), a minimização da
poluição e a diminuição da quantidade de lixo
que vai para os aterros.

Atualmente, estima-se que mais de 40%
das embalagens de vidro produzidas no Brasil
são de material reciclado. A expectativa é que
este número aumente. Para isso, precisamos
colaborar adquirindo o hábito de separar o lixo.
Coloque os utensílios de vidro separados em
Segundo Moro e Gonçalves (1995), a
caixas de papelão e encaminhe para a coleta produção de papel é geradora de resíduos. Os
seletiva de sua cidade (SOUZA, 2020).
constantes aumentos na demanda da produção implicam a geração diária de grande quantidade de resíduos, em função dos diferentes
A RECICLAGEM DO PAPEL
processos tecnológicos e da qualidade das
A reciclagem do papel é feita com a aparas de papel, constituindo uma preocupamadeira e, embora outras também possam ser ção ambiental, pois o reaproveitamento do paempregadas, estas matérias-primas são hoje pel não funciona para produzir papel reciclado.
processadas química, ou mecanicamente, ou
Atualmente a sua aceitação é crespor uma combinação dos dois modos gerando
como produto o que se denomina de pasta ce- cente, especialmente no mercado corporativo.
lulósica, que pode ainda ser branqueada, caso Para ser produzido é preciso moer, molhar, tingir e secar o papel. A principal diferença está
se deseje uma pasta de cor branca.
na necessidade da utilização de vários produA pasta celulósica, branqueada ou tos químicos para retirar as impurezas do papel
não, nada mais é do que as fibras celulósicas como a soda cáustica, o que pode ser também
liberadas, prontas para serem empregadas na perigoso para o meio ambiente se não for feito
fabricação do papel. Segundo Mano, Pacheco de maneira correta.
& Bonelli (2005):
De acordo com Nossa e Carvalho
Para ser reciclado, o papel não deve conter impurezas, (2003), apontam o setor de papel e celulose
como: barbante, metal, madeira e plástico. São proi- como um dos setores que mais polui e que
bitivos: papel vegetal; papel carbono; papel e cartão apresenta razões para que a indústria de papel
impregnados com substâncias impermeáveis à umida- e celulose seja assim considerada: é depende, papel sujo, engordurado ou contaminado com pro- dente de 100% de fibras florestais naturais e
dutos químicos nocivos à saúde; papel sanitário usado recicladas; exige uso intensivo de energia; emite no ar, água e terra ampla gama de poluentes
(MANO, PACHECO e BONELLI, 2005, p. 104).
tóxicos e convencionais; é grande produtora de
A pasta celulósica também pode pro- resíduo sólido.
ver do processamento do papel, ou seja, da
reciclagem do papel. Atualmente, a força que
propulsiona a reciclagem de papel ainda é
econômica, mas o fator ambiental tem servido
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Saber como reciclar papel é interessante, quando levamos em consideração dois
aspectos fundamentais: o valor do papel reciclado e a diminuição do uso da matéria-prima
necessária para a sua produção, o que auxilia
na preservação do meio ambiente:

Quando a disposição é feita em aterros, os plásticos dificultam sua compactação e
prejudicam a decomposição dos materiais biologicamente degradáveis, pois criam camadas
impermeáveis que afetam as trocas de líquidos
e gases gerados no processo de biodegradação da matéria orgânica. Sendo assim, sua
Percebe-se que através da reciclagem, o lixo passa a remoção, redução ou eliminação do lixo são
ser visto de outra maneira, não mais como um final, metas que devem ser perseguidas com todo o
mas como o início de um ciclo em que podemos pre- empenho.
servar o meio ambiente, a participação consciente e a
transformação de hábitos (MARODIN; MORAIS, 2004,
p.3).

A RECICLAGEM DOS PLÁSTICOS
Plásticos são artefatos fabricados a
partir de resinas (polímeros), geralmente sintéticos e derivados do petróleo. Quando o lixo é
depositado em lixões, os problemas principais
relacionados ao material plástico provêm da
queima indevida e seu controle.
A reciclagem de embalagens plásticas
pode ser entendida como sendo a implementação de processos e técnicas para otimizar a
utilização de energia, matérias-primas, produtos e materiais empregados na fabricação de
embalagens, preservando-lhe com segurança
a função intrínseca quando predestinados para
a preservação de alimentos, ou sua funcionalidade como novas matérias-primas ou produtos,
amparada em conceitos econômicos, sociais,
sanitários e de impacto ambiental adequados:
A legislação brasileira veta a utilização de materiais
plásticos procedentes de embalagens, fragmentos de
objetos, materiais reciclados, ou já utilizados, à exceção
do PET. Contudo, disponibiliza a utilização, em dependência de regulamentação de processos tecnológicos
específicos para a obtenção destes materiais. (RESOLUÇÃO Nº 105, da Secretaria de Vigilância Sanitária do
Ministério da Saúde, de 19.05.99).

A separação de plásticos do restante
do lixo traz uma série de benefícios à sociedade como por exemplo o aumento da vida útil
dos aterros, geração de empregos, economia
de energia, entre outros.
Os plásticos são produzidos através de
um processo químico chamado polimerização,
que proporciona a união química de monômeros para formar polímeros. Os polímeros podem ser naturais ou sintéticos. Os naturais, tais
como algodão, madeira, cabelos, chifre de boi,
látex, entre outros, são comuns em plantas e
animais. Os sintéticos, tais como os plásticos,
são obtidos pelo homem através de reações
químicas.
O tamanho e estrutura da molécula do
polímero determinam as propriedades do material plástico. A matéria-prima dos plásticos é
o petróleo. Este é formado por uma complexa
mistura de compostos.
O lixo brasileiro contém de 5 a 10% de
plásticos, conforme o local. São materiais que,
como o vidro, ocupam um considerável espaço
no meio ambiente. O ideal: serem recuperados
e reciclados. Plásticos são derivados do petróleo, produto importado (60% do total no Brasil).
A reciclagem do plástico exige cerca
de 10% da energia utilizada no processo primário. Do total de plásticos produzidos no Brasil,
só reciclamos 15%. Um dos empecilhos é a
grande variedade de tipos de plásticos. Uma
das alternativas seria definir um tipo específico
de plástico para ser coletado.
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Os plásticos recicláveis são: potes de
todos os tipos, sacos de supermercados, embalagens para alimentos, vasilhas, recipientes
e artigos domésticos, tubulações e garrafas de
PET, que convertida em grânulos é usada para
a fabricação de cordas, fios de costura, cerdas
de vassouras e escovas.

Art. 54. Causar poluição de qualquer natureza em níveis
tais que resultem ou possam resultar em danos à saúde
humana, ou que provoquem a mortandade de animais
ou a destruição significativa da flora: Pena: reclusão, de
um ano a quatro anos, e multa (LEI Nº 9.605, de 12 de
fevereiro de 1998).

Portanto, além disso, se o produto
Os não recicláveis são: cabos de panela, botões de rádio, pratos, canetas, bijuterias, descartado permanecesse no meio ambiente,
espuma, embalagens a vácuo, fraldas descar- poderia estar causando maior poluição. Isso
pode ser entendido como uma alternativa para
táveis. Para Oliveira & Costa (2010):
as oscilações do mercado abastecedor e tamReutilizar: significa fazer com que um material ou um bém como preservação dos recursos naturais,
objeto tenha o maior tempo de vida útil possível, re- o que podendo reduzir, inclusive, os custos das
tardando ao máximo sua ida para um aterro ou sua matérias primas.
reciclagem. Reciclar significa re-inserir o produto no
processo produtivo, utilizando a sua matéria-prima em
substituição a matérias-primas virgens (OLIVEIRA, COSTA, 2010, p. 16-17).

O plástico reciclado tem infinitas aplicações, tanto nos mercados tradicionais das
resinas virgens, quanto em novos mercados. A
presença dos plásticos é de vital importância,
No Brasil existe uma norma (NBR pois aumenta o rendimento da incineração de
13230) da ABNT - Associação Brasileira de resíduos municipais.
Normas Técnicas, que padroniza os símbolos
que identificam os diversos tipos de resinas
(plásticos) virgens. O objetivo é facilitar a etapa
de triagem dos resíduos plásticos que serão
encaminhados à reciclagem.
A fabricação de plástico reciclado economiza 70% de energia, considerando todo o
processo desde a exploração da matéria-prima
primária até a formação do produto final.
Da Lei nº 9.605, de 12 de fevereiro de
1998, que “dispõe sobre as sanções penais e
administrativas derivadas de condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, e dá outras
providências”, é relevante mencionar os artigos
54, 60 e 68, nos quais são tipificadas como
crime as seguintes condutas:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A reciclagem é muito mais que um simples reaproveitamento de materiais descartáveis.
Ela se constitui em uma técnica que racionaliza os recursos naturais desde a escolha da matéria-prima para um novo produto, onde vai garantir um planejamento não apenas econômico ou
social, mas um aproveitamento ambiental, que é o mais importante na atualidade.
Quando se recicla, existem muitas vantagens para a contribuição do meio ambiente, onde
causará menos impacto, pois minimiza a utilização de fontes naturais, diminuindo a quantidade
de resíduos que necessitam de tratamento. Um exemplo disso são os aterros e as incinerações.
A reciclagem atualmente é fundamental para evitar o esgotamento dos recursos naturais
disponíveis mundialmente, pois com a crescente população mundial, com o aumento do crescimento de indústrias e os resíduos por elas produzidos, também pela sociedade, contam um
crescimento considerável, sejam eles orgânicos ou não.
Outro benefício é a quantidade de empregos que vem gerando nas grandes cidades. É
o caso das cooperativas, onde muitos desempregados estão buscando o trabalho neste setor,
conseguindo renda para manter suas famílias.
No trabalho em questão, também se percebe a importância e o sucesso da coleta seletiva, pois está diretamente associada aos investimentos feitos para a sensibilização e conscientização da população, além de auxiliar na renda de muitas famílias.
Com o aumento de lixo gerado diariamente no mundo todo, a reciclagem se torna uma
atitude imprescindível para o planeta, pois de maneira simples, ela é entendida como um processo de reaproveitamento pelo qual objetos usados podem ser reutilizados a partir destes.
Para os países, economicamente, a reciclagem acaba gerando riquezas, pois pessoas e
empresas ganham seu próprio sustento, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Já
na questão do meio ambiente, os benefícios são muitos, começando com a redução da poluição
do ar, das águas, e do solo.
Uma curiosidade ao pesquisar as informações relacionadas a reciclagens, é que ela
gera cerca de dois milhões de empregos ligadas neste processo. Temos o dia da reciclagem,
dia 05 de junho. O país que mais recicla o lixo é a Alemanha, pois cerca de 70% do lixo é reciclado, e infelizmente o Brasil, ainda recicla bem pouco.
Muitas escolas possuem Projetos de Reciclagens. Várias ONGs conseguem efetuar muitos trabalhos em relação às reciclagens. Não podemos deixar de comentar sobre os artesãos,
que fazem muitas coisas e ganham a vida sustentando suas famílias com os materiais que fazem
e vendem.
Para finalizar, a reciclagem é a peça fundamental na melhoria
do planeta. É preciso se conscientizar e reciclar a maioria das matérias que descartamos.
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JOGOS E BRINCADEIRAS NA
ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: O objetivo deste artigo é mostrar que “momentos de lazer da criança na escola devem ser livres para que elas gostem de brincar” (DUPRAT, 2015). Assim, as atividades físicas
facilitam a atenção positiva da imagem corporal, cada criança recebe influências emocionais
que o jogo traz, fazendo com que ela se desenvolva e se interesse pelas disciplinas escolares,
motivadas pelas atividades lúdicas. Nesse contexto o lúdico deve ser pensado e colocado em
prática na escola e na sala de aula para ser deixado de ter um espaço somente na hora do intervalo e passar a fazer parte da prática pedagógica. Dessa forma, o jogo no contexto escolar
oportuniza os alunos a vivenciarem a magia e a fantasia dentro de um plano social. O potencial didático depende da sensibilidade do educador em gerar desafios e descobrir interesses
de seus alunos. Assim, se na sala de aula houver condições de a criança aliar o aprender ao
jogo, estará vinculando a aprendizagem ao prazer, à descoberta e à produção do saber. A partir do momento que o professor trouxer para o contexto escolar o lúdico, ele estará inovando
e revitalizando o processo ensino-aprendizagem, tornando-o mais rico e com significados
para as crianças. O lúdico é necessário ao ser humano de qualquer idade, e não pode ser
concebida apenas como diversão.

Palavras-chave: Jogos; Brincadeiras; Crianças.
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INTRODUÇÃO

N

esse enfoque, encontra-se a importância do lúdico na ação educativa e daí a
sua inserção no universo escolar. Muitos professores estabelecem o lúdico como
jogos realizados no cotidiano da sala de aula. Se observar dentro dessa perspectiva, tem-se o brinquedo sendo utilizado como lúdico e como educativo.
A aprendizagem através do lúdico facilita o aluno a interpretar o meio em que vive favorecendo esse meio a vivência cotidiana, promove experiências partilhadas que fundamentam a
reflexão, interagindo, construindo e formando.
Segundo Duprat (2015), o lúdico é muito importante para a formação global do aluno,
visto que esta necessidade é muito boa para a socialização, da criatividade, das diversas linguagens, sendo fundamental na formação integral do ser humano, e a educação lúdica necessita
integrar a própria prática pedagógica.
A partir do momento que for dada a criança a oportunidade de brincar na sala de aula,
entendendo essa ação como um ato educativo, ter-se-á, no âmbito escolar, o resgate da própria
essência de interagir. Duprat (2015) define os elementos lúdicos como sendo a motivação intrínseca do sujeito; a afetividade; a situação imaginária e a interação criativa.
Diz ainda que, a Dessa maneira diz que o desenvolvimento da ação corporal lúdica e a
vivência familiar proporcionam a aquisição de conhecimentos simbólicos e sociais, historicamente determinados, influenciando a consciência de si e do mundo, entre outros.
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO
Para Sabine (2009), é possível verificarmos através destes pensadores que a prática
pedagógica vem sendo direcionada somente
ao desenvolvimento cognitivo, do qual a criança continua ainda sentada, presa a uma cadeira, educada pela audição, quando o universo
que a cerca está repleto de informações que
podem estimulá-la, haja vista que a mesma é
por natureza: criativa, curiosa, livre e expansiva.
Desta maneira para Rau (2011), a educação está sendo fragmentada, pois não concebe a criança como um ser global. Refletindo
sobre esse ponto de vista, as escolas em sua
maioria continuam não lhe possibilitando assim
satisfação em aprofundar-se nos estudos, descobrir coisas novas e muito menos de praticar
uma vida coletiva.
A educação através da ludicidade
contribui e influencia na formação da criança,
buscando seu crescimento sadio, seu enriquecimento permanente, integrando-o a uma espécie de prática democrática, enquanto investe
em uma das tantas formas de construção do
conhecimento. Nesta perspectiva, conduzir a
criança à busca e ao domínio de um conhecimento mais abstrato, misturando uma parcela
de esforço com uma dose de brincadeira, tornaria o trabalho e o aprendizado um jogo bem
sucedido.
Para Sabine (2009), a brincadeira é
uma atividade que leva a criança a constituir
sujeitos em um ambiente de mudanças, criando constantes situações de recriações para a
construção de uma cultura de pare. Desta maneira para Rau (2011), o brincar não é apenas
uma forma de se recrear e sim muito mais que
isso, pois a brincadeira é uma forma mais completa que leva a criança a se comunicar com
ela mesma, brincar torna-se a principal forma
de se expressar desde a infância, é uma ferramenta que leva a criança a aprender a viver e
desenvolver sua cultura.

Segundo Duprat (2015), quando a
criança brinca sozinha ou com outra criança
tem a oportunidade de usar seus artifícios para
analisar o mundo em que vive ampliando sua
percepção sobre ele e sobre si mesma, onde
organiza seus conhecimentos e pensamentos
trabalhando seus afetos e sua capacidade de
ter uma iniciativa diante de cada situação vivida.
Desta maneira para Rau (2011), compreende-se que não podemos ignorar que o
brinquedo ou brincadeiras que satisfazem as
vontades das crianças e que apresentam um
grande potencial de criatividade entre elas e
entre as diferentes formas de brincar, podemos
citar o brincar com outras crianças, que faz
com que a criança desenvolva uma socialização e sua criatividade perante a outra criança,
dando início a uma aprendizagem de compartilhamento.
Para Sabine (2009), também a brincadeira em grupo, pois é nesse modo de brincar
que acontece a integração social entre a criança fazendo com que a mesma aprenda que
não é existe somente ela, mas sim todo um
grupo.O brincar para a criança seria uma espécie de terapia que se expressa através do seu
corpo. Sabemos que atualmente, as crianças
estão perdendo a oportunidade de saber brincar, pois os brinquedos modernos estão sendo
fabricados de forma que podam a criatividade
das crianças, são os brinquedos mecanizados.
A escolha dos brinquedos para as
crianças é muito importante e de acordo com
sua faixa etária e o mesmo deve corresponder
a suas fantasias. Para Sabine (2009), pode-se
perceber que é necessário que a criança tenha livre escolha no brincar, respeitando seu
tempo e sua flexibilidade na brincadeira para
que esta possa ser executada com satisfação,
permitindo então a produtividade imaginativa e
construtiva da criança na sua contextualização
de tempo e espaço, vindo posteriormente com
melhor sucesso no desenvolvimento também
pedagógico e psicológico.
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O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO
Temos a total convicção de que o brincar em si, seja ele por meio das brincadeiras,
dos jogos ou dos brinquedos atrai as crianças
e isso é como algo inevitável, à qual oferece
a cada criança uma satisfação única, um prazer sem igual. Assim, para Oliveira (1994), a
criança age num mundo imaginário, onde o
significado é estabelecido pela brincadeira e
não pelo objeto real presente. O conhecer é
de extrema importância, pois a educação se
constitui a partir do conhecimento e este da
atividade humana. Para renovar é preciso conhecer. A atividade humana é proposital, não
está separada de um projeto. Conhecer não é
somente adaptar-se ao mundo, é também uma
condição de sobrevivência do ser humano e da
espécie. A atividade lúdica integra os aspectos
afetivos, cognitivos, motores e sociais. Fundamenta-se a necessidade de evidenciar como
lúdico influencia no processo de ensino-aprendizagem.
Para Kishimoto (2011), 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. Sendo assim, a educação é de total importância para a sobrevivência do ser humano.
Para que ele não precise inventar tudo, necessita apropriar-se da cultura, do que a humanidade já produziu. Educar é também aproximar
o ser humano do que a humanidade produziu.
Se isso era importante no passado, hoje é ainda mais decisivo numa sociedade baseada no
conhecimento. Todos os professores precisam
ter absoluta clareza do que é aprender, do que
é “aprender a aprender”, para que se possa ter
uma melhoria no ato de ensinar. Para os educadores, não basta apenas ter conhecimento
de como se constrói o conhecimento, eles necessitam também saber o que é ensinar, o que
é aprender e como aprender.
Por conta disso, é possível articular o
brincar com o aprender, isto é, utilizar o lúdico
como um recurso auxiliador da aprendizagem,
fazendo com que ambos caminhem juntos na
educação. De acordo com Hoffman (1991),

reconheceu o valor educativo do jogo e foi o
primeiro a colocá-lo como parte integrante do
trabalho pedagógico, sendo assim, é através
do brincar que a criança tem a oportunidade
de aprender conceitos, regras, normas, valores, desenvolvendo as capacidades cognitivas,
motora, afetiva, ética, estética, de relação interpessoal e de inserção social; pois é neste
ato que as crianças trazem para suas brincadeiras o que veem, escutam, observam e experimentam, enfim elas costumam trazer para
suas brincadeiras tudo aquilo que ocorre é que
faz parte do seu dia a dia, sendo relacionados
com as diversas questões culturais presentes
em seu entorno.
De acordo com Vygotsky (1998), a
ludicidade pode ser utilizada como forma de
sondar, introduzir ou reforçar os conteúdos,
fundamentados nos interesses que podem levar o aluno a sentir satisfação em descobrir um
caminho interessante no aprendizado. Assim,
o lúdico é uma ponte para auxiliar na melhoria
dos resultados que os professores querem alcançar.
Ao aplicar algum jogo ou fazer alguma
brincadeira para as crianças que estão prestes
a aprender desde a matemática, português, ciências, aprender a ler e escrever e entre outros, o jogo e as brincadeiras trazem algo mais
dinâmico, divertido, onde as crianças mostra
muito mais interesse de fazer (no caso jogar
ou brincar). Por meio de uma aula lúdica, o
aluno é estimulado a desenvolver sua criatividade e não a produtividade, sendo sujeito do
processo pedagógico. Por meio da brincadeira
o aluno desperta o desejo do saber, a vontade
de participar e a alegria da conquista.
Quando a criança percebe que existe
uma sistematização na proposta de uma atividade dinâmica e lúdica, a brincadeira passa a
ser interessante e a concentração do aluno fica
maior, assimilando os conteúdos com mais facilidades e naturalidade. E muita vezes acontece da criança brincar sem ter nenhuma noção
que ao mesmo tempo em que ela está brincando ou jogando, ela está aprendendo também.
É claro que para isso acontecer vai depender
do tipo de brincadeira ou jogo.
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O lúdico pode contribuir ainda mais
com aquelas crianças que possuem características de relaxado, que não querem fazer nada,
e ao utilizar uma ferramenta como o jogo, acaba atraindo atenção desses alunos. É possível
dar ao aspecto de jogo a exercícios escolares,
é o jogo como artifício pedagógico. E o mais
interessante é que através do jogo o pedagogo
pode explorar a personalidade dos alunos e
acabar adaptando o ensino e orientação para
eles. É necessário que o professor possa interagir com os alunos, direcionando-os para a
aprendizagem, negociando com eles as regras
e a familiarização do jogo.
De Erasmo a Basedow, trata-se, para
o educador, de controlar o conteúdo do jogo
de modo que permita a criança adquirir conhecimentos relevantes naquele momento. Ao
pedagogo cabe selecionar entre os jogos disponíveis na cultura lúdica infantil, aqueles cujo
conteúdo corresponde a objetivos pedagógicos identificáveis. Sendo de extrema importância ressaltar que para incluir o lúdico na educação, neste processo de ensino-aprendizagem,
não é apenas aplicar um jogo ou uma brincadeira e deixar as crianças se divertirem sem
que haja mais nenhum outro propósito, além
deste. O professor precisa ter total convicção
do objetivo qual se pretende alcançar e organizar as brincadeiras ou os jogos de acordo
com o conteúdo que será trabalhado, seguindo
assim o planejamento elaborado.
Neste caso, daremos ênfase maior para
a utilização do lúdico como recurso auxiliador
no processo da alfabetização. Compreendemos que alfabetizar é delicado e não é fácil,
pois exige um ambiente incentivador, postura,
dedicação, paciência e diversas estratégias
didáticas por parte do professor, assim como
também exige dedicação, paciência, atenção e
concentração dos alunos, pois o mesmo está
prestes a aprender as formas e os sons das
letras.
É fundamental que diante deste processo delicado e árduo, o professor saiba respeitar o tempo de cada aluno, porque nem todos terão o mesmo desenvolvimento, alguns
demonstraram sucesso na aprendizagem rapi-

damente, cedo, alguns ficarão no meio termo
e enquanto outros serão tardios. Para todos os
alunos (não importa em qual quadro eles se
encaixam nesta situação), tudo envolve uma
questão de fatores que podem influenciá-los
no desenvolvimento da aprendizagem. Ao decorrer desta formação alfabetizadora, por meio
da sondagem, o professor obtém a percepção
da facilidade e da dificuldade de cada aluno.
Diante de tudo quanto foi discutido até
este momento, podemos dizer que aplicar e
utilizar o lúdico no processo da alfabetização,
pode favorecer muito ambas partes (professor
e aluno), gerando resultados positivos e satisfatórios, até mesmo com os alunos que possuem mais dificuldade, mas para isso, é necessário que o professor pesquise, compreenda
os diversos jogos e brincadeiras, como elas
podem ser úteis ao ser trabalhadas em sala
de aula, conhecendo o objetivo de cada uma
e assim por diante. Existem inúmeras atividades lúdicas que podem ser utilizadas na fase
da alfabetização, destacamos algumas delas,
como por exemplo: Jogo do Baralho Fonológico; Jogo do Baralho Formar-Palavras; Jogo da
Batalha de Palavras; Bingo dos Sons Iniciais;
Caça-Letras; Caça-Rimas; Dado Sonoro; Jogo
das duas Palavras; Jogo de Letras Atrapalhadas; Mais Uma; Palavra dentro de Palavra; e
diversos jogos. É recomendado que o professor também usufrua do alfabeto móvel com os
alunos.
A seguir, descreveremos um pouco sobre dois desses jogos, estando de acordo com
o arquivo Jogos Pedagógicos – MEC, segunda
versão:
• Batalha de Palavras – tem como objetivos didáticos compreender que as palavras
são composta por unidades sonoras menores;
identificar a sílaba como unidade fonológica;
segmentar palavras em sílabas e comparar palavras quanto ao número de sílabas. Este jogo
é composto por trinta fichas com figuras cujos
nomes variam quanto ao número de sílabas, o
jogo pode ter apenas dois jogadores ou duas
duplas, a finalidade é que o jogador que tiver
mais fichas no final do jogo, vence.
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A regra consiste em que as fichas devem ser distribuída igualmente entre os dois
jogadores, estes as organizam de forma que fiquem com as faces viradas para baixo, uma em
cima da outra, formando um monte; o primeiro
jogador desvira a primeira ficha de seu montinho ao mesmo tempo em que seu adversário
também descubra uma ficha do montinho dele;
o jogador que desvirar a ficha cuja palavra contiver maior quantidade de sílabas ganha a sua
ficha e a ficha de virada por seu adversário; se
duas palavras coincidirem quanto ao número
de sílabas, cada jogador deve desvirar mais
uma ficha do seu montinho até que haja uma
diferença quanto ao número de sílabas, nesse
caso, o jogador que desvirar a ficha cuja palavra tiver maior número de sílabas leva todas as
fichas desviradas na jogada; o vencedor será
quem, ao final do jogo, conseguir ficar com o
maior número de fichas.
• Bingo dos Sons Iniciais – tem como
objetivos didáticos, compreender que as palavras são compostas por unidades sonoras que
podemos pronunciar separadamente; comparar
palavras quanto as semelhanças sonoras (nas
sílabas iniciais); perceber que palavras diferentes possuem partes sonoras iguais; identificar
a sílaba como unidade fonológica; desenvolver
a consciência fonológica, por meio da exploração dos sons das sílabas iniciais das palavras
(alteração). São componentes do jogo, quinze
cartelas com seis figuras (cada cartela) e as
palavras escritas correspondentes às figuras,
trinta fichas com palavras escritas e um saco
para guardar as fichas de palavras, e o jogo
tem o mínimo de 2 e 15 jogadores ou dupla.
As regras deste jogo consiste que cada jogador ou dupla de jogadores recebe uma cartela,
a professora sorteia uma ficha do saco e lê a
palavra em voz alta, os jogadores que tiverem
em sua cartela uma figura cujo nome começa com a sílaba da palavra chamada, deverão
marcá-la. E por fim, o jogo termina quando um
jogador ou uma dupla consegue marcar todas
as palavras de sua cartela.

Bom, como podemos perceber os jogos possuem propósitos e variados objetivos
a serem alcançados, aplicá-los em sala vai
além da diversão, é interessante que o professor procure conhecer a fundo cada jogo, cada
brincadeira e, que esteja disposto a ampliar
sua didática, experimentando métodos novos
em prol de um ensino e de uma aprendizagem
de qualidade e de grande significado.
Em base nesse estudo, nos fazem
enxergar sobre a importância do lúdico está
inserido no processo de alfabetização. O lúdico é de suma importância para o processo de
desenvolvimento cognitivo do educando, facilitando a interação no seu meio de convivência com os outros e atendendo os diferentes
aspectos do desenvolvimento humano como:
físico, mental, social, emocional e espiritual. É
considerado um processo educacional. Nesse sentido se faz necessário que educador se
sensibilize para despertar a conscientização
do lúdico favorecendo o bem-estar e o crescimento das potencialidades de seus alunos,
pois está diretamente ligada ao corpo, à mente
e à emoção. A aprendizagem requer estímulo, ambiente propício, orientação, mas requer
também disposição para aprender, incentivo,
compreensão, autocrítica, motivos.
O brincar ajuda o educando a organizar suas ações e realinhar o real. Cabe às
escolas não apenas tolerar, mais do que isso,
considerar as brincadeiras como espaços essenciais de aprendizado. É preciso que as escolas compreendam a importância do lúdico
na formação, não apenas da criança, mas também do educador (JOGOS PEDAGÓGICOS –
MEC 2° versão).
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A APRENDIZAGEM A PARTIR DA
BRINCADEIRA LÚDICA
Segundo Duprat (2015), é preciso que
os alunos aprendam como é o processo linguístico desde o início. Assim, poderão se servir não só da língua mãe, mas também para as
demais disciplinas escolares. Um cálculo tem
muito a ensinar além do resultado.
Desta maneira para Rau (2011), esse
aprendizado deve ser concreto para as crianças. Tanto na escrita, como na leitura, e também no cálculo de forma prazerosa, lúdica.
Quem sabe, ensina. Aquele que leciona, é
obrigado a saber o que será repassado para o
aluno, e propiciar a ele um contemplamento do
conhecimento. E vice-versa.
Para Sabine (2009), nas ruas, as crianças não aprenderão informações linguísticas.
Somente poderão deduzir, tendo como base a
fala. Mas, dentro da escola, com bons profissionais é que de fato absorverão o necessário
para uma vida fora da escola. Na educação
atual nos deparamos com diversas reclamações de pais que questionam tanto escolas
públicas como escolas particulares sobre a falta de uma resposta para as crianças que não
conseguem ler, sofrendo assim as crianças
com a dificuldade de aprender a ler no ensino
fundamental. Essas dificuldades atingem todo
tipo de criança, sendo elas ricas, pobres, brancas ou negras, latinas ou europeias.
Para Sabine (2009), as escolas não sabem responder de forma concreta e direta sobre o desafio de trabalhar com essas crianças
com dificuldades ou necessidades especiais e
principalmente com crianças com dificuldades
de linguagem. Segundo Duprat (2015), muitos
pais atualmente reclamam das dificuldades
que as crianças apresentam como a dificuldade de leitura e de escrita, e essas dificuldades
são apontadas como a má qualidade de ensino das escolas.

O enfoque da Psicolinguística, ramo
concorrente da Psicologia Cognitiva e da Linguística Aplicada, julgam a capacidade de ler
tarefa árdua, compreendendo nela diversos
processos e níveis cognitivo-linguísticos, os
quais começam com a captura visual e seu fim
se dá na decodificação do mesmo e sua compreensão. Os primeiros denominados de nível
inferior. Tendo por fim reconhecer e compreender as palavras. Os segundos, acima citados,
objetivam a compreensão de textos. Ambos
funcionam para o ensino de Português, e da
leitura, pois trabalham com a forma interativa
ou interdependente.
Nas primeiras etapas da aprendizagem
da leitura, se faz necessário o processo básico.
Tendo em vista evitar deficiências, sobretudo
até a quarta série, pois se houver neste caminho alguma dificuldade neste sentido, será
comprometedor nos processos superiores de
compreensão leitora.
Desta maneira para Rau (2011), processos perceptivos e processos lexicais ocorrem através da decodificação. Os processos
perceptivos referem-se à percepção visual.
Esta disponibiliza a compreensão acerca de
coisas, lugares e eventos do mundo visível.
Logo, esse entendimento, está atrelada a ideia
de memorização.
Para Sabine (2009), De longo prazo e a
cognição. É através dessa consciência que vai
se construindo um leitor, especialmente através
da sua percepção visual. Aprendemos a ler
simplesmente com o poder do olhar, ou seja,
simplesmente fixamos nosso olhar à símbolos
impressos ou em palavras e nas menores unidades contra sativas num sistema de escrita.
Ademais precisamos ler o que vem
implícito nas linhas, ou seja, as entrelinhas. O
que não está explícito no texto. Segundo Duprat (2015), sem resposta ou solução escolar,
muitos pais recorrem a profissionais da saúde como psicopedagogos, fonoaudiólogos e
neurologistas na busca de soluções para tais
problemas, e não é por acaso que muitos profissionais como estes tornam-se autores de
obras relacionados com a patologia da linguagem sendo grande leitores e autores de grandes obras.
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Para Sabine (2009), desde pequena a
criança brinca de várias coisas, ela sente prazer em pegar objetos e jogá-los, somente para
ouvir o som da queda, isso faz com que ela
repita várias vezes esta ação, observando os
diversos sons que cada coisa transmite. Mas
a criança com o passar do tempo vai percebendo outras formas de brincar como: quando
a criança brinca (o tempo), onde ela brinca (o
espaço), com o que ela brinca (os parceiros) e
os objetos de brincar (bonecos, sucata, bolas,
acessórios para construção de plástico, metal,
madeiras).
Quando o adulto estimula os bebês
a interagirem com aqueles que são próximos
a ele, cantando ou embalando-os ao som de
cantigas, parlendas que passam para o corpo
da criança cócegas, e acionam jogos variados com cores, luzes, timbres e brinquedos,
é uma forma espontânea de iniciação ao ato
lúdico. Desta maneira para Rau (2011), o lúdico já vem sendo usado desde épocas mais
antigas entre todos os povos. O lúdico constitui em uma grande área de conhecimento não
apenas no campo da educação, da psicologia,
da filosofia, mas em todas as áreas de conhecimentos.
Essa área inclui uma profunda e atuante prática, tendo como objetivo explicar os
conhecimentos múltiplos dos seres humanos
em sua situação histórica e social, cultural e
psicológica, destacando a libertação das relações pessoais e técnicas, para relações mais
refletivas fazendo com que o simples fato de
educar torne-se um compromisso intencional,
sem perder o prazer da satisfação do indivíduo
de uma sociedade.
Os jogos podem ser classificados de
diferentes formas, muitos autores estudaram
os jogos para tentarem explicar suas origens
e poderem apresentar uma alternativa de classificação. Transcrevemos em seguida alguns
autores e suas formas de classificação, dando
ênfase especial na classificação dos jogos elaborados por Jean Piaget, devido suas implicações educacionais.

Duprat (2015) dedicou-se a elaborar
uma grande classificação de jogos. Estudou
a completa evolução do jogo na criança que
é de sua autoria, verificando este salto lúdico
que inicia já nos primeiros meses de vida de
um bebê na forma de um jogo chamado jogo
de exercício sensório motor, que segundo o
sexto ano de vida da criança predomina sobre
a forma de um jogo simbólico para a manifestação, e a partir da etapa seguinte, através da
prática do jogo de regras.
Os jogos e os exercícios sensório motores mostram a etapa que vai do nascimento ao
surgimento da linguagem, mesmo ressurgindo
durante toda a infância. Os jogos surgem primeiro sobre uma forma de exercícios simples
cuja a finalidade é seu próprio funcionamento.
Esses exercícios são caracterizados pelos simples movimentos e pela repetição dos gestos.
Nessa categoria destacam os seguintes jogos:
o olfativo, o visual e o sonoro.
Desta maneira para Rau (2011), os
jogos de construção são destinados ao manuseio livre da criança, ela constrói e destrói
representando seu imaginário, essa é uma relação com o jogo simbólico, e permite ao estímulo ao desenvolvimento intelectual afetivo.
Quando a criança consegue fazer uma
representação mais perto possível de um objeto imaginado, ela chegou ao jogo de construção, assim afirma Freire J. (2004), e menciona
também que o professor, como nos outros jogos, deve estar atento as ações das crianças,
pois para conseguir um amplo espaço de representação, a criança tem que dispor de um
variado número de material e o contato com a
natureza.
O professor também deve organizar
grupos para construírem livremente, conversando sobre essas construções, assim essa
atitude será importante para que as crianças
tomem consciência de suas construções. Segundo Duprat (2015), as crianças menores
costumam fazer mais trabalhos individuais, não
podendo exigir que trabalhem em grupos, sendo assim é importante o papel do professor
como mediador nos jogos de construção, promovendo desafios, discussões e auxiliando as
crianças em suas construções.
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Para Sabine (2009), diz que os materiais como os legos, Jogos de montar são muito usado nas unidades escolares de educação
infantil, peças de diversos tamanhos e cores
são um atrativo a mais aos pequenos. Entretanto, pode-se também, criar com caixas de
papelão, material de acesso fácil, desmontando e reconstruindo, podem-se obter diversas
formas, tamanhos e cores, quando encapados
com papel colorido, ficando parecido aos blocos lógicos de Dienes.
Esse e outros materiais: copos descartáveis de vários tamanhos; garrafas de plástico e outros passam ser estímulos a criatividade das crianças.
Desta maneira para Rau (2011), nesses jogos, a criança demonstra os níveis atingidos de seu desenvolvimento social e cognitivo,
em suas construções é possível notar seu grau
de compromisso com a realidade concreta. Há
fantasia, porém, com maior distinção da realidade. O brincar aprendendo, as atividades devem ser planejadas pelo professor com muito
carinho. Sendo muito importante perceber que
a criança aprende brincando.
Segundo Duprat (2015), o brinquedo
proporciona o aprender “fazendo e brincando”, a partir de jogos e também brincadeiras a
criança aprende novos conceitos, adquirir informações e até superar dificuldades de aprendizagem. As fases da criança devem ser respeitadas pelo adulto, pois à vontade e a autonomia
tem que ser conquistada somente pela criança,
a interferência do adulto faz a criança tornar
um ser artificial e sem vontades próprias.
A criança que brinca de forma concentrada está aprendendo a se engajar seriamente, gratuitamente, pelo interesse na atividade
em si. O brincar de faz de conta, leva-nos a
entender que esta maneira de brincar que a
criança traduz o mundo dos adultos para as
dimensões de suas possibilidades e necessidades.
Para Sabine (2009), As crianças podem construir a autoconfiança, vivenciando
suas ideias em nível simbólico, para poderem
compreender seu significado da vida real. O
brincar em grupo leva a criança, a saber, inte-

grar-se a um grupo, tornando a aprendizagem
muito rica e indispensável a uma boa integração social. Dentro do grupo aprendemos a partilhar, aprendemos que se não encontrarmos
uma forma de trabalharmos juntos seremos
todos prejudicados, porque o resultado ficará
comprometido.
A integração em grupo é muito bom
e envolve as crianças entre si ajudando-as a
se conhecerem melhor e a fazerem novas amizades, não somente á um conhecimento simplesmente comum, mas a uma segurança de
vincular-se a um grupo. A melhor forma para
a criança se comunicar e conviver com outras
crianças é na verdade através da brincadeira.
Desta maneira para Rau (2011), na
brincadeira, a criança aprende a conviver com
diferentes sentimentos de sua realidade interior, aprende aos poucos conhecer e aceitar a
existência dos outros. É importante receber as
crianças em locais que proporcionem a ludicidade, entre eles o parquinho, a sala de brinquedos, a brinquedoteca e outros.
Outra atividade interessante é a brincadeiras cantadas que favorecem o relacionamento grupal, como por exemplo: Ciranda-Cirandinha, Pirulito que Bate-Bate, Atirei o Pau
no Gato (não atire o pau no gato). Resgatando
essas brincadeiras e cantigas que fazem parte
desta cultura, promovemos o desenvolvimento
da criança, a socialização e o uso de várias
linguagens na aprendizagem.
É de suma importância, a brincadeira,
as atividades lúdicas, que servem para alterar o crescimento, pois as crianças adquirem
maior autoconfiança, maiores estimulação para
tentar de novo e, principalmente, maior prazer
e alegria. Desta maneira para Rau (2011), tornam-se assim, pessoas novas, com uma nova
visão de mundo. O movimento é uma importante grandeza do desenvolvimento e da cultura
humana. A criança começa a movimentar-se
desde a sua infância obtendo com isso cada
vez maior controle sobre seu corpo e aprendendo as possibilidades de interação com mundo.
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Engatinham, caminham, manuseiam
objeto, correm, saltam, brincam sozinhas ou
em grupos, com objetos ou brinquedos, experimentando sempre novas maneiras de utilizar seu corpo e seu movimento. Para Sabine
(2009), a partir disto diversas formas dessa linguagem foram aparecendo como: os jogos, as
brincadeiras, as práticas esportivas e a dança,
mas quais se fazem uso de diferentes gestos,
posturas e expressões corporais com intencionalidade.
Assim a criança porque é algo natural dela, sente prazer e procura entender as
relações através do brincar. Segundo Duprat
(2015), a confecção do próprio brinquedo produz valores que a fabricação em série não é
capaz de atingir. Valores dos sentimentos, da
afetividade, da socialização, da fantasia, das
experiências, da potencialidade humana etc.
O fascinante evento que salta das palmas das
mãos para habilitar um mundo concreto, palpável, está inapelavelmente ligado à origem
humana.
Profundas relações de afetividade entre a criança e o brinquedo, não está ali, tão
somente como alternativa de lazer, mas como
uma forma de educá-la e torná-la mais feliz. É
uma pena que a família, genericamente, tenha
atribuído à expressão “brincar” valores pejorativos. Ouvimos adultos, invadindo a brincadeira
infantil, censurarem: “Menino, deixa de brincadeira!”. Quando, na verdade, deveriam estimular e orientar as crianças para a brincadeira.
A imaginação da criança é uma nuvem
cheia de segredos, já em adultos quando brincam têm consciência de que estão brincando.
A criança não. Para ela é realização de uma
atividade de muito valor, semelhante àquilo que
o trabalho simboliza para nós. A carência de
brinquedo, quando criança, deixa lacunas incompletável nas idades posteriores.
A escola tem a finalidade de preparar
as crianças e os adolescentes para um mundo que acreditamos que será diferente do que
está sendo hoje em dia e também que certamente poderá vir a impor outras competências
ainda em elaboração. Segundo Duprat (2015),
a partir dos dados existentes no Brasil, se for

considerá-los com certeza encontraremos um
quadro educacional e escolar deficiente, pois
nem todas as crianças estão na escola e nem
todos os que estão terminam seus estudos,
pelo motivo das escolas não terem recursos
e materiais necessários para um bom aprendizado e uma boa educação, passando a ser
uma instituição que dispõem de muitos custos
e estão maus remunerados, e onde possui o
professor atuando em sua profissão que não é
valorizada pela sociedade, passando isso a ser
refletido na falta de vontade e de interesse em
escolher exercer essa profissão por parte das
novas gerações de formandos.
Desta maneira para Rau (2011), por
isso esse assunto torna-se uma questão séria
que nos leva a perguntar, se os alunos crescem
em todos os seus níveis, como conseguirão estimular a formação dos novos professores com
qualidade e que se enquadrem nos níveis de
qualificação e de competência exigidas e necessárias para enfrentarem os novos desafios
que surgem diariamente na escola.
Para Sabine (2009), quando o trabalho
é direcionado ao futuro ele tem muito da imaginação e por isso não estamos impossibilitados
de investigá-lo. Muito do que é dito sobre o trabalho direcionado ao futuro tem possibilidades
de acontecer, mas quando será não é possível saber. Os países que tem mãos de obra
com uma formação escolar mais adequada
certamente possuem vantagens comparativas
sobre os demais, tendo também sua atividade
de produção cada vez mais completa e mais
exigente de qualificação.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alcançar a educação em todos os seus níveis sendo ela permanente no passar de sua
vida é o maior objetivo e a fala geral, global, universal de todos. Já sabemos que vivemos nos
dias atuais uma quebra da antiga elaboração das três etapas da vida, a que aprendemos, a que
trabalhamos e a que descansamos.
Ouve-se muito hoje em dia que a sociedade necessita de transformação, para que se torne uma sociedade educativa, para que nela seja implantada a motivação para a aprendizagem
de uma sociedade que viva em seu conjunto tornando-se organizada e aprendente. Em outras
palavras, exceder a imagem de uma aprendizagem mais ligada à infância e a juventude de um
determinado local a escola passa a entregar-se somente a um professor ou somente à uma série
excessiva ou concomitante de professores únicos.
Existe no ar uma percepção da obsolescência das formas tradicionais de uma educação
que piora cada vez mais devido a rápida e profunda mudança que está em andamento, sendo
todas essas mudanças a favor de esforços e implementações de novas tecnologias e inovações
científicas. Ideias como essas prejudicam a missão tradicional das escolas, da produção, conservação e transmissão de saberes.
A escola de hoje e a de amanhã para poder sobreviver como uma verdadeira instituição
educativa terá que passar a ser um lugar de inovações, onde possa oferecer um quadro de formação mais capaz de solucionar os novos desafios referente a economia e a sociedade. Como
aumentar os orçamentos para a educação? Afirma-se que a educação a distância tem um custo
menor, mas nem mesmo a educação a distância torna-se o único elemento do orçamento, assim
como também sua introdução que implica outras atividades com seus respectivos custos.
Mas a educação a distância tem uma forte convocação com as atividades da indústria e
também de serviços de ponta, passando estes aliados importantes para a sua implementação.
Hoje é possível ver centros públicos reunindo tecnologias, e tornando-se fontes de saberes, mas,
certamente, para funcionarem com eficiência serão necessários terem um pessoal de apoio que
sejam competentes em todos os seus níveis de atividade.
Com isso outra ideia passa a surgir e ter um papel específico nas regiões onde encontramos uma maior concentração de pobreza, dado a facilidade de acesso que permitem. Na
brincadeira infantil, a criança revive suas alegrias e também os seus medos e seus conflitos, e
passa a revolvê-los de sua maneira, passando a transformar essa realidade naquilo que quer,
internalizando regras de conduta, desenvolvendo valores que orientarão seu comportamento.
Na brincadeira livre, ou seja, naquela que não impõe regras, a criança dá asas á sua
imaginação, aprendendo a lidar com o mundo e a formar sua personalidade. Os jogos e brincadeiras (atividades lúdicas) também podem ser utilizados no período em que
a criança está em fase de adaptação e socialização ao meio escolar, em
especial as que valorizam a motricidade infantil.
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A IMPORTÂNCIA DA LITERATURA NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo aborda sobre a importância da literatura na educação infantil e como ela
contribui no desenvolvimento ético, estético e intelectual das crianças. Adquirir um conhecimento seja cultural, social ou moral, durante as primeiras fases do desenvolvimento humano,
é necessário para a obtenção de um progresso intelectual sadio para o adulto. Esta concepção é fruto de muitos estudos e pesquisas feitos por pedagogos, psicólogos e profissionais
da educação, os quais têm grandes preocupações com o universo infantil. Estes estudiosos
estimulam a leitura, brincadeiras, folguedos e até mesmo a audição de pequenas histórias,
pois estes recursos facilitam e favorecem a aprendizagem e a compreensão de valores morais,
sociais, afetivos, e etc. Pode-se afirmar que a Literatura infantil, com seus textos educativos
e lúdicos, é uma importante e indispensável fonte de conhecimento, na qual pais e educadores utilizam para conquistar um desenvolvimento satisfatório para a formação do espírito
infantil. Portanto, por meio dos livros destinados à criança, os quais são repletos de fadas,
duendes, bruxas, príncipe, princesas, gênios, objetos mágicos e animais falantes, os pequenos
leitores conseguem apreender de maneira simples e, principalmente, respeitando o tempo de
aprendizagem de cada um, os valores essenciais que norteiam a convivência pacífica entre as
pessoas e as básicas noções éticas e sociais necessárias para a vida em sociedade.

Palavras-chave: Literatura; Educação Infantil; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo reflete sobre as contribuições do universo literário na formação infantil, já
que nas primeiras fases da evolução racional e emocional da criança, é extremamente necessário o contato desta com o livro e a leitura.

Muito antigamente, a literatura infanto-juvenil era utilizada com a finalidade de entretenimento, os vários valores e ideais transmitidos por ela não eram reconhecidos ou aceitos. Com
o passar dos séculos e do consequente progresso intelectual, cultural e social do homem, os
textos literários começam a ganhar espaço e público.
Atualmente, há vários estudos a respeito do desenvolvimento das crianças atrelado com
as histórias fantásticas e à medida que aprofundam-se as pesquisas, mais dá-se importância
para as narrativas infantis, pois elas transmitem a aprendizagem utilizando-se do lúdico e do divertido, tornando o amadurecimento infantil menos penoso e complicado.
Considerando a importância dos textos infantis desde os primórdios da humanidade e
como eles têm o papel de formar e informar o ser humano, o desenvolvimento e as fontes do
mundo maravilhoso da literatura infantil será visto.
Trata-se aqui, de estabelecer as fontes do mundo oriental e céltico com seus primeiros
textos, a influência da Idade Média e do Renascimento para a literatura infantil dos séculos XVII,
XVIII e XIX. Por fim, cita-se os autores consagrados da literatura infantil: Charles Perrault, os irmãos Grimm e Andersen.
No âmbito nacional, o terceiro capítulo enfatiza a literatura infantil brasileira, os percalços
que ela passa até atingir seu desenvolvimento, as reformas pedagógicas que contribuem para
a literatura infantil e a pesquisa da vida e da obra de dois escritores brasileiros: Monteiro Lobato
e Ziraldo.
Por fim, no quarto capítulo pretende-se entrar no tema propriamente dito, o despertar da
consciência de mundo no espírito infantil, sempre apontando as influências positivas da literatura
infantil no desenvolvimento da criança, seus estágios psicológicos e as experiências conhecidas
por meio das histórias fantásticas. Enfim, trata-se de tentar provar o quanto é necessário a utilização do maravilhoso na formação e amadurecimento infantil.
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Comênio, educador tcheco, foi um dos
primeiros estudiosos a acreditar que a literatura
infantil deveria divertir e ensinar e lançou, em
A Literatura Infantil é um produto cul- 1658, o primeiro livro infantil ilustrado O Muntural da sociedade contemporânea que ofere- do em Quatro Quadros, no qual as ilustrações
ce à criança um meio de educá-la por meio tinham papel fundamental.
de fábulas ou narrativas. Contar histórias é um
Charles Perrault é considerado o grancostume antigo, e foi a partir deste originou-se
de precursor da literatura infantil, apesar de ter
a Literatura Infantil.
negado o gênero ao atribuir a autoria de Os
A Literatura Infantil da adaptação de Contos da Mamãe Gansa, (coletânea de vários
contos populares contados por pessoas co- contos como: A Bela Adormecida, O Barba
muns em rodas de história. Antes disso, não Azul, O Gato de Botas, As Fadas, Chapeuzinho
havia preocupação em incluí-las na família ou Vermelho, etc.) à seu filho, por temer ser ridicularizado pela Academia Francesa de Letras,
na sociedade.
da qual fazia parte, mas graças a esta obra, foi
Porque a infância era totalmente des- imortalizado.

PANORAMA HISTÓRICO DA
LITERATURA INFANTIL

considerada, as crianças participavam, juntaQuando a infância surge, com conotamente com os adultos, da vida política e social,
testemunharam as guerras, a vida, as festas: ção socioeconômica no seio da sociedade bur[…] Antes não se escrevia para elas, porque guesa do século XVIII é que se enfatiza o ser
não existia infância (ZILBERMAN, 1985, p. 13). infantil no âmbito pedagógico, iniciando assim,
o interesse da criação de uma literatura espeO livro “infantil” mais antigo de que se cífica, onde a adaptação dos contos populares
tem notícia, o “Livro dos Cinco Ensinamentos”, e folclóricos alavancar a inserção da criança
datado do século V e VI a.C., escrito em sâns- culturalmente na sociedade, partindo deste
crito, cujo conteúdo era ensinamentos religio- ponto, pode-se dizer que realmente começam
sos e políticos, dirigido às crianças por meio a surgir, no mercado livreiro, livros específicos
para o público infantil, isto ocorre na primeira
de fábulas e narrativas.
metade do século XVIII.
Na Idade Média, com objetivos de
educar moral, político e religiosamente, eram
escritas fábulas em manuscritos, podiam ser
histórias romanceadas, contos de cavalaria,
canções gesta e o bestiário (coleção de histórias sobre animais reais ou imaginários).

Daí em diante, a Literatura Infantil passou a ser considerada uma vertente da literatura
geral, expandindo da França para a Inglaterra,
onde fortaleceu-se com a Revolução Industrial,
que assinalou o período com atividades renovadoras nos setores econômicos, sociais, políAlgumas obras foram publicadas, no ticos e ideológicos da época.
século XVII, durante o classicismo francês,
Com o apogeu do crescimento urbaposteriormente classificadas como literatura infantil, como: Fábulas, de La Fontaine, editada no, a sociedade burguesa se fortalece como
entre 1668 e 1694; As aventuras de Telêmaco, classe social dominante, pregando a família
de Fénelon, editadas em 1717; e o mais co- como instituição, pregando a vida doméstica,
nhecido de todos, Os Contos da Mamãe Gan- deflagrando um modelo a ser seguido, com
o interesse financeiro embutido ocultamente.
so, de Charles Perrault, publicado em 1697.
Este estereótipo converte-se na finalidade existencial do indivíduo, tendo como beneficiário
maior, a criança, impondo a preservação da
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infância enquanto meta de vida, o que favoreceu o crescimento industrial ligado ao novo
membro da família, como a industrialização de
brinquedos, livros e o surgimento de novos ramos da ciência (pedagogia, psicologia infantil,
pediatria).

Dentre os autores que se destacaram
neste século por suas obras podemos citar: os
Irmãos Grimm (Jacob e Wilhelm Grimm), que
escreveram seus contos baseados na memória
popular de seu povo, como narrativas de lendas, contos folclóricos e histórias de sua terra
( Alemanha ), todas conservadas por tradição
oral. Seus contos agradavam tanto os adultos
Dentro deste paradigma é que a literacomo as crianças, pois continham o fantástico,
tura infantil emerge, atuando na educação da
a fantasia e o mítico.
sociedade infantil burguesa. Alguns títulos sobressaíram nesta época, livros que agradavam
Sua mais famosa obra foi “Contos
tanto adultos como crianças: Robinson Crusoé, de Fadas para Crianças e Adultos”, publicado
de Daniel Defoe, publicado em 1719 e Viagens entre 1812 e 1822, onde estavam escritos os
de Gulliver, de Jonathan Swift, publicado em contos: A Bela Adormecida, Os Músicos de
1726.Em meados do século XVIII, o inglês Bremen, Os Sete Anões e a Branca de Neve,
John Newberry, fundou a Biblioteca Juvenil, pri- O Chapeuzinho Vermelho, A Gata Borralheira,
As Aventuras do Irmão Folgazão, O Corvo, Fremeira editora de livros para crianças.
derico e Catarina, O Ganso de Ouro, A Alfaiate
Neste século, houve, também, outra Valente, O Lobo e as Sete Cabras, O Enigma,
grande mudança na sociedade, a escola surge O Pequeno Polegar, Joãozinho e Maria entre
como uma instituição que objetivava fortalecer muitos outros.
a política e a ideologia burguesa. Com o cresHans Christian Andersen retratava em
cimento e a “popularização” da escola, a Litesuas obras o cultivo dos valores de seus anratura Infantil adentra o século XIX com grande
cestrais, revelando o valor de sua raça nórdiforça.
ca com grande patriotismo. Seguia a linhagem
No século XIX, a literatura passa a ser
escrita e reescrita, sendo precedida de sucesso no século anterior. Novos autores surgem,
consagrando a literatura infantil com contos
que se tornaram clássicos.
Para a autora Nelly Novaes Coelho,
este século é considerado renovador, pois a
criança passa a ser vista como ser que necessitava de cuidados específicos para seu crescimento físico, psicológico e cognitivo, surgindo,
então, novos conceitos de vida, educação e
cultura, abrindo novos caminhos para a área
pedagógica e literária.

dos irmãos Grimm, porém com obras mais
amadurecidas, já que começara a escrevê-las
vinte anos após os Grimm. Teve 168 contos
publicados entre 1835 e 1872, entre eles estão: O Patinho Feio, Os Sapatinhos Vermelhos.
O Rouxinol e o Imperador da China, O
Soldadinho de Chumbo, Os Cisnes selvagens,
a Roupa nova do Imperador, João e Maria,
João Grande e João Pequeno, etc. A grande
diferença dos contos dos Irmãos Grimm e Andersen estavam no fato de que os contos de
Andersen, além de possuírem fantasia, estavam ligados ao cotidiano.

Outras obras fizeram muito sucesso e
são conhecidas até hoje, como: Alice no País
Pode-se dizer que é nesse momento das Maravilhas, de Lewis Carroll; Pinóquio, de
que a criança entra como um valor a ser leva- Collodi; Os Três Mosqueteiros, de Alexandre
do em consideração no processo social e no Dumas; Vinte Mil Milhas Submarinas, de Júlio
contexto humano (COELHO,1985, p.108).
Verne; Mogli, o Menino Lobo, de Rudyard Kipling; Tarzan da Selva, de Edgar Rice Burroughs; Peter Pan, de James M. Barrie; etc.
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A LITERATURA INFANTIL NO BRASIL
Enquanto a Europa lançava seus primeiros livros infantis às vésperas do século
XVIII, no Brasil, a produção e publicação foram
tardias, quase no século XX, embora haja alguns registros datados do século XIX.
Tudo começou com a implantação
da Imprensa Régia por D. João VI, em 1808,
quando algumas obras literárias voltadas para
crianças começaram a ser publicadas, como a
tradução de “As Aventuras do Barão Munchausen”, mas foi no entre século (XIX e XX) que a
produção de livros infanto-juvenis se fortaleceu,
devido à nova visão de educação que se estabelecera no país, as traduções e adaptações
de livros firma-se e a consciência de que uma
literatura própria, que valorizasse o nacional se
fez necessário.

Logo após esta fase, contos para diversão da infância começaram a ser escritos por
autores nacionais, como “Contos Infantis”, de
Júlia Lopes de Almeida, reunindo mais de sessenta narrativas em verso e prosa.“Contos da
Carochinha” foi a primeira coletânea brasileira
de literatura infantil, com o intuito de traduzir,
para a Língua Portuguesa, contos estrangeiros
de sucesso, iniciativa tomada por Alberto Figueiredo Pimentel, conquistando fama por tentar popularizar a literatura no Brasil.

Mais algumas obras e autores: “Livro
das Crianças”, de Zalina Rolim; “Leituras Infantis”, de Francisco Vianna; “Era Uma Vez”, de
Viriato Correia; “Biblioteca Infanto”, de Arnaldo
Barreto. Grande parte dos esforços para a popularização dos livros para crianças deve-se
aos nomes acima citados e a muitos outros,
porém, o principal escritor que demarcou a literatura infantil entre o ontem e o hoje foi MonInicialmente, esta mudança começou teiro Lobato, que veio a completar o que faltava
na escola, com o surgimento de “livros de li- nesta corrente área no Brasil.
teratura” e livros de educação religiosa para
Iniciou sua carreira na literatura infantocrianças e jovens. Estes livros foram os primeiros esforços para esta nacionalização da litera- -juvenil com o livro “A Menina do Narizinho Arrebitado”, publicado por sua própria editora, a
tura infantil:
Monteiro Lobato & Cia, e com o sucesso desta
A Literatura Infantil apresenta, no Brasil, um campo de obra, logo surgiram outros títulos, que mistutrabalho tão extenso e desconhecido, que ocorre com ravam o real e o maravilhoso, de forma a não
o investigador o que se passou com Cristóvão Colom- separá-los mais e fundi-los, como os personabo: pensa-se ter descoberto o caminho para as Índias gens do famoso e lendário “Sítio do Pica-Pau
quando, de fato, mal tangenciou um continente inexplo- Amarelo”, onde personagens reais (Narizinho,
rado cujo perfil exato ainda está por ser definido (ZIL- Pedrinho, Dona Benta, Tia Nastácia, etc.) interagem com personagens irreais (Emília, VisBERMAN, 1985, p.9).
conde, Rabicó, Saci, etc.).
O primeiro livro lançado no Brasil com
Ambos existindo na mesma verdade,
grande repercussão no meio escolar foi o “Livro do Povo”, escrito por Antônio Marques Ro- dentro do universo do faz de conta lobatiano,
drigues. Nesta mesma linha, foram lançados: perdurando durante o tempo e fazendo que
“Método Abílio”, por Abílio César Borges; “O várias gerações morem no Sítio. “Ando com
Livro do Nenê”, por Menezes Vieira; “Série Ins- ideias de entrar por esse caminho: livros para
crianças. De escrever para marmanjos já me
trutiva”, por Hilário Ribeiro; entre outros.
enjoei. Bicho sem graça. Mas para criança um
livro é todo um mundo[…] “ (LOBATO apud COELHO, 1985, p. 187).
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Outras obras de Monteiro Lobato, publicadas entre 1920 e 1942: “O Saci” – “Fábulas” – “O Marquês de Rabicó” – “A Caçada
da Onça” – “A Cara de Coruja” – “Aventuras
do Príncipe” – “O Noivado de Narizinho” – “O
Circo de Cavalinho” – “A Pena de Papagaio”
– “O Pó de Pirlimpimpim” – “As Reinações de
Narizinho” – “Viagem ao Céu” – ” As Caçadas
de Pedrinho” – “Emília no País da Gramática”
– ” Geografia de Dona Benta” – “Memórias de
Emília” – “O poço de Visconde” – “O Pica-Pau
Amarelo” – “A Chave do Tamanho”, entre várias adaptações de contos clássicos da literatura infantil mundial.
Após Monteiro Lobato, a literatura infantil foi contemplada, no Brasil, com a contribuição de novos autores, multiplicando-se, assim,
seus valores pedagógicos, com interesse no
desenvolvimento intelectual e na diversão infantil, como algumas obras lançadas nas décadas
de 80 e 90: O Menino Maluquinho, de Ziraldo;
Marcelo Marmelo Martelo, de Ruth Rocha; Chapeuzinho Amarelo, de Chico Buarque; A Bolsa
Amarela, de Lígia Bojunga Nunes; A Arca de
Noé, de Vinícius de Moraes, e muitas outras.
Nessa ordem de ideias, compreende-se por que a literatura destinada às crianças e jovens surgiu e se desenvolveu sob a tutela da escola. Por um lado, essa
literatura sempre fora entendida como agente mediador de valores, normas ou padrões de comportamento, exemplares. Isto é, consagrados pela sociedade,
para perpetuar, através das novas gerações, o sistema
em que ela se organizara. Por outro lado, a sociedade
tradicional, consolidada no Romantismo, valorizava a
cultura, o saber, a leitura… como índices da erudição
que deveria identificar o “homem culto”. Nesse sentido,
nada mais natural que, em seus primórdios, dentro da
sociedade liberal-cristã-burguesa, a literatura infantil tenha sido identificada com a prática escolar, tornando-se
o importante agente de formação ética e ideológica dos
futuros cidadãos (COELHO, 1995, p. 22).

A EVOLUÇÃO NA CRIANÇA POR MEIO
DA LITERATURA INFANTIL
Durante o processo de desenvolvimento infantil, a criança passa por estágios de mudanças e amadurecimentos muito importantes,
cada um deles têm que ser tratado com a devida compreensão e atenção. O primeiro ponto relevante sobre o desenvolvimento é que o
local onde a criança ocupa se altera devido às
circunstâncias de sua própria vida.
As relações da criança com as pessoas que a cercam; a mãe, o pai, os irmãos, a
professora, os amigos da escola, são as motivações para as emoções infantis: alegrias e
tristezas, e seu comportamento frente a isso.
Dessa relação é que depende a convivência da
criança com o resto do mundo.
O bom relacionamento entre a criança
e a professora do maternal super importa, haja
vista que a criança está diante de pessoas que
não fazem parte do seu convívio pessoal, ela
precisa de alguém que a ajude na relação que
estabelece com as outras crianças.
Quando a criança passa para o próximo estágio, ela fica diante de obrigações
que não são apenas diante dos pais ou dos
professores, mas perante a sociedade, isso é
preponderante, pois é o que vai definir os comportamentos na vida, seus papéis sociais e o
conteúdo de uma vida futura.
A criança é consciente disso, mas só
assume essa responsabilidade de maneira real
quando começa a estudar. Suas relações agora são mais amplas, àquelas anteriores perdem
seu papel, tudo é completamente diferente no
ambiente escolar:
A mudança do lugar ocupado pela criança no sistema
das relações sociais é a primeira coisa que precisa ser
notada quando se tenta encontrar uma resposta ao problema das forças condutoras do desenvolvimento de
sua psique. Todavia, esse lugar, em si mesmo, não determina o desenvolvimento: ele simplesmente caracteri-
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Pode-se notar que desde os primórdios
da humanidade as narrativas fantásticas são
utilizadas para formar, informar, educar, criar
consciência de mundo no ser humano, ajudá-lo
a crescer e se desenvolver por meio das histórias contadas, as quais transmitem valores,
ideais, ideias, cultura e costume da sua terra.
Com isso, fica evidente a relação da literatura
com a pedagogia e como elas contribuem para
De acordo com a Psicologia Experi- a formação da personalidade infantil.
mental, há dois estágios no desenvolvimento
da percepção do mundo nas crianças. Num
AS FAIXAS ETÁRIAS
primeiro momento a criança até os três anos
de idade é um “cego mental”, ela está num
Segundo a Psicologia Experimental,
estado semi sonolento.
como já foi dito anteriormente, para cada estágio psicológico da criança há um tipo de texto
Há um total isolamento da criança com adequado. Deixando de lado as diferenças que
relação ao mundo exterior. E num segundo existem no crescimento físico, psíquico-intelecmomento, depois dos três anos de idade, a tual, afetivo, sensível e social, pode-se determicriança começa a organizar e a estruturar as nar as fases consideradas normais no desenpercepções caóticas e difusas da realidade, volvimento infantil.
ela começa a perceber o mundo exterior, começa a ter atenção nas coisas, e a atenção é
A Primeira Infância (15 ou 18 meses
marcada pela substituição de comportamentos aos 3 anos), é uma fase que corresponde ao
desestruturados por respostas organizadas por movimento e à emotividade. A criança recoestímulos específicos.
nhece a realidade pelo tato, suas reações se
caracterizam por meio dos movimentos, pelas
Compreender, dar atenção e estimular autodescobertas, pela necessidade de contato
cada estágio no desenvolvimento da psique e emotivo, principalmente com relação à mãe, e
da percepção da realidade no mundo infantil é pelo egocentrismo. É o momento de descoberessencial para o desenvolvimento da consci- ta de si mesmo, dos outros e da conquista da
ência de mundo na criança.Estimular o contato linguagem.
das crianças com o mundo mágico da literatura infantil é proporcionar a ela um mundo novo
A literatura destinada à essa fase é exque a ajuda na formação símbolos metafóricos tremamente lúdica, ela se dá por meio do jogo,
que compõem o mundo real.
livros de imagens que estimulam a percepção
visual e dos brinquedos que devem fazer parte
As etapas de desenvolvimento infantil do universo infantil. A música e o canto tamnão são tratadas com o devido cuidado. So- bém fazem parte da iniciação literária e cultural
mente com o desenvolvimento simultâneo da dessa fase.
literatura infantil e da pedagogia, as quais iniciam-se os estudos sobre as contribuições dos
A Segunda Infância ( 3 aos 6 anos) pritextos literários para a formação da criança, é vilegia a fantasia e a imaginação, essa fase é
que os estágios da evolução comem a ser res- muito marcada pelo pensamento lúdico e mágipeitados. No Brasil, as reformas pedagógicas co. O livro infantil adequado é o que apresenta
contribuem muito para a valorização e para o imagens cujo significado é sugerido por meio
desenvolvimento de uma literatura infantil na- de textos curtos, pois essa fase corresponde a
cional.
consolidação da linguagem.
za o estágio existente já alcançado. O que determina diretamente o desenvolvimento da psique de uma criança
é sua própria vida e o desenvolvimento dos processos
reais desta vida – em outras palavras: o desenvolvimento da atividade da criança, quer a atividade aparente,
quer a atividade interna. Mas seu desenvolvimento, por
sua vez, depende de suas condições reais de vida. (VYGOTSKY; LURIA; LEONTIEV, 1998, p. 63).
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Piaget (BARROS, 1992, p. 107-109)
afirma que essa fase é chamada de animista,
já que a criança considera todas as coisas dotadas de vida. Recomenda-se então, livros que
reproduzem situações familiares, contos de
animais, fábulas ou contos maravilhosos.

A leitura adequada para esta fase é a
literatura que funde a imaginação com a realidade, a que realça as aventuras e o caráter do
herói, que tem situações de mistério, que seja
alegre, bem humorada. Narrativas exemplares,
novelas policiais, narrativas do cotidiano etc. A
Quarta Infância (após os 12 anos) é a fase do
Ainda segundo Piaget, nessa fase há pensamento reflexivo e do idealismo:
várias características do pensamento infantil,
tais como: egocentrismo, não é um termo pe- O adolescente pode considerar hipóteses que talvez
jorativo, mas a criança dessa faixa etária são sejam ou não verdadeiras e examinar o que resultará
incapazes de aceitar o ponto de vista do outro; se essas hipóteses forem verdadeiras. Ele pode acomrealismo nominal, a criança pensa que o nome panhar a forma de um argumento, embora ignore seu
é uma propriedade do objeto que ele represen- conteúdo concreto. É desta última característica que as
ta; classificação, elas não têm critérios para operações formais recebem nome.
classificar um grupo de coisas parecidas:
As estórias infantis, a música e o desenho têm, durante
toda a infância especial importância na formação geral
do ser humano e atuam como instrumentos de terapia
e catarse, justamente por causa da acentuada sensibilidade dos primeiros anos. Nesta época, surge um
verdadeiro sentimento estético: a criança gosta de tudo
quanto é ritmo, adora contos e aventuras e sente especial prazer em desenhar. Assombrada com tudo o
que vê ao seu redor e muitas vezes traumatizada pela
autoridade dos pais e pela televisão que invadiu o lar
com programas e notícias de violência, morte e dor, a
criança necessita das atividades artísticas para manter
sua saúde mental intacta. O faz de conta pode ser a
própria realidade infantil e o que era uma vez constitui-se num poderoso processo de identificação capaz de
eliminar parcial e/ou inteiramente conflitos e frustrações
(COELHO, 1984, p. 16).

Concluindo: um adolescente raciocinar cientificamente,
formulando hipóteses e comprovando-as, na realidade
ou em pensamento. Enquanto o pensamento de uma
criança mais nova envolve apenas objetos concretos, o
adolescente já pode imaginar possibilidades. Quando
tem por volta de quinze anos, o adolescente resolve
problemas analisando-os logicamente e formulando hipóteses a respeito de resultados possíveis, a respeito
do que poderia ocorrer (BARROS, 1992, p. 111).

A literatura procurada pelos jovens dessa faixa etária são os romances com grandes
aventuras passadas no tempo antigo, romances sentimentais, biografias romanceadas de
grandes homens e mulheres da História, mitos
e lendas que explicam a gênese do mundo,
deuses e heróis, novela de ficção científica e
contos realistas.

A Terceira Infância ( dos 7 aos 11 anos)
é a fase do pensamento racional e da socialização na qual o pensamento mágico e infantil
vai aos poucos sendo substituído pelo pensamento racional. É a época da primeira escolaridade, fase importantíssima na vida da criança,
que tem expectativas culturais, de aquisição de
saber e social.
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A LITERATURA INFANTIL
TRANSMITE EXPERIÊNCIAS

É poder despertar no seu íntimo o interesse e a curiosidade em saber cada vez mais:

Querer saber de todo o processo que acontece, do nascimento até a morte, faz parte da curiosidade natural da
criança, pois se trata da vida em geral e da sua própria
em particular … Saber sobre seu corpo, sua sexualidade, seus problemas de crescimento, sua relação (fácil
ou dificultosa) com os outros faz parte do se perguntar sobre si mesma e do precisar encontrar respostas
(ABRAMOVICH, 2002, p. 98).

[...] os requisitos literários são, talvez, os mais difíceis
de ser atingidos. Não basta saber escrever, não basta
ser escritor; é preciso saber escrever para a criança,
ser escritor de crianças. Penetrar em seu mundo, retornar às suas idades, sentir os seus interesses são
requisitos primordiais para centralizar a sua atenção.
Escrever para criança é, ao contrário do que parece a
muitos, a tarefa mais difícil em literatura (CARVALHO,
1989, p.155).

Todos os questionamentos infantis podem ser esclarecidos por meio das obras da
literatura infantil, que além de despertar a imaginação, a fantasia, a emoção no leitor, informa sobre várias experiências, problemas ou
dilemas que interessam as crianças.

A obra infantil, como já foi dito anteriormente, tem que ter alguns requisitos para
que desperte o interesse da criança para que
ela possa descobrir o mundo real representado
metaforicamente na fantasia.

Esses problemas são tratados de maneira pura, suave, humorada, divertida, fazendo com que elas aprendam ao mesmo tempo
que se divertem.Por meio dos livros infantis a
criança pode se ver retratada na história, ela
se identifica com as personagens e com seus
problemas, assim pode ler sobre sua relação
com a família, ou sobre sua afetividade, medo,
respeito, disputa por atenção, por carinho com
os irmãos, a relação de amizade, afeto e carinho com os avôs.

Esses
fundamentos
(CARVALHO,
1989) são: literários, morais, pedagógicos,
psicológicos e materiais, têm por objetivo fixar
conhecimentos, levar para a criança uma boa
leitura, visa a formação da conduta ou do caráter por meio da evolução do senso ético e da
sensibilidade estética. Como meio de comunicação visa, consequentemente, a socialização,
despertando bons sentimentos e assim aperfeiçoar a conduta.
É claro, que a literatura infantojuvenil só
atinge esses objetivos com a associação desses requisitos. Não se deve dissociá-los, mas
adaptá-los ao nível cronológico ou mental a
que se destina a obra:

Os conflitos, brigas e relações de autoridade também são discutidas nas histórias,
como a separação dos pais. Enfim, os livros
infantis falam de muitas outras coisas: crescimento pessoal, morte, diferentes formas de poOs contos de fadas estão envolvidos no maravilhoso,
der e etc.
um universo que denota a fantasia, partindo sempre
Para as crianças há tantas coisas a
descobrir, um mundo inteiro de emoções, sensações, coisas a conhecer e, não há nada mais
bonito para ela do que se inteirar desse mundo
de maneira poética, envolvente, irônica e fantástica do mundo da literatura infantil.

duma situação real, concreta, lidando com emoções
que qualquer criança já viveu… Porque se passam num
lugar que é apenas esboçado, fora dos limites do tempo e do espaço, mas onde qualquer um pode caminhar… Porque as personagens são simples e colocadas
em inúmeras situações diferentes, onde têm que buscar
e encontrar uma resposta de importância fundamental,
chamando a criança a percorrer e a achar junto uma
resposta sua para o conflito… Porque todo esse processo é vivido através da fantasia, do imaginário, com
intervenção de entidades fantásticas (bruxas, fadas,
duendes, animais falantes, plantas sábias (ABRAMOVICH, 2002, p. 120).
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Uma das formas narrativas mais utilizaHÁBITO DE LEITURA
das para transmitir valores, ideais de caráter e
personalidade, e o mais importante, para transO livro pode enriquecer o ambiente
mitir ou resolver dilemas infantis é o Conto de escolar, mas para que isso aconteça, é preFadas.
ciso torná-lo parte da vida de todos. Para as
crianças que ainda não sabem ler (pré-alfabeEles iniciam-se com um acontecimento tização) e para os que estão aprendendo a ler
ou problema vinculado à realidade que dese- (alfabetização) é importante que se tenha conquilibra a tranquilidade inicial da história. Esses tato com tal material, pois, apresentando o livro
problemas podem ser afetivo, de carência, pro- desde cedo ao indivíduo, estará lhe fazendo
blemas de pais e filhos e muitos outros.
um bem e propondo-lhe uma fonte inesgotável
de prazer, diversão e informação:
O desenvolvimento do conto de fadas
é uma busca de soluções no plano da fanta- A leitura pelo seu próprio mecanismo de reflexão e
sia com a introdução de elementos mágicos. percepção, influencia na formação do indivíduo. Como
A restauração da ordem e da tranquilidade no possibilidade reflexiva, age na ativação da memória e
desfecho da história se dá quando há uma vol- da criatividade, na expressão oral e escrita, ou seja, os
ta ao real. Isso é transmitido à criança para que resultados da leitura como prática diária são cada vez
ela saiba que não pode viver sempre no mun- melhores em qualidade e quantidade (ROCHA, 1987,
do da imaginação, é necessário assumir o real, p. 40).
e é quando ela entende a moral, os valores que
a história lhe transmite, portanto achar que as
Na Educação Infantil, uma atividade
histórias infantis podem levar a criança a viver que é desenvolvida diariamente e é muito imsempre no mundo fantasia é um engano:
portante para as crianças é a Hora da História, na qual o educador conta histórias para as
Esses contos de fadas nos falam de traições, de te- crianças. Este é um momento valioso para elas
mores, de juramentos, de sentimentos de perda, de fantasiam sobre o mundo mágico que o livro
infidelidades, de carências, de abandonos, de esque- propicia.
cimentos… De que, às vezes, os irmãos, os familiares
próximos, são maus, perversos, injustos, vingativos e
que a ajuda pode chegar através de desconhecidos (raposas, rãs, velhos, fadas, duendes), de desafios terríveis que têm que ser enfrentados (remover montanhas,
encarar ogros, trabalhar como escravos), de prisões,
de amor [...] Falam de tristezas, de desconfortos, de
revelações, de sexualidade… Nos falam da vida e da
morte, de ciclos que se iniciam e se fecham… Nos falam da dificuldade de ser criança ou jovem, de como
é preciso provar nossa capacidade a cada instante, de
como temos de nos afirmar como pessoas – o que
só acontecerá quando nossa própria identidade tiver
sido alcançada, após um longo período de buscas, de
sofrimento, de rejeições […]. E de como todas essas
turbulências internas – que fazem parte da condição
humana – Também podem ser compreendidas e resolvidas através do encantamento, da magia, da presença
do maravilhoso… Falam de pessoas e de suas buscas
de felicidade (ABRAMOVICH, 2002, p. 137).

Nesta faixa etária, de 3 a 6 anos, se
apresentado corretamente, os livros podem fazer com que as crianças adquiram o hábito de
leitura. Este hábito pode ser conquistado mesmo antes da criança entrar para escola, em
casa, esta afinidade começa com as leituras
que os pais fazem para os filhos. Por ser um
hábito que se adquire gradativamente, é importante que a criança, desde bebê, tenha a
oportunidade de estar com os livros. O ideal
que pais e filhos, mesmo nos de colo, possam
compartilhar uma experiência gostosa, na descoberta do mundo dos livros (SANDRONI; MACHADO, 1986, p. 12).
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Além de casa, a escola e a creche
também são ambientes propagadores deste
hábito, sendo que, na creche, a criança entra
em contato com os livros mais cedo que as
crianças da escola, já que entram na instituição aos 4 meses de idade, enquanto na escola
ingressam com 4 anos. Tornam-se então um
meio importante de disseminação do hábito de
leitura, já que no Brasil, os pais que leem para
os filhos são a minoria, e a biblioteca, juntamente com o professor, podem auxiliar nesta
perspectiva.
Como foi citado, toda criança merece
ter a oportunidade de conhecer os livros desde
cedo, e a melhor maneira de proporcionar este
contato na Educação Infantil é criar cantinhos,
destinados à leitura.
Este contato em local adequado para
esta integração (criança e livros), trará efeitos
positivos, não apenas como o hábito de leitura,
mas também a responsabilidade, o cuidado, a
independência, a cooperação, dentre outros.
As crianças deveriam frequentar a biblioteca desde
cedo, iniciando um contato agradável com os livros ilustrados mesmo antes da matrícula escolar. Poderiam se
portar na biblioteca como quisessem, ficar sentadas ou
deitadas, isto é, na posição que preferirem: importaria
apenas o hábito que começa com o manuseio do livro
que se inicia (SANDRONI; MACHADO, 1986, p. 31).

Para proporcionar este contato, é preciso um local agradável, no qual os livros estejam ao alcance das mãos. Podem ser acomodados em pequenas estantes ou caixas. Os
títulos devem agradar à criança que, nesta fase
(3 a 6 anos ), ainda não sabem ler e conter
muitas ilustrações, bonitas e coloridas, pois, é
por meio delas que a criança irá fazer a pseudoleitura da história.

Os livros devem ser renovados, trazendo novidades. Pode-se colocar almofadas sobre um tapete, para que cada um se acomode
como melhor achar. Uma biblioteca infantil ou
um cantinho de leitura não deve apenas ter livros, mas também uma grande quantidade de
atividades para motivar as crianças, podem ser
propostos jogos e brincadeiras.
Por se tratar de crianças, o silêncio não
seria exigido, pois a calma e os ruídos conviveram juntos neste espaço. O educador pode
criar regras juntamente com as crianças, como,
por exemplo, sobre o empréstimo dos livros,
como manuseá-los, como colaborar para a organização do espaço, iniciando-os assim, nas
responsabilidades.
O professor pode propor ainda, aumentar o acervo de livros da sala com os livros
criados pelas próprias crianças, assim, o aluno
se sentirá parte da biblioteca. Há tantos meios
para despertar o hábito de leitura nas crianças
que o educador de hoje deve sentir-se privilegiado, pela grande oportunidade que tem de
criar novos leitores.
Crianças de 3 a 6 anos de idade estão
na fase do afloramento para adquirir hábitos,
bons e saudáveis, desde que estes sejam parte de seu dia-a-dia, pois, o livro é muito mais
que papel e tinta, é uma inesgotável fonte de
conhecimento e prazer.
É um passaporte para conhecer lugares que, muitas vezes, só existiram na imaginação de quem os criou, ele nos abre as portas
para o infinito, para o passado e para o futuro, nos dá a oportunidade de ingressar em um
mundo de cores e magias, no universo infantil!
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir, depois de todo esse estudo feito da literatura infantil, da sua origem,
desenvolvimento e conceituação, que ela sempre teve um papel primordial na vida das pessoas,
o de informar, de formar o caráter, de transmitir experiências de vida, valores, ideias, ideais são
fundamentais para o desenvolvimento completo do ser humano, tanto espiritual quanto social e
cultural.
Desde os primórdios da civilização, as histórias infantis têm esse objetivo. Elas são utilizadas, além da rígida disciplina moral passada pelo humano para completar o aprendizado das
crianças, para apresentar um mundo mágico, fantástico que ensina e diverte.
Segundo as várias psicologias, a magia é um elemento importantíssimo e tem que estar
presente na vida do pequeno leitor. Ela é uma válvula de escape na qual as crianças podem
imaginar, podem estar perto de personagens fantásticas como bruxas, fadas, anões, gigantes,
reis, rainhas, príncipes e princesas, mas onde nem tudo é perfeito, utilizando a magia as crianças
aprendem que têm de superar certos obstáculos para atingir a felicidade, a paz.
Por meio deste mundo mágico a criança começa a ter noção da importância da sua existência, que é bom brincar, fazer travessuras, se divertir, mas que na vida nem tudo é brincadeira,
tem seu momento de seriedade, de aprendizagem e crescimento.
Pode-se provar que são inúmeras as contribuições da literatura infantil no desenvolvimento do espírito da criança, principalmente com os contos de fadas. Portanto, o contato das
crianças com este mundo novo, divertido e sério é tão necessário quanto um bom relacionamento com os pais e familiares. Estes têm a responsabilidade de conseguir obter um desenvolvimento satisfatório e sadio à criança.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA
E DA PSICOMOTRICIDADE NA PRIMEIRA
ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

RESUMO: Esta revisão reflete sobre o ofício do educador físico, responsável por auxiliar os
alunos em questões cognitivas, motoras e afetivas, bem como as suas contribuições na educação. A justificativa deste estudo é abordar a importância da educação física, pois é fundamental no que se refere às mais variadas áreas do saber e conhecimento, como questões
relacionadas à aprendizagem e suas diferentes abordagens, trazendo ao professor um suporte
e propõe a este um embasamento teórico proporcionando mecanismos e subsídios para trabalhar em sala de aula e incentivar a autonomia do educando. Além disso, tem como objetivo
geral estudar a importância do lúdico e da psicomotricidade no desenvolvimento infantil. O
estudo foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica e foi possível perceber que o enfoque
da educação física e da psicomotricidade na primeira etapa da educação básica.

Palavras-chave: Educação Física; Aprendizagem; Psicomotricidade, Educação Básica.
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INTRODUÇÃO

A

Educação Básica é a etapa escolar que ocorre o processo de construção da autoimagem e de autoconhecimento, permeia o desenvolvimento e a construção do
eu, sendo que a criança é o principal sujeito da aprendizagem.

Os profissionais que atuam com crianças entre 0 a 6 anos possuem um olhar mais
atento sobre a educação, de forma a oferecer, os diversos materiais de pesquisas visam relevar
a contribuição da Educação Física na Educação Infantil, abrangendo o enfoque de criar espaços
e relações de ensino-aprendizagem nas escolas.
A proposta pedagógica da escola define o professor como o mediador do processo de
ensino-aprendizagem e o aluno, com o auxílio deste mediador, constroem o seu conhecimento.
Cabe ao professor ser um profissional comprometido com a prática educativa, por isso propõe-se que este tenha formação adequada, mantendo-se em constante formação.
Os conteúdos de sala de aula devem ser propostos, considerando a realidade do
aluno, suas experiências e o conhecimento adquirido no seu cotidiano. Tais conteúdos devem
ser trabalhados de maneira coerente e organizados pelo professor
A partir de avaliações pedagógicas, o educador físico deve orientar as famílias e em
conjunto com a gestão deve oferecer orientações sobre o trabalho, para poder auxiliar o aluno
da melhor forma possível. Diante do exposto, é preciso ressaltar que a educação física é uma
área de conhecimento ligada à educação e à saúde, que estuda e trabalha com o processo de
aprendizagem humana e suas dificuldades, considerando o meio em que a criança vive sua família, escola, história de vida e a sociedade a qual pertence.
Como base metodológica foi realizada uma pesquisa bibliográfica com palavras chaves que englobam educação física, ludicidade, psicomotricidade e educação infantil, todos os
trabalhos foram pesquisados em bases de dados do Scielo a fim de estudar a importância da
educação física na educação infantil.
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Acima de tudo, o cognitivo de bebês e
A PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAcrianças é assegurado e se faz necessário o
ÇÃO BÁSICA
Nos dias atuais, tem-se o conhecimento de que a etapa da educação infantil prevê
o desenvolvimento ético, estético e político do
educando, mediante influência de teorias baseadas no construtivismo e para que este aluno
esteja apto para convívio em sociedade (PINTO, 1997 p.27).
De acordo com o Referencial Curricular
da Educação Infantil (1998, p.200.), o currículo
da educação infantil deve ser pautado no movimento e deve ser integrador, ou seja, deve
privilegiar o conhecimento que o educando já
tem, além de respeitar as individualidades de
cada criança:

desenvolvimento em ambiente sadio, amplo e
o mais importante: que este se enxergue parte
do processo educativo. O educador deve promover exibição de trabalhos feitos pelos alunos
e em todo espaço deve conter objetos que remetam a sua história e cultura. Segundo Kramer (2007, p.15):
Crianças são sujeitos sociais e históricos, marcadas,
portanto, pelas contradições das sociedades em que
estão inseridas. A criança não se resume a ser alguém
que não é, mas que se tornará (adulto, no dia em que
deixar de ser criança). Reconhecemos o que é específico da infância: seu poder de imaginação, a fantasia, a
criação, a brincadeira entendida como experiência de
cultura (KRAMER, 2007, p.15).

As diferentes atividades que ocorrem nas instituições
requerem das crianças posturas corporais distintas.
Cabe ao professor organizar o ambiente de tal forma a
garantir a postura mais adequada para cada atividade,
não as restringindo a modelos estereotipados (RCNEI.v.
3, p. 37).

Vários autores se propuseram a abordar o tema “infância”, no entanto, ainda se faz
necessário dar maior atenção a esses petizes,
fazendo com que muitas crianças cheguem à
idade adulta precocemente, pois infelizmente,
nem todos respeitam as legislações de proteO Referencial da Educação Infantil rom- ção à criança.
pe com a concepção de ensino tradicionalista,
que visa métodos conteudistas e mecânicos,
A escola possui grande significância na
oferecendo oportunidades para trabalhar com vida de qualquer criança, pois é ela quem vai
os pequenos. As crianças assumem o protago- moldá-lo e promove os ensinamentos para o
nismo no processo de ensino e aprendizagem, exercício da cidadania. Além disso, tem como
enquanto o docente será o mediador na educa- anseios principais que o aluno seja capaz de
ção (PINTO, 1997, p.35).
interagir, colaborar e desenvolver a criticidade,
De acordo com Sarmento (2003, p.86),
a condição para permitir que as crianças sejam
valorizadas enquanto sujeitos de direitos é a inserção da prática da escuta e do protagonismo
que vão ao encontro da concepção de infância
do nosso século.
A educação infantil em parceria com a
família introduz as crianças em práticas sociais
humanas desde o momento das brincadeiras
até a hora da alimentação, higiene e a cultura. Outro aspecto ressaltado é que o cuidar e
educar são elementos indissociáveis, que asseguram a proteção desses petizes (SARMENTO,2003, p.88).

porque o ser humano só consegue desenvolver essas habilidades e competências em contato com o outro. (COLELLO, 1997, p.37). De
acordo com o Referencial Curricular Nacional
para a Educação Infantil (BRASIL, 2001, p.11):
Os primeiros anos de vida de uma criança são de extrema importância, principalmente no que se confere a
vida escolar, até mesmo pelo fato da educação infantil
ser considerada a primeira etapa da educação básica,
por esse motivo as instituições sociais família e escola
devem se conversar e se completar nesse processo
educacional (BRASIL, 2001, p.11).
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A família, importante instituição familiar, que é em teoria responsável por passar
todas as regras e ensinamentos para se viver
em sociedade, nem sempre cumpre seu papel, e dessa forma, é importante salientar que
cada família, conforme afirmações de Gallardo
(2005, p. 89), possui um diferente patrimônio
cultural e ao mesmo tempo segue o padrão
que lhe é determinado.

Redin (2007, p.7), levam em consideração a infância e a condição social da criança,
pois aqueles que são de origem mais abastadas não sofrem por falta de materiais e condições de se desenvolver. Dessa forma possibilita o desenvolvimento pleno, ao contrário
dos que possuem origem mais humilde. Essas
situações em que o sujeito está inserido farão
diferença na vivência infantil.

Portanto, a criança na contemporaneidade é vista de maneira única e, por viver em
sociedade, classifica-se como ser político e social. Dessa forma, a educação vai trabalhar a
fim de desenvolver as potencialidades desse
indivíduo, para que no futuro este chegue na
chamada autonomia (PINTO,1997, p. 35).

Ao analisarmos outro conjunto de documentos, os três volumes do Referencial
Curricular Nacional para a Educação Infantil
(RCNEI), foi possível apreender o comprometimento da utilização dos jogos e brincadeiras
propostos no discurso daqueles documentos.
Neles localizamos estratégias educativas que
buscam se apoderar da infância.

Comenius (1997, p.125.), ainda afirma
que a infância seria a parte mais importante de
todo o desenvolvimento humano e afirma ainda
que as crianças são totalmente capazes de se
desenvolverem e, dessa forma, chegarão em
sua autonomia independentemente das condições sociais ou físicas atuais.

Identificamos que a organização do
jogo e das brincadeiras no tempo e espaço
é proposta pelo Referencial de forma a atuar
sobre a constituição dos sujeitos. As práticas
sugeridas propõem formas de interação que
buscam subjetivar os sujeitos, com prescrições
Para Froebel, importante precursor dos pedagógicas detalhadas para o encaminhajardins de infância e criador de uma pedagogia mento das situações que envolvem os jogos e
para essa faixa, defende a aprendizagem pela brincadeiras.
prática. De acordo com Gadotti (1999, p. 4), a
Essa situação é discutida por Brougère
visão dele se atrela às ideias construtivistas em
que a criança deve ser formada em sua tota- (2003) ao destacar que os jogos e brincadeiras,
lidade, pois esta também é agente social que quando imbuídos de intencionalidades educativas, devem não só ser vigiados, mas também
participa da sociedade.
dirigidos e não deixados à espontaneidade da
Todavia, as concepções de crianças de criança. Em seus estudos o autor reconhece
Kuhlmann (1998, p. 469) afirmam que as crian- que o jogo livre não tem valor nas instituições
ças interagem umas com as outras e nesse escolares, onde tudo deve estar previsto para
sentido obtém uma educação mais empírica. acontecer na ordem estabelecida.
Dessa forma, a formação do conhecimento se
constrói pela experiência em que estes petizes
Nestes contextos, o adulto aparece
são submetidos no âmbito escolar.
como interlocutor privilegiado e com poder de
direção das atividades infantis. Nesse caso, perA criança é o ator protagonista e tem cebemos continuidades em relação à RJI acivoz ativa e que os educadores devem traba- ma examinada: a infância aparece como fase
lhar, de fato, na escuta destes, além de que propícia para intervenção educativa, devendo
todos que estão à volta dessas crianças, têm este momento ser aproveitado por completo
de certa forma, a vida modificada pelas ações pela instituição e pelos adultos que trabalham
destas (KUHLMANN, 1998, p.470).
com as crianças. De acordo com o manual, o
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professor deve ampliar destrezas, explorar posturas corporais, aperfeiçoar gestos, por meio
da organização sistemática do ambiente e das
atividades que dizem respeito a tais situações,
empreendendo atenta observação na correção
dos aspectos que envolvem tais ‘habilidades’.
Vislumbramos aqui, conforme nos alertou Foucault, que a observação produz um saber sobre a criança, uma verdade sobre a infância:

Dessa perspectiva, os jogos e brinquedos, como artefatos culturais, ao fazerem parte
das práticas educativas com intenções instrucionais, imprimem produtividade ao processo
de construção da subjetividade. Como elementos do currículo, comprometem-se com objetivos que buscam formar e construir iguais. Em
geral, neste processo de construção o adulto
tem um importante papel na seleção das atividades, na disponibilização dos materiais e na
As diferentes atividades que ocorrem nas instituições gestão das crianças:
requerem das crianças posturas corporais distintas.
Cabe ao professor organizar o ambiente de tal forma a
garantir a postura mais adequada para cada atividade,
não as restringindo a modelos estereotipados (RCNEI,
v. 3, p. 37).

A brincadeira favorece a autoestima das crianças, auxiliando-as a superar progressivamente suas aquisições
de forma criativa. Brincar contribui, assim, para a interiorização de determinados modelos de adulto, no âmbito
de grupos sociais diversos. Essas significações atribuídas ao brincar transformam-no em um espaço singular
de constituição infantil (RCNEI, v. 1, p. 27).

A ritualização cotidiana, proposta para
as práticas, imprime um controle extensivo sobre o tempo e os espaços, incluindo, também,
a atuação sobre os movimentos das crianças,
O RCNEI, ao dizer como devem ser
explicitando a compreensão de que governar
deve ser entendido como agir de acordo com encaminhadas, organizadas e conduzidas as
atividades, faz prescrições de uso no que se
as regras.
refere aos jogos e brincadeiras, induzindo os
A preocupação com o aperfeiçoamen- sujeitos – professoras e crianças – a seguirem
to das competências motoras por meio das as orientações, a encontrarem no texto amparo
atividades diárias, inclusive com jogos e brin- para suas ações e propostas. Isso conforma o
cadeiras, aparece em destaque no texto do campo de atuação dos indivíduos, expondo-os
material, que enfatiza a necessidade de con- a um direcionamento desejável e coerente para
centrar esforços para que as crianças possam cada jogo, cada atividade.
desenvolver uma “[...] ampliação progressiva
O RCNEI, ao dizer como devem ser
da destreza para deslocar-se no espaço” (RCencaminhadas, organizadas e conduzidas as
NEI, v. 3, p. 35).
atividades, faz prescrições de uso no que se
O recurso aos jogos e brincadeiras refere aos jogos e brincadeiras, induzindo os
é subsídio para dirigir o tempo das crianças, sujeitos – professoras e crianças – a seguirem
para controlar suas intenções, enquadrando-as as orientações, a encontrarem no texto amparo
dentro do ambiente institucional. É importante para suas ações e propostas. Isso conforma o
observar como o brincar e o movimento inte- campo de atuação dos indivíduos, expondo-os
gram estrategicamente o currículo dirigido aos a um direcionamento desejável e coerente para
cada jogo, cada atividade.
pequenos:
Pelo seu caráter coletivo, os jogos e as brincadeiras
permitem que o grupo se estruture, que as crianças estabeleçam relações ricas de troca, aprendam a esperar
sua vez, acostumem-se a lidar com regras, conscientizando-se que podem ganhar ou perder (RCNEI, v. 3, p.
235).
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Para Vital (2003, p.36), a brincadeira e
A RELAÇÃO ENTRE EDUCAÇÃO FÍSICA, PSICOMOTRICIDADE E as atividades lúdicas são prazerosos para o indivíduo, além de promover o desenvolvimento
CRIANÇAS
de habilidades como a imaginação, a criativiA psicomotricidade tem importância dade a responsabilidade diante da educação
fundamental na vida do indivíduo, pois o cor- infantil:
po possui uma história e é uma maneira do
[...] podem ter a denominação geral do jogo, porque
homem se relacionar com o mundo que está provocam prazer, podem ser livremente escolhidas peà sua volta. Logo, podemos afirmar que o ser los sujeitos envolvidos, podem realizar-se em qualquer
humano e seu corpo se constroem ao longo do lugar e, na maioria das vezes, auxiliam a descoberta e
estimulam a imaginação e a criatividade (VITAL, 2003,
percurso da vida.
p. 36).

A psicomotricidade visa trabalhar o indivíduo no apoio de história de vida social, política e econômica. A história de uma pessoa se
resume em seu corpo, gestos e praticamente
em todas as ações desempenhadas pelo homem.

Elkonin (1998, p.34) aborda o contato
e o desenvolvimento das crianças em relação
com os objetos e que no brincar a criança cria
o mundo que a rodeia, pelo processo de imitação do outro, os mediadores que são de fato
seus modelos como o professor e a própria
De acordo com Rocha (2007), pode-se família.
concluir que a psicomotricidade é classificada
Nesse contexto, Piaget (1999, p.38)
como uma ciência que, além de estudar o corpo e o movimento, tem como objetivo entender cita que é na escola que a criança passará a
o pensamento e a emoção. Assim, podemos conviver com novas pessoas e esse contato
mencionar as brincadeiras que têm a função gera simpatias e empatias com esses variados
de desenvolver todas as competências psico- grupos de pessoas, permitindo que haja troca
entre as crianças.
motoras da criança.
O brincar é a linguagem essencial
da educação infantil. Estabelece um grau de
afetividade que promove o aprendizado mais
prazeroso e significativo. De acordo com Freire (2008, p.153), no início, o brincar não era
visto com tanta importância, contudo, nos dias
atuais há uma vasta pesquisa sobre seus benefícios.
Freire (2008, p.154) declara que as relações do brincar ocorrem no contexto social e
cultural, portanto, não existe a possibilidade da
atividade se desvincular do afeto e consequentemente da cognição no processo de ensino-aprendizagem, pois o brincar é uma das formas pela qual a criança é inserida na cultura e
colabora para a formação do indivíduo e suas
principais características.

É o que a linguagem exprime, dizendo que as pessoas
gostam: “concordam entre si”, “têm os mesmos gostos”, etc. É, portanto, com base nessa escala comum
que se efetua as valorizações mútuas. Inversamente a
antipatia nasce da ausência de gostos comuns e da
escala de valores comuns (PIAGET, 1999, p.38).

No entanto, Vygotsky (1996, p.123)
afirma que a construção e formação da criança ocorre no contato com o outro. E assim se
desenvolvem as relações afetivas e cognitivas,
pois o brinquedo, segundo ele, desenvolve a
inteligência. Por isso, há o desenvolvimento do
afeto, pois são elementos indissociáveis:
[...] é enorme a influência do brinquedo no desenvolvimento de uma criança. É no brinquedo que a criança
aprende a agir numa esfera cognitiva, ao invés de numa
esfera visual externa, dependendo das motivações e
tendências internas, e não por incentivos fornecidos por
objetos externos (VYGOTSKY ,1996, p.123).
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Elkonin (1998, p.35) ressalta que, por
meio das brincadeiras, as crianças aprendem
a viver na coletividade, portanto, o lúdico é um
instrumento de ensinar, de maneira mais dinâmica, tudo o que a criança vive em seu cotidiano.

O ser humano é um ser social, à vista
disso, precisa conviver com o outro e, quando
pequeno, necessita de cuidados, de ensinamentos e carece de relações afetivas como o
carinho, a emoção e, apesar de ser apenas um
bebê ou criança, é um cidadão de direitos e
que merece ser respeitado (VYGOTSKY, 1954,
Freire (2008, p.154) aborda que atra- p.288).
vés do brincar, conseguem exprimir seus anseios e sentimentos, então, através da ludicidaA educação infantil é a primeira etapa
de é possível ter um conhecimento significativo da educação básica, nesse estágio que ela iniao educando. Portanto, Freire (1971, p. 96) cia o processo de ensino-aprendizagem. Para
afirma que é necessário estabelecer elemen- Lisboa (1998, p. 492), as creches são locais
tos que visem a pedagogia da escuta, ou seja, propícios para o desenvolvimento cognitivo e
que transforme a criança como ser protagonis- emocional das crianças, pois é neste espaço
ta, para que o aluno se sinta parte integrante que elas aprenderão a brincar com os outros,
do processo de aprendizagem e tenha melho- dividir e respeitar limites. De acordo com Corres resultados, pois há uma cumplicidade entre tella (2011, p. 101):
educador e educando.
A afetividade é o estado emocional e
psicológico pode ser mudado ou não a partir
das relações humanas em diversas situações.
De acordo com o psicólogo francês Henri
Wallon (1954, p.280), a emoção desenvolve
as inteligências e possui um papel fundamental, uma vez que a criança expressa seus desejos e vontades por meio das emoções.
Já Vygotsky (1934, p.180) afirma que
a afetividade está ligada no estágio referente
às conquistas realizadas pelo indivíduo durante seu desenvolvimento potencial ou proximal
e que o desenvolvimento do afeto e intelecto
estão intimamente interligados.

Por ser um lugar de relações afetivas, a sala de aula é
espaço para confrontos, conflitos, rejeições, antipatias,
paixões, adesões, medos e sabores. Por isso, essa sala
exala humanidade e precariedade; a tensão contínua
do compartilhar conduz, às vezes, a ruptura emocionada ou a dependências movidas pelo temor da solidão;
afinal, ser humano é ser junto, e ser junto implica em
um custo sensível (CORTELLA, 2011, p. 101).

Ao mencionar a afetividade, o autor cita
que no cotidiano escolar há a valorização do
coletivo e que diante dos conflitos que surgem,
de certa forma, é necessário o diálogo e a
compreensão entre aluno, professor e colegas.

Dessa maneira, os dois teóricos renomados da educação, Vygotsky e Wallon, enfatizam que a construção da cognição tem total
ligação com o desenvolvimento afetivo da pessoa e que, esses fatores contribuem para a formação de identidade do indivíduo (WALLON,
1954, p. 289).

O autor Cortella (2011, p.101) afirma:
“como o interior de uma relação afetiva, a aula
impõe dedicação, confiança mútua, maleabilidade e prazer compartilhado”. Pois, é conveniente que o educador esteja sempre atento
ao comportamento dos alunos, suas reações,
expressões, identificando assim, as contribuições e barreiras das relações afetivas para o
processo de ensino e aprendizagem.

As relações de afetividade estão presentes na vida da criança, seja direta ou indiretamente, este indivíduo em desenvolvimento
tem a educação formada em duas principais
instituições, que se inicia no âmbito familiar e
continua na escola com seus educadores e colegas de classe (VYGOTSKY, 1934, p.181).

O professor como elemento mais experiente dessa relação da sala de aula, precisa contribuir para a criação do clima favorável
para o processo cognitivo, ressaltando mais
uma vez que para o sucesso do trabalho do
psicopedagogo é necessário o trabalho coletivo com o educador e a família da criança.
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Ainda é possível ressaltar que é na
educação infantil que as crianças receberão
ensinamentos que têm relevância com sua realidade e que oferecem os primeiros subsídios
para a formação plena de um cidadão (LISBOA, 1998, p.493).
Contudo, já que a afetividade é essencial na educação infantil e a ludicidade é a principal linguagem para esse grupo, Freire (2008)
afirma que as relações do brincar ocorrem num
contexto social e cultural, portanto não existe
como a criança se desvincular do afeto.
O ato de brincar é inato a criança, devido ao despertar da sua imaginação, que
esta estabelece as relações de aprendizagem
e também os famosos quatro pilares abordadas por Jacques Delors: aprender a conhecer,
aprender a fazer, aprender a viver e também o
aprender a ser, pois se forem atingido esses
pilares teremos uma escola que visa a interação e a participação de todos por meio da criatividade, solidariedade e cidadania. Todos os
elementos supracitados podem ser ensinados
pelas brincadeiras.

tem o direito de brincar, pois essa ação favorece a novas descobertas e curiosidades dos
indivíduos e, diante da ação da brincadeira, os
pequenos podem aprender sobre o mundo.
Além de ser um direito garantido por
lei, a brincadeira é essencial no ensino infantil por se tratar de uma linguagem própria das
crianças e que, aprendendo dessa maneira,
haverá aprendizagem significativa do que em
relação às práticas da pedagogia tradicional
em que a criança não era ouvida e nem vista
como protagonista de sua aprendizagem. De
acordo com a LDB (Lei de Diretrizes e Bases
9394/96), no seu artigo 29, define os objetivos
da educação infantil:
A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade, o desenvolvimento integral da
criança até seis anos de idade, em seus aspectos físicos, psicológicos, intelectual e social, complementando
a ação da família e da comunidade (BRASIL, 1996).

De acordo com os dizeres da LDB
9394/96, pode-se ressaltar que a educação
infantil é primordial para a formação global da
criança, que envolve fatores lúdicos, afetivos e
Elkonin (1998) acredita ao brincar e à os eixos básicos como o cuidar e o educar,
afetividade formas de aprendizagem, na qual, que são indissociáveis.
por meio das brincadeiras, as crianças estão
Lisboa (1998, p. 492) ressalta que a
sempre aprendendo com o auxílio de seus sentimentos em situações como dialogar e enten- instituição que promove a educação infantil
deve valorizar o espaço que ocorre a aprender o outro.
dizagem e principalmente viabilizar o contato
Portanto,a partir dos pensamentos dos com o outro, pois é a partir dessas ações que
autores acima mencionados, entendemos que a criança chegará em sua autonomia.
o ato do brincar não é simplório, o brincar tem
Ainda de acordo com a Lei de Diretria intencionalidade de aprendizagem e garante
a troca de ideias e o respeito pelo outro, além zes e Bases da educação brasileira (9394/96),
de ensinar alguma vivência, resultando em situ- em seu artigo 22, ressalta:
ações de interações e de dividir com os outros.
E também pela ação do lúdico que desperta A educação básica tem por finalidades desenvolver o
educando, assegurar-lhe a formação comum indispenno indivíduo o interesse em aprender, por isso, sável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios
o brincar também pode ser utilizado como es- para progredir no trabalho e em estudos posteriores
tratégia no trabalho do psicopedagogo.
(BRASIL, 1996).
Além dos pensamentos dos autores, a
Desta forma, podemos concluir que na
questão do brincar é garantida por lei, tendo
educação básica o indivíduo insere os conheciem vista o Estatuto da Criança e do Adolescenmentos cognitivos e afetivos em sua formação
te criado em 13 de julho de 1990, sob a Lei
que será base para a vida adulta e exercício
nº8.069, em que estabelece que toda criança
pleno da cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Os jogos podem ser utilizados para introduzir e preparar o aluno para dominar os conceitos trabalhados. A brincadeira é uma linguagem natural da criança e é importante que esteja
presente na escola desde a educação infantil para que o aluno possa se colocar e se expressar
através de atividades lúdicas – considerando-se como lúdicas as brincadeiras, os jogos, a música, a arte, a expressão corporal, ou seja, atividades que mantenham a espontaneidade das
crianças.
A utilização do brincar como recurso pedagógico tem de ser vista, primeiramente, com
cautela e clareza. Brincar é uma atividade essencialmente lúdica; se deixar de ser, fica descaracterizada como jogo ou brincadeira. Incluir o jogo e a brincadeira na escola tem como pressuposto, então, o duplo aspecto de servir ao desenvolvimento da criança, enquanto indivíduo, e a
construção do conhecimento, processos estes intimamente interligados.
O brincar na escola tem também função informativa para o professor. Ao observar uma
brincadeira e as afinidades entre as crianças em sua realização, o educador aprende bastante
sobre seus interesses, podendo perceber o nível de realização em que elas se encontram suas
possibilidades de interação, sua habilidade para conduzir-se de acordo com as regras do jogo,
assim como suas experiências do cotidiano e as regras de comportamento reveladas pelo jogo
de faz-de-conta.
Percebeu-se que é de extrema importância que a criança tenha a oportunidade de se desenvolver por meio de brincadeiras, pois esta possibilita a ampliação das habilidades motoras,
bem como dos aspectos sociais e emocionais.
Cabe também ao profissional de educação física a responsabilidade em proporcionar
momentos planejados envolvendo a brincadeira, atuando como organizador participante e observador das brincadeiras, dando a oportunidade para que a criança possa criar desenvolvendo
sua autonomia.
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