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ERRATA – Edição n. 32 – JULHO/ 2020
•

Referente à Edição n. 30, maio/ 2020: desconsiderar a publicação
da autora ANDRÉIA ROGÉRIA ALVES que consta no sumário (p. 6) e
artigo na íntegra (p. 126-135), por motivo de divergência com a data de sua
evolução funcional.
•
Referente à Edição n. 31, junho/ 2020: desconsiderar a publicação
da autora ANDRÉIA ROGÉRIA ALVES que consta no sumário (p. 5) e
artigo na íntegra (p. 121-132), por motivo de divergência com a data de sua
evolução funcional.
•
Referente à Edição n. 30, maio/ 2020: desconsiderar a publicação
da autora MARIA SOLANGE DE SOUZA LIMA que consta no sumário (p. 9)
e artigo na íntegra (p.806-815), por motivo de duplicidade com a primeira
publicação feita na Ed. n.25 (dezembro/ 2019), sumário (p. 7) e artigo (p.
526-535).
•
Referente à Edição n. 28, março/ 2020: desconsiderar a publicação
da autora DANIELA CRISTINA ROCHA que consta no sumário (p. 6) e artigo
na íntegra (p.313-323), por motivo de duplicidade com a primeira publicação
feita na Ed. n. 26 (janeiro/ 2020), sumário (p. 6) e artigo (p. 223-233).
•
Referente à Edição n. 30, maio/ 2020: desconsiderar a publicação da
autora IVONTILIA MENDES PEREIRA RODRIGUES que consta no sumário
(p.8) e artigo na íntegra (p.575-585), por motivo de duplicidade com a
primeira publicação feita na Ed. n. 29 (abril/ 2020), sumário (p. 8) e artigo
(p. 687-697).
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EDITORIAL
EMPODERAMENTO DO SER HUMANO
“A vida que você tem levado é absolutamente mérito seu, seja pelas suas
ações, seus comportamentos ou suas palavras” (PAULO VIEIRA).
De acordo com o Dicionário on-line HOUAISS, o termo “empoderamento” tem
origem no inglês empowerment e, dentre seus vários significados estão: ser
capaz de ter domínio sobre sua própria vida; ser capaz de tomar decisões a seu
favor [...]. Neste sentido, te questiono: Quantas vezes você já se perguntou: Quem
sou eu? Com quem me pareço ou estou associado? Quem são as pessoas que
regem ou direcionam minha vida? Quem tem sido o piloto do meu próprio barco?
– e para concluir: O que estou fazendo para gerenciar meu próprio tempo?
Imagino que você já tenha feito algumas dessas perguntas a si mesmo. Então
eu te pergunto mais uma vez: Você está sendo exatamente o que nasceu para
ser? Ou simplesmente está sendo isto que pensa que é? ou talvez, está sentindo
sintomas ou dores emocionais causados por: “angústia, depressão, medo,
rejeição, frustração, pânico ou ainda dores físicas provocadas por doenças
psicossomáticas”?!
Calma! Não se desespere... em tudo isto tem um lado bom! O reconhecimento
do seu “eu”, de suas emoções e de seu ser. Porém, o tempo está relacionado
a tudo isto. Qual o tempo que você gasta para gerenciar tamanhas emoções,
dores e sentimentos? Não precisa me responder agora, mas se lembre que o
tempo é algo precioso e que devemos tê-lo como nosso aliado. O tempo é a
moeda da vida, porém devemos saber como gastá-lo ou gerenciá-lo, pois, ele é
de suma importância para as nossas vidas.
Então, aqui fica uma dica para você que não tem sabido utilizar bem o seu tempo
para as coisas boas e benéficas em sua vida. Caso não saiba utilizar seu tempo
de forma correta, não terá “empoderamento” sobre o seu ser. E, desperdiçará
seu tempo em coisas em vão sem viver o presente, parado no passado ou,
paralisado em um futuro que talvez nem consiga enxergá-lo de onde está. Ah,
mais uma dica para você, o passado deve servir de
base para aceitar nossa história e aprendermos a corrigir alguns erros e
reescrevermos uma nova página em nossas vidas e sermos pessoas cada vez
melhores.
Portanto, não deixe que seus maus pensamentos te leve a fadiga ou até mesmo,
te leve ao fracasso, mas pense no bem que pode te levar a novas e grandes
conquistas internas, externas e duradoras. Agora responda a si mesmo: “São os
outros ou é você que tem o poder de escolher seu “destino”? São os outros ou
é você que tem a capacidade de escolher as melhores pessoas para estarem ao
seu lado, honrando sua história? Por isso, temos que renovar nossas mentes e
nos transformar para que possamos transformar o “outro”. E, lembre-se sempre
“uma mente renovada transforma vidas!!!
TANIA REGINA DA SILVA
Formada em Coaching Integral Sistêmico; Analista de Perfil
Comportamental Busness High Performance Coaching for Money
Mendy Power; Bispa e Vice-Presidente da (MISFAB) e Líder do Grupo
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ANÁLISE HISTÓRICA DA GESTÃO ESCOLAR
NA BUSCA DA QUALIDADE DE ENSINO

RESUMO: O atual estágio de desenvolvimento da sociedade que Milton Santos classifica como
meio técnico científico informacional determina novos modelos econômicos fundamentados
nas leis do mercado capitalista, cujo objetivo prioritário é o lucro. Quanto ao aspecto individual, a competição é acirrada e as pessoas são estimuladas por si mesmas para a concorrência
e os indivíduos se consideram concorrentes e se preparam cada vez mais para a competição
e aqueles que não conseguem formam o segmento dos excluídos sociais. O sistema educacional é atingido diretamente por estas mudanças e necessita de adequações constantes
para preparar os educandos, de acordo com a ideologia vigente normalmente alinhada aos
interesses do mercado. As transformações no mundo do trabalho afetam a organização das
empresas e o perfil do trabalhador e consequentemente os conhecimentos, habilidades e
competências necessários à qualificação profissional. O gestor educacional, consciente dos
reclames da sociedade atual, administra a instituição de ensino de acordo com as novas concepções que envolvem o processo de ensino-aprendizagem voltado para este novo tempo.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Qualidade; Ensino; Sociedade; Gestão Democrática.
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INTRODUÇÃO

A

sociedade contemporânea atravessa um momento novo e conturbado quanto às
relações interpessoais. Este momento entra para a história estigmatizado como
era tecnológica – através do conhecimento – entretanto, paradoxalmente, pela
regressão na qualidade das relações humanas. Simultaneamente, pode-se assistir, de um lado,
uma sociedade globalizada, conectada e de outro, homens e mulheres abandonados em sua
condição humana, relegados à própria sorte e sem acesso a itens básicos para sua dignidade
como água e alimento.
Este trabalho começa propondo uma reflexão sobre o papel da gestão escolar na busca
da qualidade de ensino, considerando esta sociedade que não prioriza qualidade para as relações humanas e em um contexto diverso, o ambiente de trabalho é apenas um dos lugares de
interação para os quais as pessoas devem ser formadas. É neste cenário que o comportamento
das pessoas é influenciado e, por conseguinte, influenciando as relações interpessoais que, por
sua vez, culmina interferindo nos resultados das empresas em todos os aspectos. O século XXI
questiona paradigmas seculares quanto aos ambientes de trabalho e ambientes educacionais.
Faz-se necessário adequações e modificações nestes dois âmbitos, especialmente nas escolas.
O papel do gestor educacional entre suas competências, deve ter a capacidade de implementar as relações interpessoais que se dão entre o corpo docente-discente e também com
o corpo técnico-administrativo. Líder por excelência, o gestor educacional administra a instituição
de ensino sob pressão constante, cônscio de que administrar conflitos entre as pessoas faz parte de sua rotina de trabalho. Tais conflitos dão origem a crises que geram inquietação e estresse.
Sua responsabilidade abrange a preocupação com o processo de ensino-aprendizagem,
ou seja, está sempre se questionando sobre o quanto os conflitos podem afetar a construção
do aprendizado, para tanto, esta pesquisa pretende propor conhecimentos acerca da dimensão
histórica da gestão escolar e propiciar uma investigação quanto aos modelos e tipos de administração, as teorias que as envolve e as novas concepções sobre administração e gestão educacional. Também é importante enfocar o funcionamento da escola como espaço social através
das relações interpessoais, considerando-se que a gestão da educação pública acontece dentro
de contradições, visto que o Estado é a forma como a sociedade civil se organiza objetivamente
a partir de lutas sociais travadas no interior do modo de produção dominante, definindo relações
de hegemonia e contra hegemonia, de poder e contrapoder (FARIA,2009).
Vale ressaltar que independentemente de todas as controvérsias que esta temática possa permitir, a função social da escola se evidencia atualmente em sua política pública de ensino
o que valida os projetos político-pedagógicos acompanhados pelas coordenadorias regionais de
ensino. Segundo Faria (2009), como forma organizada da sociedade civil, o Estado se constitui
e se desenvolve como intérprete dos interesses dominantes e hegemônicos, seja pelo ordenamento jurídico, pela regulação das atividades sociais e políticas, pela transmissão ideológica,
seja como garantia da reprodução do modo de produção que lhe confere seus formatos.
Bobbio (1982) escreve, em contrapartida, que se supõe o funcionamento do Estado
ocorre num campo de forças políticas – sociedade civil e ações coletivas dentre outros, que
também influenciam seu metabolismo. Os autores reafirmam a condição de contradição e paradoxo inerente à área educacional na sociedade contemporânea, fazendo jus a sua abrangência
e importância social, econômica e política.
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Olson (1999), escreve que considerando que a realidade é complexa, dinâmica e contraditória, no atual estágio do modo de produção capitalista caberia ao Estado, portanto, representar os interesses dominantes, mas, simultaneamente, assegurar a coesão social. Neste sentido,
o Estado, enquanto estrutura organizada, e consequentemente a gestão da educação pública,
enquanto elemento da práxis coletiva, fariam parte fundamental do arcabouço político da vida
em sociedade. Desta forma, para que as instituições de ensino possam formar pessoas para
transformar a realidade, ela própria teria que ser regida por princípios transformadores, o que
no mínimo significa passar de uma organização burocrática para uma organização coletivista
democrática, propõe Olson (1999).
O presente estudo, portanto, teve como objetivo descrever a importância da gestão
participativa na busca da qualidade de ensino através da história, considerando-se o nível de
participação dos servidores técnicos administrativos e professores no planejamento do processo
de gestão educacional; identificar o nível de participação dos servidores técnicos administrativos
e professores na execução das atividades educacionais; e descrever o nível de participação dos
servidores técnicos administrativos e professores no sucesso do processo de ensino-aprendizagem das escolas em geral.
Para Peixoto (2009), a análise da gestão participativa se justifica, a partir da compreensão de que as instituições educativas são o lócus onde a dinâmica do conjunto de políticas e
ações integradas entre Sistema – Educação – Comunidade se efetiva, refletindo um modelo de
gestão, permitindo então, o confronto entre as políticas públicas propostas e as práticas gestoras
consolidadas na rede pública municipal de ensino. O esforço empreendido na pesquisa da gestão participativa na educação pública justifica-se, outrossim, no contexto contemporâneo, diante
do grande número de debates a respeito da teoria da educação, em vários países do mundo, os
quais defendem a temática da autonomia, da descentralização e da participação como pressupostos básicos da gestão democrática, segundo Oliveira (2008).
Masetto (2003) acrescenta que no tocante à esfera pública, a gestão educacional tem
suas bases nos pressupostos democráticos e na participação da sociedade civil, objetivando
fortalecer o caráter público do Estado e de suas instâncias. É, indubitavelmente, na comunidade
local na qual a instituição de ensino encontra-se inserida que transparece o grau alcançado de
gestão democrático-participativa, viabilizando-se o envolvimento das famílias e entidades parceiras patrocinando o aprendizado dos educandos e arregimentando o projeto político pedagógico
da instituição de ensino, fortes aliados do gestor educacional democrático que, inclusive, segue
as normas atuais e os ditames da legislação brasileira que fornece diretrizes e bases ao ensino.
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UMA VISÃO HISTÓRICA DA GESTÃO
ESCOLAR
Segundo Ghiraldelli (2008), desde sua
origem, a trajetória da escola foi marcada pela
fundamental necessidade de organização. Surge, então, a relação entre educação e administração. Trata-se de a origem de uma fundamentação filosófico-administrativa caminhando
“pari passu” com a própria história da administração pública.
As transformações socioeconômicas,
culturais e políticas da época dão à administração seu sentido histórico. Seu sentido original
embasado na família, na religião e no exército
também foi sofrendo modificações, levando ao
abandono das regras primeiras de organização
e construindo novas metodologias e mecanismos de organização institucional, especialmente a contar do advento da Revolução Industrial,
na Europa do século XVIII.
Ghiraldelli (2008) escreve que a escola, no seu decorrer histórico, utilizou vários pensamentos provenientes das teorias administrativas, muitas das vezes aplicadas em empresas
e instituições financeiras. Segundo o autor,
embora haja a troca de conhecimentos entre
escola e teoria administrativa na condução da
organização escolar, torna-se necessário uma
série de adaptações, porque a administração
empresarial e a educação possuem papéis distintos para a história social.
Afirma que a educação não se reduz
a uma simples relação entre capital e trabalho; o pensamento educativo e sua aplicação
têm o compromisso de transformar, transmitir
o saber, formar e preparar o homem para o
trabalho e viver em sociedade. Vale ressaltar
que por mais que a iniciativa privada no âmbito
educacional tente imprimir uma atmosfera empresarial em sua relação com os pais de alunos e coloque o educando no papel de cliente,
muito se difere tal relação, visto que ser humano jamais pode ser tratado, principalmente em
nível educacional, como produto ou mercadoria. E o lucro, ainda que seja sua meta número
um, jamais será mais importante do que o desenvolvimento de um ser humano, meta número um de qualquer projeto político-pedagógico
(GHIRALDELLI, 2008).

COLONIZAÇÃO E EDUCAÇÃO
Conforme Aktouf (1998), a história da
educação colonial no Brasil se inicia com a
consolidação territorial e se estende ao ano
de 1822, quando se consolida o processo de
emancipação política. O conceito de colônia
pode ser expresso pelo pensamento de dependência política e econômica em relação aos
objetivos e necessidades da metrópole, tendo
como característica principal as regras do capitalismo comercial.
O Estado português mantinha uma
atuante relação com a Igreja. Durante o período colonial, a monarquia portuguesa delegou à
companhia de Jesus, o papel eminente de desenvolver a educação.O autor acrescenta que
em 1759, os jesuítas são expulsos de Portugal
e de todas as suas colônias e o governo português toma o encargo de administrar a educação, sendo esta considerada de interesse
do Estado e não mais da Igreja. A proposta
ideológica de Pombal sobre a educação objetivava utilizar a educação como uma ferramenta
a serviço dos interesses do Estado. O processo da administração escolar no período Pombalino foi marcado pela ingerência do Estado
na educação, passando a se criar um sistema
nacional de educação, interligando definitivamente a educação em Portugal aos processos
políticos e sociais.
Segundo Rosário (2005), a era Pombal tem o seu declínio com a sucessão de Dom
José e a demissão sumária do Marquês pela
nova rainha de Portugal, D. Maria I em 1777.
A partir desta data, acrescenta, até o seu afastamento, devido ao seu atestado de incapacidade mental, não ocorreram grandes transformações no sistema educacional português,
somente a partir da posse de seu filho, D. João
VI, como príncipe regente, ocorreram sensíveis
alterações no cotidiano escolar. A autora elucida que as medidas criadas por D. João VI,
propiciaram a possibilidade de se construir no
país uma educação formalizada, com a concentração de estudos específicos, direcionados à formação especializada. Foi desta forma
que D. João VI introduziu as aulas de medicina,
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para formar médicos, que eram raros na colônia; desenvolveram-se estudos técnicos dirigidos às artes, dando origem a Escola de Belas
Artes, fundada por Debret em 1816 e concluída as suas instalações em 1826, passando a
se chamar Academia Imperial de Belas Artes.
Em síntese, complementa Rosário
(2005), a administração escolar joanina se limitou ao atendimento dos interesses do governo,
criando os cursos superiores no intuito de atender as necessidades da sua corte, delegando
a segundo plano as escolas de primeiras letras. A administração escolar nada mudou em
relação ao período anterior, com a manutenção
das aulas avulsas e a fiscalização e controle do
poder central sobre a educação.

ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO
BRASIL INDEPENDENTE
Peixoto (2009) ressalta que o Império proporcionou a existência de um novo olhar
sobre a administração escolar no Brasil, principalmente por estabelecer a relação entre educação e sistema legislativo. Acrescenta o autor
que a Lei Geral de 1827 citava o compromisso
do Estado com a criação de escola de primeiras letras, para todos os cidadãos em todas as
cidades, vilas e vilarejos. A lei de 1827 refletiu
a necessidade da nova nação legislar sobre a
administração escolar pública, se tornando a
primeira lei de educação no país.
Masetto (2003) escreve que o ano de
1831 causou turbulentas transformações políticas no Brasil, devido ao denominado período
regencial (1831- 1840) e que o período regencial foi marcado pela abdicação de D. Pedro
I se estendeu ao golpe da maioridade de D.
Pedro II, em 1840, iniciando após desta data o
Segundo Reinado.
Durante o período regencial, portanto,
se efetivou o Ato Adicional de 1834, promovendo a descentralização do ensino. Masetto
(2003) explica que a administração escolar
foi dividida por fatores sociais; a coroa ficaria
responsável pelo nível superior, promovendo a
educação da elite; por outro lado as províncias
se responsabilizavam pela educação popular,

gerenciando a escola elementar e secundária.
O Segundo Reinado se inicia em 1840, com
o golpe da maioridade de D Pedro II e se estende ao ano de 1889, quando é proclamada
a República no Brasil.
O maior avanço do Segundo Reinado
se dirigiu ao nascimento de um novo modelo de administração, marcada pela conscientização dos professores. Iniciou-se nos jornais,
principalmente no Jornal do Comércio, reportagens e debates, a partir da década de 60, com
Cândido de Mateus Faria Pardal. A iniciativa
de Pardal não alterou em muito a postura do
governo em relação a função dos professores,
porém serviu para organizar e administrar a
classe dos professores com associações profissionais, se esboçando as primeiras propostas dos futuros sindicatos profissionais.
De acordo com Aranha (2006), no
campo da administração escolar, os professores ficaram responsáveis pela administração e
manutenção das escolas elementares; a junta
de professores de cada colégio exercia a função de diretor. Somente no segundo segmento o cargo de diretor existia, sendo tanto nas
escolas elementares e no segundo segmento,
tais professores eram subordinados e fiscalizados pelo Estado.

A ESCOLA NA PRIMEIRA REPÚBLICA
(1889-1930)
Ghiraldelli (2008) escreve que o projeto político da educação republicana e sua administração propunham o plano de educação
para todos, porém na prática foi marcado por
um forte dualismo. O autor explica que de um
lado existia a elitização do ensino que procurava a continuidade dos estudos científicos e
para o povo se direcionava a proposta de uma
educação elementar e profissional. Prossegue
explanando que a educação superior e secundária ficaria a cargo da União e a educação
profissional e fundamental caberia à administração dos estados.
Aktouf (1998) elucida que novos projetos ideológicos passaram a vigorar na crise da
República Velha, influenciando o sistema edu17
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cativo brasileiro, a exemplo do projeto anarquista. E ainda que o projeto anarquista era desvinculado da ideologia estatal, do sistema público
de ensino e do projeto capitalista liberal. O projeto anarquista desenvolvia o pensamento no
qual cada grupo social seria responsável pelo
gerenciamento da educação.
Explica que tal projeto propunha que
cada classe social seria responsável em administrar e manter as suas escolas de acordo com
a sua filosofia social, porém as escolas anarquistas eram fechadas constantemente devido
às perseguições do governo a este movimento ideológico. De acordo com Aktouf (1998) ,
o projeto anarquista, mesmo sendo reprimido
contribuiu para implantar novas estratégias na
administração escolar, a exemplo de se colocarem nas mesmas salas meninos e meninas
e a possibilidade de interação entre diversas
classes sociais, dando origem ao modelo que
passou a vigorar no Brasil contemporâneo, a
partir da era Vargas.
Destarte, pode-se formular uma ideia
bastante concreta advinda dos estudos apresentados pelos autores especializados na temática da história da educação brasileira e,
concomitantemente, a evolução dos conceitos
de gestão e administração educacionais.

ERA VARGAS À DEMOCRACIA (19301980)
Prossegue Aktouf (1998) escrevendo
que “O Manifesto dos Pioneiros da Educação
Nova de 1932”, foi um documento considerado
por muitos como tendo as características de
um plano educacional para o país. Esse documento foi fruto do movimento por reformas
educacionais que vinha acontecendo desde os
anos 1920, tendo à frente Fernando de Azevedo e assinado por 26 educadores. Defendia a
escola pública, laica, gratuita e obrigatória, em
um empenho para que se organizasse um plano nacional de educação, redefinindo os debates no campo educativo e influenciando várias
normas educacionais.

De acordo com o autor, os pressupostos filosóficos expressos no Manifesto
dos Pioneiros da Educação Nova, o Decreto
n.º 5.884/1933 reorganizou todo o sistema
de ensino paulista, instaurando a organização
administrativo-pedagógica das escolas rurais
isoladas e das escolas de formação do professor primário e secundário. Continua escrevendo que no Estado de São Paulo, o concurso
público para o provimento do cargo de diretor
de grupo escolar passou a ser exigido a partir
da promulgação do Decreto no 5.884/33, que
aprovou o Código de Educação do Estado de
São Paulo e reestruturou o sistema de ensino
paulista.
O concurso público de títulos e provas
para Diretor de escola foi institucionalizado a
partir de 1938. Posteriormente exigiu-se que
o candidato fosse professor efetivo do Estado,
com cinco anos de experiência docente. O provimento do cargo de diretor de grupo escolar
sofreu poucas alterações até a promulgação
da Lei Federal nº 5.692/71. Nessa época, o
curso de Pedagogia com habilitação em Administração Escolar passou a ser exigido como
requisito mínimo para inscrição ao concurso
de diretores. Percebe-se que os requisitos necessários para o exercício da função de gestor escolar não sofreram alterações até os dias
atuais.
Segundo o autor, até bem pouco tempo, o modelo de direção da escola, era o de
diretor submisso aos órgãos centrais, e seu
papel se restringia a de guardião e administrador de determinações estabelecidas pelas
instâncias superiores. Nos anos de 1980, surgem os movimentos nacionais voltados para
a democratização do país. Esses movimentos
contribuíram para maior participação da sociedade civil nas decisões e propostas de políticas públicas que consolidou com a aprovação
da Constituição Federal de 1988 a qual inclui
no capítulo III artigo 206, os princípios da Gestão Democrática da Educação, posteriormente
a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB 9394/96) nos artigos 14 e 15 estabelece e regulamenta diretrizes gerais para
a educação e seus respectivos sistemas de
18
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ensino. Assegurada também no (PNE) Plano
Nacional de Educação no (artigo 9º). A Gestão Democrática da escola pública é sinalizada
como caminho para a melhoria da qualidade
da educação.
Assim sendo, conclui Aktouf (1998),
o debate sobre a autonomia da escola toma
corpo e possibilita modificação na terminologia e avaliação da atuação administrativa, que
passa a ser denominada como gestão e, mais
particularmente, gestão democrática. Com o
Parecer CEE 67/98, se estabelece que a autonomia da escola não deve ser um discurso
vazio. Define-se em função de prioridades, visa
reverter a baixa produtividade do ensino e deve
estar comprometida com a meta da redução
da repetência e com a melhoria da qualidade
do ensino.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Nesta pesquisa, de base bibliográfica
foram analisados livros e outros trabalhos científicos de autores como NOSELLA, GRAMSCI,
SAVIANI dentre outros para uma melhor compreensão histórica e da transformação atual
que ocorre no conceito de gestão escolar.
A educação vive um momento de transformação profunda através da qual as concepções pedagógicas eficazes são aquelas que
apresentam uma proposta de trabalho coletivo
na busca da proficiência. Para clarificar esta
idéia, Nosella (1992, p. 127) declara:
O trabalho é a própria oficina-escola
que forja o homem na prática produtiva, projetando, se estendendo e concretizando vários
outros tipos de escolas de cultura, de política,
para melhor adaptar esse homem ao novo tipo
de prática produtiva necessária naquele momento histórico [...]. Para Gramsci, as diversas
formas produtivas e suas correlatas formas escolares são expressão da busca de liberdade
por parte do homem (NOSELLA, 1992, p. 127).
É neste aspecto que a contribuição do
gestor educacional passa a tomar uma preponderância mais do que expressiva nos direcionamentos que vão fundamentar os membros da
equipe na busca da preparação do educando

para o mundo do trabalho, para a complexidade e a diversidade. O empenho é participativo,
portanto, conjunto - e o principal elo de ligação
no processo de ensino-aprendizagem é a concepção de que o professor é o mediador e o
aluno é quem constrói os conhecimentos.
Yin (2005) escreve que o gestor escolar vive a presente expectativa de reconhecer a
dimensão histórico-cultural sempre inacabada
do próprio processo de aprendizagem que se
delineia na história da humanidade. Esta “realidade” do mundo e do homem – não pode ser
mais analisada sob o ponto de vista linear, face
à uma visão essencialmente antropológica. O
autor propõe que é preciso reconhecer as contradições que mobilizam os homens, a história
e a cultura dentro dessa realidade.
Portanto não se trata de ordenar e classificar os fragmentos de histórias, mas, reconhecer os bastidores desse cenário, apontando limites e desafios.Portanto, através desses
conhecimentos adquiridos, interessante se faz
observar que a análise da gestão escolar carece de uma realidade em que esteja explícita a
auto análise como influência do aspecto educacional.
Convocando os conhecimentos de
Lombardi (2006), aprende-se que é possível
construir uma outra escola, articulando-a mais
coerentemente com um projeto político-pedagógico que vise a fazer da instituição escolar
um instrumento de construção de uma sociedade justa e solidária.
Para o autor a maior responsabilidade neste desafio está com aqueles que atuam
profissionalmente na área educacional e, dentre estes, mais ainda aos gestores escolares,
por seu papel de liderança e de aglutinação
dos demais segmentos participantes da vida
da escola. Trata-se, certamente, de um desafio ao mesmo tempo político e pedagógico do
qual não é possível ao gestor se esquivar, visto
ser inerente ao cargo por ele exercido, e cujo
enfrentamento, uma vez assumido verdadeiramente, permitirá que se concretize toda a relevância social do papel que lhe cabe no interior
da instituição escolar.

19

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Quando Gramsci (1989) propõe a “escola unitária” como reação ao dualismo escolar, o adjetivo “unitária” está relacionado a
um princípio muito amplo, parâmetro de toda
a sua análise sobre a organização da cultura.
Trata-se do princípio da igualdade ou “princípio
unitário”, diretriz para superar os conflitos sociais. Refere-se à luta pela unificação histórica
do homem, uma possibilidade a ser realizada,
um dever.
O autor elucida que a gestão democrática é o resultado de um processo pedagógico
coletivo que envolve, o conhecimento da legislação e também a implantação e consolidação
de mecanismos de participação tais como conselho ou colegiado escolar e grêmios estudantis, que contribuem de maneira eminente para
a autonomia da escola. A dimensão sociopolítica da escola torna-se mais exigente e complexa e exige parceria e corresponsabilidade na
sua gestão. A responsabilidade sócio-política
da escola, não dispensa seus agentes sociais
inseridos na comunidade escolar, nem o governo, nem a sociedade de lutar pela universalização da educação de qualidade e excelência. Após apontamentos consistentes Gramsci
(1991, p.137) alerta:
Mas a tendência democrática, intrinsecamente, não pode consistir apenas em que
um operário manual se torne qualificado, mas
em que cada “cidadão” possa se tornar “governante” e que a sociedade o coloque, ainda
que “abstratamente”, nas condições gerais de
poder fazê-lo: a democracia política tende a
fazer coincidir governantes e governados (no
sentido de governo com o consentimento dos
governados), assegurando a cada governado
a aprendizagem gratuita das capacidades e da
preparação técnica geral necessárias ao fim de
governar (GRAMSCI,1991, p.137).
A gestão escolar deve proceder apoiada em fundamentações que fortaleçam o exercício pleno da cidadania dos principais atores
do processo – os educadores e todos os envolvidos nas ações que desencadearam as
etapas que levarão ao sucesso do educando.

A FUNÇÃO SOCIAL DA ESCOLA
Schneckenberg (2008) escreve que
pensar sobre a função social da escola sem
perder de vista suas múltiplas funções, significa falar do espaço educativo escolar enquanto
veículo de construção e transmissão de um saber científico. Prossegue o autor afirmando que
este saber também é universal, de uma cultura, de visões de mundo, de um ensino de boa
qualidade, enfim, que propicie a formação integral da personalidade dos indivíduos enquanto
sujeitos da história.
Saviani (1997) acrescenta que ao longo
da história, atribui-se aos professores, prioritariamente, a responsabilidade pelo cumprimento
das tarefas da escola. Para tanto, baseia contar
com mestres competentes, comprometidos e
decididos a cumprir a função conservadora da
escola, restritos ao espaço técnico da metodologia do ensino, portanto, dissociados dos fins
sociais da educação, dando ênfase somente
às questões técnicas do ensino. Numa primeira
instância estas proposições parecem se tratar
de uma situação corriqueira e muito prática,
todavia, tudo isso poderia até ser muito simples se a organização do espaço escolar não
se submeter a condicionantes objetivos, isto é,
aos determinantes sociais, vale dizer, à estrutura socioeconômica que condiciona a forma de
manifestação do fenômeno educativo (SAVIANI, 1997).
O autor traz à baila fenômenos sociais
importantes que antecederam o atual contexto educacional e inúmeros dos problemas ligados à educação com os quais a sociedade
convive no presente. Evidente se torna compreender que estes fatores se originaram nestes
períodos bem anteriores aos dias atuais. De
acordo com Saviani (1987), no Brasil Colônia,
Império e República, a escola como instituição
pública estatal sistematizada praticamente inexistiu. No contexto do modelo agroexportador,
a educação escolar não era considerada um
“bem social importante”, pois o que se precisava era de mão-de-obra pesada para trabalhar
na agricultura (Veiga, 1993). O jugo português
nos tornou, durante muito tempo, reféns dos
interesses da metrópole, e o acesso ao conhecimento era privilégio de uma elite.
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O autor salienta que nas comunidades primitivas, os homens apropriam-se coletivamente dos meios de produção essenciais
à sua existência. Na sociedade moderna, globalizada, a classe burguesa detém o poder; a
divisão social do trabalho e a apropriação dos
bens produzidos coletivamente são mais desiguais e mais desumanos. A posse do conhecimento torna-se fundamental, favorecendo aos
que a ele têm acesso e uma maior expectativa
de ascensão social, em regras definidas pelo
econômico para estes.
Gadotti (1997) elucida que o pensamento liberal, que norteou as ações da burguesia quando assumiu o poder, permanece
vivo e define formalmente as relações sociais.
A escola no contexto em que está inserida, tem
servido a interesses diversos. Sua origem remonta à Idade Média. De lá para cá, pouco
mudou. Tem sido alvo de elogios, críticas e,
das mais diversas interpretações em relação a
sua responsabilidade, ao seu fazer.
Faz-se necessário a compreensão de
que é parte integrante da sociedade e dos
conflitos sociais nela existente, seja ela escola
pública ou escola privada. As instituições públicas estatais têm seu funcionamento garantido e controlado pelo Estado. Por isso mesmo,
nos diversos modelos de sociedade, têm servido de “veículo de divulgação de seu modo
de pensar e como instrumento de formação de
mão-de-obra para impulsionar seu projeto econômico, enfatiza Gadotti (1997). Conformar-se
com este entendimento não é função da escola. As concepções de sociedade, de homem e
de educação que o aluno aprende na escola
dependem muito da opção que os educadores façam para explicar a realidade, de como
aprendem o conteúdo que a escola ensina,
mediados pelas experiências, pelas leituras de
mundo que cada aluno faça.
De acordo com Fullan (2000), a escola
aprendente reflete, investiga constantemente,
questiona sobre as formas de organização social e que os indivíduos estão sendo submetidos é fundamental, perguntando-se sempre
sobre as possibilidades de novas modalidades
de organização do modo produtivo. O perfil

do gestor educacional compreende, essencialmente, um papel educativo da escola na sociedade inserindo o aluno no seu contexto social,
levando-o a desenvolver suas capacidades,
suas potencialidades na busca de efetivação
de sua cidadania. É direito dos indivíduos terem acesso a um saber que lhes permita usufruir eticamente à sua condição de cidadão.
Cabe à escola, portanto, como mediadora da
construção do conhecimento, garantir, através
de um processo de “depuração, de eliminação,
de desconsideração do que não é julgado fundamental, essencial” (HAGUETTE, s/d: 70), a
revolução do conhecimento na sua singularidade, no exercício de sua função de instruir, de
educar, de formar. Faz-se necessário refletir sobre o espaço que representa ou que pode representar a escola para exercer-se efetivamente, como um campo de jogos políticos que em
determinados momentos podem se conflitar e,
em outros, podem aliar-se.
Assim sendo, reafirma Gadotti (1997),
é possível apostar no espaço escolar como lugar de mobilização, de confronto, de construção, complexidade, produção e escolaridade.
Entendida desse modo, representar a possibilidade da afirmação ou da negação de condutas e prática que podem levar à conservação
ou à superação do modelo de sociedade ora
vigente.
De acordo com o autor, fazer educação
popular supõe juntar objetividade e sonho, para
que os alunos e professores aproveitem ao máximo o tempo de escola para compreender as
relações que se estabelecem no mundo, para
exercitar a participação, a democracia e para
o alcance de uma realidade ainda inexistente,
como condição de busca para atingir a liberdade humana. Liberdade não como condição de
um indivíduo específico, mas uma possibilidade objetiva, real, de um coletivo. Quem ensina,
aprende e ensinar a aprender são instrumentos
de luta, portanto torna-se imperativo ter uma
conduta articulada com os interesses da maioria e, acima de tudo, dispor-se, ser competente
para tornar efetiva a função social da escola
plenamente.
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Toro (2004) clarifica que se faz necessário explicitar então, que a primeira atividade
do pensamento é compreender o sentido da
escola no confronto com seus condicionantes
sócio-políticos. O autor, portanto, a submete a
uma avaliação rigorosa frente as influências de
tendências pedagógicas conservadoras assumidas. Enfatiza o autor que competência, compromisso, projeto educativo, tudo, porém, não
será possível sem rupturas com o presente e
/ ou sem promessas com o futuro, para dar
conta do que é dever de todos defender como
sendo a função social da escola.
De acordo com Toro (2004), a questão é não reinventar uma nova função social da
escola. O grande desafio é pensar sua função
social tendo como princípio educativo ser a escola, centro de cultura espaço de transmissão
e construção de saberes onde o conhecimento é produzido incessantemente, cabendo-lhe
assim, preocupar-se com a formação de cidadãos críticos, preparados para o exercício profissional e também, compreender o processo
de exploração como possibilidade de desvendar o real.
Para confirmar este pensamento, Myrtes (1979, p. 146) acrescenta:

Ao mesmo tempo em que a sociedade
tem a escola como seu braço direito, um apoio
constante em seu desenvolvimento, depositando assim muitas responsabilidades sobre ela
com a esperança de que sejam alcançadas
com eficácia, paradoxalmente a crítica sistematicamente, cobra da escola melhores resultados e atribui a ela responsabilidades que vão
além de seus limites.
O caminho da eficácia não é nada fácil,
por isso a escola necessita estar bem organizada e gerida, principalmente diante de um
cenário cada dia mais complexo. Absorve-se
desta prática que a escola tem, dentro da sua
autonomia possível, a capacidade para criar
ambientes favoráveis à promoção da saúde de
todos, a partir do momento em que propicia
a transformação individual e social, ampliando
sua função de ensinar, adquirindo uma função
social. Mostrando através de suas ações socioeducativas a qualidade de vida que cada um
pode ter e de poder construir, como também
de se garanti-la a todos. A comunidade local
atua como parte pertencente do projeto político-pedagógico em construção desta escola
que reflete os reclames da sociedade atual e
concebe a escola como espaço singular de reEmbora a função social da escola permaneça basica- flexão social.
mente a mesma, assume características diversas através do tempo e do espaço. Consideradas as características dinâmicas das sociedades modernas, é fácil
compreender o estado de perplexidade em que se encontra a escola ao tentar propor e justificar os seus objetivos. O compromisso da escola atual é essencialmente com os valores definidos a partir do desenvolvimento
científico e tecnológico presentes, os quais questionam
a validade de formulações menos práticas, ainda que
mais comprometidas com a natureza essencial do homem. O que se requer nesta sociedade é basicamente
o indivíduo apto a enfrentar situações as mais variadas,
imprevisíveis, para as quais deve dispor de uma flexibilidade tal que lhe permita efetuar respostas rápidas, já
que é impossível tê-las pronta (MYRTES, 1979, p. 146).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo Maximiano (2006), líderes são aqueles que, em um grupo, ocupam uma posição de poder e que tem condições de influenciar, de forma determinante, todas as decisões de
caráter estratégico. Acrescenta ainda que , os gestores analisados ainda deixam a desejar na
formação do seu perfil para se tornarem verdadeiros líderes nos seus trabalhos como gestores.
A pesquisa apontou para a importância do espírito de liderança que um gestor educacional tem que apresentar como sustentáculo de seu trabalho frente à gestão da escola por ocupar
um papel fundamental na construção da cultura organizacional. Sendo assim, acrescenta Maximiano (2006), um líder bem-sucedido é aquele que cativa seus funcionários, que é capaz de
compartilhar, de ouvir, de fazer críticas construtivas quando necessário e de elogiar o processo
e os resultados de um trabalho proveitoso (Machado, 2007 p.. 90).
Constatamos também a forte presença do conflito interpessoal entre os gestores e seus
subordinados. Quanto a este fato Wisinski (2008) alerta que, “a capacidade de administrar
conflitos é concebida como uma prática interpessoal extremamente importante, que precisa ser
altamente desenvolvida, principalmente por três motivos”: a) para gerenciar mudanças; b) Para
compreender as diferenças culturais; c) como estratégia, para fazer parte de equipes eficientes.
Outro ponto observado na pesquisa foi a forma de liderança centralizadora do qual se
configurar totalmente o trabalho de uma Gestão Democrática Participativa. Essa liderança não
é orientada para as pessoas, pois esse estilo de liderança possibilita a consolidação de um
relacionamento interpessoal entre líder e liderados muito mais aberto e participativo. O gestor-líder que delega responsabilidades é chamado de descentralizador, pois não detém o poder de
decisão somente para si, convida todo o grupo a fazer parte de suas tomadas de decisão, chamando para si as responsabilidades tanto do sucesso em equipe como das derrotas e fracassos
comuns em alguns momentos do projeto político-pedagógico de sua unidade de ensino.
Segundo Machado (2007), nunca em outro período da história, o trabalho em equipe
foi tão valorizado, uma das competências requeridas para os profissionais de todas as áreas e,
principalmente para a área educacional, portanto, as competências interpessoais ocupam um
lugar privilegiado entre as outras competências. Por isso, é necessário que o gestor escolar direcione sua atenção a essas competências, para que façam parte do seu perfil enquanto líder e
processualmente vá imprimindo esta marca em cada componente de seu grupo de trabalho que
costuma ser bem numeroso.
Outra dificuldade detectada na pesquisa foi a comunicação entre o gestor e a equipe.
Para eles ela não é clara e objetiva na maioria das vezes, manifestando-se de forma passiva
ou agressiva. Neste caso este líder não é assertivo. Machado (2007), pondera que, agir com
assertividade possibilita que o líder desenvolva dentro da equipe um padrão de comunicação
mais aberto, o que com certeza acaba propiciando a equipe um melhor rendimento, assim como
possibilita um canal aberto entre líder e liderados.
As falhas de comunicação são inerentes ao trabalho coletivo tanto quanto a busca de
soluções para minimizar um problema que por si só é um grande gerador de problemas junto ao
cotidiano escolar. Os gestores das escolas, segundo as pesquisas apresentadas pelo coletivo
dos autores no decorrer deste trabalho, demonstram fragilidade nos seus perfis de líderes no
quesito competências interpessoais. Há a necessidade de se trabalhar a inteligência interpessoal pois relacionar-se bem, de forma assertiva e ética, vem se tornando uma competência cada
vez mais valorizada atualmente.
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É preciso que estes profissionais tomem conhecimento de que além das aptidões técnicas precisam dominar algumas competências interpessoais para fazer a diferença na organização. Nos dias atuais, a maioria das pessoas trabalha em equipe, o que solicita uma maior
habilidade de entrar em consenso, mediar conflitos e compreender diferenças culturais.
Liderar um grande grupo de trabalho requer habilidades e competências de articulação
das ações de maneira tal que o trabalho alavanque iniciativas e estimule a participação de todos,
visto que se trata aqui de uma gestão participativa – vindo a motivar aqueles que, porventura se
sintam um tanto quanto excluídos ou marginalizados no processo.
Sabe-se que sentimentos positivos, como simpatia e atração, sem dúvida, acabam produzindo um clima de interação e cooperação dentro das equipes de trabalho, enquanto sentimentos negativos, como rejeição e aversão, podem diminuir o grau de colaboração e entrosamento das equipes. Para tanto, cabe ao gestor educacional preocupar-se em acolher e incluir
sistematicamente funcionários, professores ou alunos para que tenha a certeza de que a grande
maioria dos componentes de sua equipe se sintam ouvidos e considerados em suas necessidades e dificuldades. Quando o grupo detecta esta parceria importante o trabalho tem tudo para
fluir eficazmente.
Especialmente no trabalho em equipe, é importante que o gestor compreenda que cada
elemento possui um sistema de valores individuais que determina quais as prioridades de cada
um. Enfim, normalmente os seres humanos apresentam certa dificuldade para aceitar opiniões
diferentes das suas. Por mais que a equipe mostre um bom entrosamento, em algumas situações, a diferença de valores poderá causar algum conflito. Daí o gestor tem que utilizar uma
ferramenta importante para o estabelecimento de relacionamentos saudáveis e adequados, tanto no contexto pessoal quanto no ambiente organizacional que é a comunicação baseada na
empatia e nos valores éticos para apresentar maior facilidade em mediar conflitos. Esta é a sua
função precípua. Este é o seu maior desafio e sua maior conquista.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA: CONTRIBUIÇÕES
PARA O ENSINO BRASILEIRO

RESUMO: A Educação a Distância no Brasil está sendo cada vez mais utilizada nas modalidades
da Educação Básica, da Educação Superior, nos cursos abertos, outros. Portanto, este artigo
traz como objetivo a abordagem de Ensino a Distância no Brasil sob os aspectos conceituais, histórico e legais. Quanto à forma de abordagem do assunto, é qualitativa; será utilizada
uma metodologia, no que se refere a natureza, é aplicada; no que tange aos seus objetivos, é
descritiva, os procedimentos técnicos, é bibliográfica. Notou-se que a Educação a Distância é
compreendida como modalidade de educação mediada pelas tecnologias de informação e comunicação, com o intuito de propiciar a interação entre estudante e professor, que historicamente passou por diversos momentos, como cursos por correspondência até aos dias atuais,
a Internet exerce uma grande papel junto a estes cursos; no Brasil atualmente, tal modalidade
está amparada em legislação específica. Percebe-se que a Educação a Distância, no Brasil,
trata-se de uma modalidade de educação com uma contribuição significativa para um ensino
ampliado e que essa legitimação, amparada legalmente, denota-se como um ponto fundamental, a fim de minimizar possíveis preconceitos a essa modalidade de ensino e inseri-la, ao
ensino brasileiro oficialmente.

Palavras-chave: Educação a Distância; Legislação; Tecnologias.
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INTRODUÇÃO

N

os dias atuais notamos, que os avanços tecnológicos em todos os Países são
constantes, o uso no cotidiano de ferramentas tecnológicas são inevitáveis para
que as pessoas comuniquem-se e atualizam-se em todas as esferas das informações, mesmo estando localizadas em espaços geográficos distantes estabelecem relações virtuais que de alguma forma aproximam os povos, raças, culturas, conhecimentos e aprendizagens
inerentes ao desenvolvimento humano.
Hoje, mais do que nunca percebemos o quanto os instrumentos tecnológicos são indispensáveis aos educandos/ professores, gestores, e aos demais segmentos de educação não
só no Brasil, como também nos demais Países devido a Pandemia. A forma mais viável de fazer
com que os educandos e educadores, ainda mesmo que virtualmente e não em sua totalidade
devido as diferenças sociais, uma porcentagem de educandos estão sendo alcançados pelo
ensino a distância mesmo não substituindo o ensino presencial e o contato humano, já ameniza
o distanciamento social e fortalece os vínculos e memórias afetivas estabelecidas entre a comunidade escolar e as instituições de ensino.
Landim (1997) afirma que EaD é a modalidade de ensino-aprendizagem indicada para
reduzir as distâncias e os isolamentos geográficos, psicossociológicos e culturais, mostrando
um novo viés para a conceituação de EaD. Esta modalidade de educação (EaD) por meio da utilização de tecnologias de informação e comunicação (TICs), na qual professores e alunos estão
distantes fisicamente no que tange ao espaço e/ou ao tempo, na Educação Básica, Educação
Superior, cursos abertos e outros, vem sendo adotada com maior intensidade.
Portanto, a problemática questionada é: na educação brasileira quais concepções e leis
embasam essa modalidade? Em busca da resposta à problemática em questão, pretende-se
como objetivo de a pesquisa elencar a Educação a Distância no Brasil em relação aos aspectos
conceituais, histórico e legais.
A fim de alcançar tal objetivo, a metodologia usada nesta pesquisa apresenta-se no que
refere-se à natureza, como aplicada, pois, com os resultados, espera-se alcançar a EaD, com o
intuito de ser um referencial em busca de melhorias, mudanças, em cursos nessa modalidade
ou como parâmetro para pesquisas futuras nessa área.
No que tange a forma de abordagem do assunto, como qualitativa, pois não há preocupação com os resultados, produtos ou números, mas em conhecer tal realidade. Do ponto
de vista de seus objetivos, como descritiva, faz-se a uma descrição da EaD no Brasil sob os
aspectos conceituais, histórico e legais. Em relação aos procedimentos técnicos, caracterizar-se
a como bibliográfica, será consultada em documentos escritos, como por exemplos: a base teórica na área de educação a distância, livros, artigos, palestras, legislações.
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CONCEPÇÕES SOBRE A EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA BRASILEIRA

Segundo, Guarezi e Matos (2012, p.
20-24), a Educação a Distância (EaD) apresenta algumas características, como: autonomia, comunicação e processo tecnológico. Em
relação, ao aspecto da autonomia, o estudante pode definir o melhor horário e local para
estudar, conforme seu ritmo e estilo de aprendizado, por meio de materiais didáticos que
facilitem a mediatização dos conhecimentos e
promovam a autoaprendizagem.

Será explicitado nesta seção alguns
conceitos e definições que abarcam o termo
“Educação a Distância” , embasados nas leis
governamentais, ou seja, do Ministério da Educação (MEC), em que se refere a essa modalidade de ensino e aos estudos de especialistas
nesta área de Educação a Distância (EaD), a
qual tem se tornado cada vez mais comum e
No que diz respeito ao aspecto da coutilizada entre os brasileiros. Há oferta de cursos técnicos, profissionalizantes, de aperfeiço- municação, esta é sempre mediatizada e pode
amento, de graduação, pós-graduação, outros. acontecer de forma síncrona, quando estudantes e professor estão conectados ao mesmo
O ensino-aprendizagem são mediados tempo, através de, por exemplo: Telefone Cepor Tecnologias da Informação e Comunicação lular por Whatsapp (chamada de áudio e/ou
(TICs), propiciando ao professor e ao estudan- de vídeo), Chats, Web Conferências, Áudio/
te que frequentem ambientes físicos distintos. Vídeo Conferências por plataformas virtuais
A Educação a Distância (EaD) viabiliza ao estu- (Teams, Zoom, etc...), ou assíncrona, quando
dante que ele próprio estabeleça seus horários, estudantes e professores não estão conectaconforme sua rotina diária para estudar e onde dos ao mesmo tempo, podendo ser por meio
quiser e/ou puder, por exemplo: em seu lar, no de fórum, mensagem eletrônica etc. Devido as
intervalo para almoçar, nos espaços públicos diferentes maneiras de comunicação ocorre
um atendimento quantitativo maior aos estuprovidos de internet, bibliotecas e outros.
dantes de diversas regiões brasileiras. No que
A Educação a Distância (EaD), desde se refere ao aspecto tecnológico, há várias tecque foi implantada na educação tem fomenta- nologias que são ofertadas aos estudantes e
do questionamentos, no que refere - se a sua professores, a fim de viabilizar a comunicação
definição e conceituação. Alguns estudiosos e o acesso as Áreas do Conhecimento.
vêm tentando conceituar essa modalidade de
ensino, ao longo dos anos apresentando em
suas concepções alguns pontos em comum.
Conforme, Guarezi e Matos (2012, p. 18), “A
maioria das definições encontradas para a Educação a Distância (EaD) é de caráter descritivo, com base no ensino convencional, destacando, para diferenciá-las, a distância (espaço)
entre professor e aluno e o uso das mídias.”

Para Maia e Mattar (2007, p. 6), a Educação a Distância (EaD) é “uma modalidade
de educação em que professores e alunos estão separados, planejada por instituições e que
utiliza diversas tecnologias de comunicação.”
Maia e Mattar destacam três pontos: separação no espaço, separação no tempo e planejamento, mediante a definição acima descrita.
Na separação no espaço: professor/estudante
Porém, para elas, tais conceitos evolu- e/ou estudante/estudante não estão presentes
íram em relação aos processos de comunica- no mesmo lugar, ou seja, estão fisicamente disção, “quando os modelos educacionais identifi- tantes.
cam a importância da interação entre os pares
Na separação temporal, as atividades
para a aprendizagem e a Educação a Distância
(EaD) passa a ter mais possibilidades tecnoló- desenvolvidas podem ser síncronas, os quais
estudante/professor necessita estar conectagicas para efetivar essa interação.”
dos na mesma hora, por meio de Chats, Vídeo
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Conferências por meio de Plataformas Virtuais,
outros; ou assíncronas, na qual estudante/professor estão separados no tempo. Segundo,
Guarezi e Matos disseram, no parágrafo acima, em relação ao aspecto da comunicação
na Educação a Distância (EaD), nota-se semelhança. Quanto ao planejamento, na Educação
a Distância (EaD) faz-se necessário ser planejado pela referida Instituição de Ensino, a qual
fica incumbida de acompanhar e supervisionar
a aprendizagem dos educandos por parte de
tutores/professores. Nos termos “Ensino e
Educação” a distância Landim (1997) define:
“O termo ENSINO está mais ligado às atividades de treinamento, adestramento, instrução.
Já o termo EDUCAÇÃO refere-se à prática educativa e ao processo ensino-aprendizagem que
leva o aluno a aprender a aprender, a saber
pensar, criar, inovar, construir conhecimentos,
participar ativamente de seu próprio conhecimento” (LANDIM, 1997, p. 10).
Landim (1997) na citação acima descrita, afirma que a EaD pressupõe a combinação de tecnologias convencionais e modernas
que possibilitam o estudo individual ou em grupo, nos locais de trabalho ou fora, por meio
de métodos de orientação e tutoria à distância,
contando com atividades presenciais específicas, como reuniões do grupo para estudo e
avaliação.
Nessa concepção, é notória a pertinência do uso das TICs e da mediação do professor no processo de ensino-aprendizagem,
ou seja, a educação se dá como um processo
colaborativo, bilateral (estudante/professor e
estudante/estudante) tornando-o significativo,
no qual o estudante exerce o papel de construtor do seu próprio conhecimento, participando
com protagonismo. Landim prevê encontros
presencias para estudo em grupo e avaliação,
coadunando-se com o que preconiza o Art.
1º do Decreto nº 5.622 de 2005, citado mais
abaixo, em relação a momentos presenciais.

Quanto ao termo presencialidade, Gonçalves (1996, p.13) em sua obra vem afirmar
que “Quando incluída no ensino a distância, a
presencialidade tem sua função revista, bem
como a frequência, os objetivos e a forma das
situações presenciais de contato dos alunos entre si e dos alunos com aqueles que os apoiam
ao longo do processo de aprendizagem”.
Nos cursos regulares de qualquer nível
do ensino presencial, professores e educandos
se encontram no espaço físico (a sala de aula),
no ensino a distância a carga horária de aulas
é dividida entre presencial e atividades a distância, estas são desenvolvidas virtualmente,
ou seja, a presencialidade não ocorre, ou seja,
a aprendizagem é exclusivamente mediada.
Segundo Guarezi e Matos (2012, p. 86)
chamam essas duas formas de organização da
EaD de: Modelo bimodal e Modelo a Distância.
Essa dicotomia ocorre porque a fronteira entre
a modalidade presencial e a modalidade a distância se encontra cada vez menos nítida. Para
elas Modelo bimodal é “utilizado para caracterizar o ensino realizado em forma presencial
(com presença física) e parte virtualmente ou
a distância (com pouca presença física), por
meio de tecnologias de comunicação” (2012,
p. 87).
Nesse caso, os estudantes têm a oportunidade de estabelecer um senso de comunidade entre eles, pois podem trocar experiência
quando se reúnem face a face nos estudos em
sala de aula. Já o Modelo a distância “hoje,
principalmente com as possibilidades da internet, tem priorizado, em suas metodologias, a
comunicação de diversas formas: um para um,
um para muitos, muitos para muitos” (2012, p.
90).
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É evidenciado que a interação é fundamental nesse modelo, pois sem está o processo de aprendizagem não ocorre. Nota-se,
portanto, que tanto a visão de Guarezi e Matos
quanto a de Gonçalves são semelhantes em
relação à forma como ocorre a organização da
presencialidade na EaD. A Educação a Distância ou pode englobar aulas semipresencial
(parte presencial e parte virtual) ou ser totalmente a Distância (virtual).
Percebe-se, em algumas instituições
ensino que ministram cursos na modalidade
(EaD) que a aula presencial tem caráter avaliativo apenas. Sendo assim, não ocorre de fato,
momentos presenciais para desenvolver atividades que promovam interação e colaboração
com os estudantes, descaracterizando a aprendizagem significativa. Portanto, os encontros
presenciais e seus objetivos perdem o caráter
qualitativo junto ao momento de uma atividade
avaliativa.

“Modalidade educacional na qual a mediação
didático-pedagógica nos processos de ensino
e aprendizagem ocorre com a utilização de
meios e tecnologias de comunicação e informação, com estudantes e professores desenvolvendo atividades educativas em lugares ou
tempos diversos” (Art. 1°, Decreto nº 5.622 de
2005).
O professor exerce o papel de mediador nesse processo, não somente depende do
estudante; ou seja, o educando não exerce o
papel de autodidata, mas coparticipante, conjuntamente com o professor, em relação ao
processo de ensino-aprendizagem. Faz-se necessário, também o uso das TICs. O Decreto
acima descrito também prevê, porém, alguns
momentos presenciais obrigatórios, tais como:

I - Avaliações de estudantes;
II - Estágios obrigatórios;
III - Defesa de trabalhos de conclusão
de curso;
Essa modalidade de ensino no Brasil
IV - Atividades relacionadas a laboratófoi regulamentada pelo Decreto nº 5.622, de rios de ensino.
2005, do Ministério da Educação, que, por sua
vez, regulamenta o Art. 80 da Lei de Diretrizes
Quanto aos níveis e modalidades edue Bases da Educação Nacional, que diz: “O cacionais, esse Decreto, em seu Art. 2º, estapoder público incentivará o desenvolvimento e belece que a educação a distância poderá ser
a veiculação de programas de ensino a dis- ofertada na:
tância, em todos os níveis e modalidades de
ensino, e de educação continuada.” EvidenciaI - Educação básica;
-se nesse artigo, a preocupação do governo
II - Educação de jovens e adultos;
em proporcionar incentivos para as instituições
III - Educação especial;
que desejam oferecer cursos na modalidade
IV - Educação profissional, abrangendo
de Educação a Distância.
os seguintes cursos e programas:
a) técnicos, de nível médio;
O referido artigo, entre outras disposib) tecnológicos, de nível superior;
ções, determina-se que a educação a distância
V - educação superior, abrangendo os
será oferecida por instituições especificamen- seguintes cursos e programas:
te credenciadas pela União. Caberá também à
a) Sequenciais; b) de graduação; c) de
União regulamentar requisitos para realização especialização; d) de mestrado; c) de doutorade exames e para registro de diplomas relati- do.
vos ao curso. Os Diplomas, por sua vez, terão
a mesma legitimidade dos diplomas dos cursos presenciais, sem distinção ou preconceito. O Decreto nº 5.622 de 2005, em seu Art.
1º, caracteriza a educação a distância como:
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Deduz, então, que a legislação e autores acima descritos, concordam na concepção
de Educação a Distância como uma modalidade de ensino que utiliza das Tecnologias de
Informação e Comunicação (TICs), a fim de
estabelecer a interação entre professor / estudante ou estudante / estudante, visando que
a aprendizagem ocorra de forma colaborativa
e significativa. A interação dar-se-á por várias
possibilidades, como: chat, telefone, fórum, vídeos conferências pelas plataformas virtuais,
outros, que contribuirá para que a distância
seja minimizada ou até mesmo suprimida nessa modalidade de ensino.

EAD NO BRASIL – BREVE RELATO
HISTÓRICO
A seguir, iremos falar de maneira breve
sobre o surgimento da Educação a Distância
no Brasil, trata-se de uma longa trajetória histórica, porém a delimitação das origens da EaD
é um tema que oferece controvérsias, haja vista
que por vezes os estudiosos não concordam
em todos os pontos. Ribeiro (2014, p. 10), “A
EaD não constitui uma modalidade de ensino-aprendizagem totalmente nova. Na verdade, o
que se observa é a renovação do conceito pelo
emprego de tecnologias e pelo avanço da informática na educação.”
Nesse sentido, faz-se necessária uma
redefinição da amplitude dessa modalidade de
ensino devido à introdução das Tecnologias de
Informação e Comunicação na EaD. Ao longo
da história, a EaD evoluiu, podendo ser caracterizada, segundo Moore e Kearsley (2007),
por cinco gerações diferentes:

5ª Geração: envolve o ensino e o
aprendizado on-line, em classes e universidades virtuais, baseadas em tecnologias da internet. Segundo Alves (2009), a história da EaD
no Brasil pode ser dividida em três momentos:
1-Inicial: com a criação das Escolas Internacionais, em 1904 e da Rádio Sociedade do Rio de
Janeiro, em 1923;
2-Intermediário: destacando-se o Instituto Monitor (1939) e o Instituto Universal Brasileiro (1941);
3-Moderno: influenciado por três organizações: a Associação Brasileira de Teleducação (ABT); o Instituto de Pesquisas em Administração da Educação (Ipae) e a Associação
Brasileira de Educação a Distância (Abed).
A EaD no Brasil, a partir de Projetos de
Ensino Supletivo via televisão e fascículos passa a ser conhecida. Segundo Nunes (1993), a
EaD teve início com a implantação do Instituto
Rádio Monitor, em 1939, e com o Instituto Universal Brasileiro, em 1941. Dialogando e comparando com os momentos descritos acima
por Alves, a EaD teria começado no momento
Intermediário. Sendo assim, Nunes não leva
em consideração as ações feitas antes desse
período.
Segue abaixo menções a alguns acontecimentos que foram marcantes junto a história da Educação a Distância no Brasil, conforme Maia e Mattar (2007, p. 25-36), a partir do
período Intermediário. Por década esses acontecimentos são agrupados e não são exaustivos, contemplando apenas as principais ações
nessa modalidade.

1ª Geração: marcada pela comunicação textual, por meio de correspondência;
1 - Década de 40: Universidade do Ar,
2ª Geração: ensino por rádio e televipatrocinada pelo Serviço Nacional de Aprendisão;
zagem Comercial (SENAC), Serviço Social do
3ª Geração: caracterizada, principalComércio (SESC) e emissoras associadas.
mente, pela invenção das universidades abertas;
4ª Geração: marcada pela interação à
distância em tempo real, em cursos de áudio e
videoconferências;
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2 - Década de 50: Sistema Rádio Educativo Nacional (SIRENA) passa a produzir programas transmitidos por diversas emissoras
(1957); a Arquidiocese de Natal no Rio grande
do Norte lançou um sistema de radiodifusão,
cujo sucesso inspirou a criação do Movimento Nacional de Educação Básica (MEB), em
1958.
3 - Década de 60: Movimento Nacional
de Educação de Base, concebido pela Igreja
e patrocinado pelo Governo Federal (1961);
Fundação Padre Landell de Moura - FEPLAM
– RGS e a TV Universitária de Recife – Pernambuco (1967); Decreto n.º 65.239, de 1969,
que criou o Sistema Avançado de Tecnologias
Educacionais – SATE, em âmbito Federal.
4 - Década de 70: Associação Brasileira de Teleducação (ABT) ou Tecnologia Educacional; Projeto Minerva, em Cadeia Nacional; a
fundação Roberto Marinho inicia Educação supletiva a distância para primeiro grau e segundo graus; o Programa Nacional de Teleducação
(PRONTEL); a Emissora de Televisão Educativa
(TVE) Ceará; Telecurso do 2º grau; Fundação
Centro Brasileiro de Televisão Educativa/MEC;
Programas de alfabetização – (Movimento Brasileiro de Alfabetização, MOBRAL).

é criada a Universidade Aberta de Brasília; em
1995, é criado o Centro Nacional de Educação a Distância e o Programa TV Escola da
Secretaria de Educação a Distância do MEC;
em 1996, é criada a Secretaria de Educação a
Distância (SEED), pelo Ministério da Educação,
dentro de uma política que privilegia a democratização e a qualidade da educação brasileira.
7 - A partir de 2000: em 2000, é formada a UniRede, Rede de Educação Superior a
Distância, consórcio que reúne atualmente 70
instituições públicas do Brasil comprometidas
na democratização do acesso à educação de
qualidade, por meio da Educação a Distância,
oferecendo cursos de graduação, pós-graduação e extensão. Em 2004, vários programas
para a formação inicial e continuada de professores da rede pública, por meio da EaD, foram
implantados pelo MEC. Entre eles o Pró-letramento e o Mídias na Educação. Em 2005, é
criada a Universidade Aberta do Brasil, uma
parceria entre o MEC, estados e municípios;
integrando cursos, pesquisas e programas de
educação superior à distância. Em 2011, a Secretaria de Educação a Distância é extinta. Devido à extinção recente desta secretaria, seus
programas e ações estarão vinculados a novas
administrações.

5 - Década de 80: a Universidade de
Brasília cria os primeiros cursos de extensão à
distância; TV Cultura de São Paulo; Fundação
Nacional para Educação de Jovens e Adultos;
em 1983, o SENAC desenvolveu uma série de
programas radiofônicos sobre orientação profissional na área de comércio e serviços, denominada “Abrindo Caminhos”.

É notório que a Educação a Distância
brasileira passou por vários momentos históricos, desde os cursos por correspondência até
os dias atuais, onde a internet é utilizada como
suporte midiático para estabelecer a interação
entre protagonistas da educação, ou seja, professores e estudantes.

6 - Década de 90: Telecurso 2000 e Telecurso Profissionalizante – Fundação Roberto
Marinho e SENAI; Programa Nacional de Informática na Educação (PROINFO); Canal Futura
– canal do conhecimento; Criação do Sistema
Nacional de Radiodifusão Educativa – SINRED;
Sistema Nacional de Educação à Distância –
SINEaD; PROFORMAÇÃO – Programa de Formação de Professores em Exercício; em 1992,

Trata-se do período Moderno ou 5ª Geração da EaD. A oferta de cursos na modalidade a distância foi feita até a década de 1980,
na maioria, por instituições privadas e organizações não governamentais. Na década de
1990 é que a maior parte das Instituições de
Ensino Superior brasileiras mobilizou-se para
a Educação a Distância com o uso das TICs,
cujo desenvolvimento permitiu uma melhoria
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não só quantitativa como também qualitativa
4- Exigência de autorização, reconhedo conteúdo e do conhecimento das aulas e cimento e renovação de reconhecimento de
no número de oferta de cursos e instituições.
cursos de pós-graduação stricto sensu dependentes da Câmara de Educação Superior do
É nessa década na 5ª Geração ou perí- Conselho Nacional de Educação e da Avaliaodo Moderno, que surge no Brasil oficialmente ção da CAPES;
a Educação a Distância, sendo supervisionada
para o centro das políticas educacionais, cujas
5- Dispensa de processo de autorizabases legais para essa modalidade de educa- ção/reconhecimento para cursos de pós-gração são estabelecidas pela Lei de Diretrizes e duação lato sensu para instituições credenciaBases da Educação Nacional nº 9.394, de 20 das para EaD;
de dezembro de 1996, Em 20 de dezembro de
2005, é regulamentada pelo Decreto nº 5.622.
6- Transferência e aproveitamento de
estudos entre as modalidades;

A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
EMBASADAS NAS LEGISLAÇÕES DO
BRASIL
A Educação a Distância brasileira por
meio desta seção procura explicitar as legislações que embasam a Educação a Distância
no Brasil, regulamentadas pelo órgão governamental responsável, ou seja, pelo Ministério da
Educação (MEC), que legitima a modalidade
de ensino a distância, a fim de que seja tão
legal e pertinente, quanto a modalidade de ensino presencial.

7- Exigência de exames presenciais
nos cursos de graduação e pós-graduação
stricto e lato sensu.
Em 03 de abril de 2001, foi publicada a Resolução CNE/CES nº 1. O Conselho
Nacional de Educação (CNE), nesta resolução,
estabelece as normas para a pós-graduação
lato (especialização) e stricto sensu (mestrado
e doutorado), cujos cursos à distância só poderão ser oferecidos por instituições credenciadas pela União.

No que tange à Pós-Graduação (stricto sensu), os cursos devem, necessariamente,
incluir provas e atividades presenciais. Quanto aos exames de qualificação e as defesas
de dissertação ou tese devem ser presenciais,
diante de banca examinadora que inclua pelo
menos 1 (um) professor não pertencente ao
quadro docente da instituição responsável pelo
1- definição de educação a distância, programa.
abrangendo todos os cursos que não sejam
A Pós-Graduação (lato sensu), devem
estrita e integralmente presenciais;
ter cursos de duração mínima de 360 (trezen2- Exigência de credenciamento espe- tos e sessenta) horas, nestas não computado o
cífico das Instituições de Ensino Superior (IES) tempo de estudo individual ou em grupo, sem
para oferecer quaisquer cursos de EaD, orga- assistência docente, e o reservado, obrigatonizada está com abertura e regime especiais; riamente, para elaboração de monografia ou
3- Exigência de autorização/reconheci- trabalho de conclusão de curso.
mento de cursos de graduação;
A Lei nº 9.394/1996, Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional – LDB, cujo
nome já diz estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, regulamentou a modalidade de ensino a distância. Em especial, os
artigos 80 e 87 da LDB estabelecem algumas
regulamentações como:
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Nos cursos de pós-graduação lato
sensu deverão incluir, necessariamente, provas
presenciais e defesa presencial de monografia ou trabalho de conclusão de curso, assim
como na Pós-Graduação (stricto sensu).

Decreto, cabendo à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior – CAPES editar as normas complementares a esse
Decreto, para tal fim, no prazo de cento e oitenta dias, contados da data de sua publicação.

Em 29 de dezembro de 2004, foi publicada a Portaria nº 4.361, que revogou a Portaria
nº 301, de 07 de abril de 1998, que estabelece
os processos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior
(IES), credenciamento para oferta de cursos de
Pós-Graduação (lato sensu), credenciamento e
recredenciamento de instituições de educação
superior para oferta de cursos superiores à distância. Em 09 de junho de 2005, foi publicada
a Resolução CNE/CES nº 2, que altera a Resolução CNE/CES n.º 1, de 3 de abril de 2001,
que dispõe sobre os cursos de Pós-Graduação
(stricto sensu) oferecidos no Brasil por instituições estrangeiras, diretamente ou mediante
convênio com instituições nacionais, passando
a vigorar então que os diplomados ou os alunos matriculados, no prazo estabelecido no art.
1° da Resolução CNE/CES n.º 2/2001, nos
cursos referidos no caput e que constem da
relação da CAPES, deverão encaminhar a documentação necessária ao processo de reconhecimento de seus diplomas diretamente às
universidades públicas ou privadas que ofereçam cursos de pós-graduação avaliados pela
CAPES e reconhecidos pelo MEC, na mesma
área de conhecimento ou área afim e em nível
equivalente ou superior.

Em 09 de maio de 2006, foi publicado
o Decreto 5.773, que dispõe sobre o exercício
das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e
cursos superiores de graduação e sequenciais
no sistema federal de ensino.

Em 19 de dezembro de 2005, foi publicado o Decreto nº 5.622, que regulamenta o
art. 80 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de
1996 (LDB), que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. Mediante a todos os
relatos descritos na seção sobre concepções
da EaD, tal Decreto determina que os cursos
de Pós-Graduação stricto sensu (Mestrado e
Doutorado) a distância serão oferecidos exclusivamente por instituições credenciadas para
tal fim pela União e obedecem às exigências
de autorização, reconhecimento e renovação
de reconhecimento estabelecidos no referido

Nos parágrafos do Art. 1º, são explicadas as funções de regulação, supervisão e
avaliação:
§ 1o A regulação será realizada por
meio de atos administrativos autorizativos do
funcionamento de instituições de educação superior e de cursos de graduação e sequenciais.
§ 2o A supervisão será realizada a fim
de zelar pela conformidade da oferta de educação superior no sistema federal de ensino com
a legislação aplicável.
§ 3o A avaliação realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES constituirá referencial básico para
os processos de regulação e supervisão da
educação superior, a fim de promover a melhoria de sua qualidade.
Essas funções serão exercidas pelo Ministério da Educação, pelo Conselho Nacional
de Educação – CNE, pelo Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira – INEP, e pela Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior – CONAES.
Em relação às atividades de supervisão das IES, ficarão sob responsabilidade da
Secretaria de Educação Superior, da Secretaria
de Educação Profissional e Tecnológica e a Secretaria de Educação a Distância.
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Já em relação às atividades de avaliação, ficam sob responsabilidade do SINAES.
Em 08 de junho de 2006, é publicado o Decreto nº 5.800, que institui o Sistema Universidade
Aberta do Brasil – UAB, que é voltado para o
desenvolvimento da modalidade de educação
a distância, com a finalidade de expandir e interiorizar a oferta de cursos e programas de
educação superior no país.

Em 10 de janeiro de 2007, foi publicada a Portaria Normativa nº 2, que dispõe sobre
os procedimentos de regulação e avaliação da
educação superior na modalidade a distância,
estabelecendo que o credenciamento de instituições para oferta de educação nesta modalidade deverá ser requerido por IES já credenciadas no sistema federal ou nos sistemas
estaduais e do Distrito Federal, conforme Art.
80 da LDB e Art. 9º do Decreto n° 5.622, de
Conforme o Parágrafo único do Art. 1º, 19/12/2005.
são objetivos do Sistema UAB:
Em agosto de 2007, foi elaborado o doI - Oferecer, prioritariamente, cursos de cumento sobre os Referenciais de Qualidade
licenciatura e de formação inicial e continuada para Educação Superior a Distância, que dede professores da educação básica;
fine princípios, diretrizes e critérios que sejam
referenciais de qualidade para as instituições
II - Oferecer cursos superiores para ca- que ofereçam cursos na modalidade a distânpacitação de dirigentes, gestores e trabalha- cia, em complemento às determinações espedores em educação básica dos Estados, do cíficas da Lei de Diretrizes e Bases da EducaDistrito Federal e dos Municípios;
ção, do Decreto 5.622, de dezembro de 2005,
do Decreto 5.773, de junho de 2006 e das
III - Oferecer cursos superiores nas dife- Portarias Normativas 1 e 2, de janeiro de 2007,
rentes áreas do conhecimento;
porém sem força de lei.
IV - Ampliar o acesso à educação suOs Referenciais de Qualidade partem
perior pública;
do pressuposto que não há um modelo único
de EaD, podendo os programas apresentar diV - Reduzir as desigualdades de oferta ferentes desenhos e múltiplas combinações de
de ensino superior entre as diferentes regiões linguagens e recursos educacionais e tecnolódo País;
gicos. Contudo, enfatizam que todos aqueles
que desenvolvem projetos nessa modalidade
VI - Estabelecer amplo sistema nacio- devem ter um ponto em comum: a compreennal de educação superior a distância;
são, como fundamento primeiro, do que seja
Educação. Enfatizam, que o Projeto Político
VII - Fomentar o desenvolvimento ins- Pedagógico (PPP) de um curso deve envolver
titucional para a modalidade de educação a aspectos pedagógicos, recursos humanos e indistância, bem como a pesquisa em metodo- fraestrutura, fundamentalmente.
logias inovadoras de ensino superior apoiadas
em tecnologias de informação e comunicação.
Não de forma isolada, os aspectos se
desdobraram, nos seguintes elementos: Concepção de educação e Currículo no processo
de ensino e aprendizagem; Sistema de comunicação, Material didático, Avaliação, Equipe
multidisciplinar, Infraestrutura de apoio, Sustentabilidade financeira e Gestão Acadêmico-administrativa.
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Em 08 de novembro de 2007, foi publicada a Portaria nº 1.047, que estabelece diretrizes para a elaboração, pelo INEP, dos instrumentos de avaliação para credenciamento de
Instituições de Educação Superior para a oferta
de cursos superiores na modalidade a distância, nos termos do art. 6º, inciso IV, do Decreto
nº 5.773/2006.

O governo publicou diversas leis, num
período aproximado de dois anos, com a intenção de legitimar a EaD, que oficialmente, tem
dez anos de existência, se comparada a modalidade presencial, a modalidade a distância
pode ser considerada muito recente, contudo,
tão importante quanto a presencial. O amparo
legal e a legitimação da educação a distância,
foram determinantes para minimizar os possíEm relação ao credenciamento institu- veis preconceitos a essa modalidade e insericional, a avaliação contempla as seguintes di- -la, oficialmente, na educação e no ensino do
mensões:
Brasil.
1- Organização Institucional para a
Educação a Distância;
2- Corpo Social;
3- Legitimidade à Educação a Distância.
Em 12 de dezembro de 2007, foi publicado o Decreto nº 6.303, que altera dispositivos dos Decretos nº 5.622, de 19 de dezembro
de 2005, que estabelece as diretrizes e bases
da educação nacional, e nº 5.773, de 9 de
maio de 2006, que dispõe sobre o exercício
das funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e
cursos superiores de graduação e sequenciais
no sistema federal de ensino.
Conforme, a legislação educacional
brasileira mencionada acima, a partir da publicação do Decreto 5.622/05, o qual legitimou
a EaD no Brasil, até a elaboração dos Referenciais de Qualidade para Educação Superior
a Distância, demonstra a posição do governo,
representado pelo MEC, no que refere-se à
legitimar os meios de avaliação da modalidade a educação a distância, corroborando sua
pertinência, ao lado da modalidade presencial,
para a democratização da educação no Brasil, ao passo que a EaD contribui significativamente ao ensino ampliado, podendo atender
a uma demanda maior de pessoas ou grupos
diversos, apresentando justificativas sociais relevantes.
38

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O objetivo do artigo acima descrito, vem mencionar e corroborar a Educação a Distância
no Brasil como uma grande aliada no favorecimento a educação á aqueles que dispõe de pouco
tempo para frequentar diariamente uma instituição de educação e/ou não teve a oportunidade
na idade certa para concluir os estudos.
Vem embasando-se sob os aspectos: conceituais, histórico e legais, por meio de pesquisa bibliográfica, em artigos, links, livros e legislação do Ministério da Educação, na área de educação a distância. No que diz respeito às concepções de educação a distância, evidenciou-se
que a legislação vigente e os autores de educação a distância, concordam com a concepção,
de que a EaD seria uma modalidade mediada pelas TICs, com o cunho de viabilizar a mediação
entre professores e estudantes, que estariam separados tanto no aspecto espacial quanto no
temporal.
As ferramentas midiáticas e virtuais, como chat, fórum, videoconferência por plataformas
e outros, as TICs tornaram a interação entre esses professores e estudantes, com o intuito de
propiciar uma aprendizagem colaborativa e significativa.
Evidenciou-se que a EaD percorreu diversos momentos históricos, desde os cursos oferecidos por correspondência até o período atual, as TICs exercem uma contribuição significativas junto as interações humanas e na promoção do processo de conhecimento/aprendizagem,
exclusivamente por meio da internet. No decorrer desse percurso histórico, a EaD passou por
cinco gerações, envolvendo o ensino e o aprendizado on-line, com o suporte da internet e suas
tecnologias virtuais.
No Brasil a Educação a Distância consolidou-se amparada por legislações regulamentadas pelo governo, representado, pelo MEC- Ministério da Educação e Cultura. Tal legislação
vem, primeiro, regulamenta o que foi estabelecido no artigo 80 da LDB, por meio da publicação
do Decreto nº 5.622/05. A EaD vive o momento conhecido como período Moderno.
Por meio desse Decreto, originou-se novas legislações, as quais foram publicadas, pode
ser citado, os Referenciais de Qualidade para Educação Superior a Distância, que definem princípios, diretrizes e critérios, os quais sejam, utilizados como referenciais de qualidade para as
instituições educacionais, que ofereçam cursos na modalidade de educação a distância.Com o
intuito de legitimar e consolidar a modalidade de ensino a distância, até então mal compreendida.
O Olhar para a Educação a Distância no Brasil, passa a ocupar
lugar de destaque no ensino brasileiro, haja vista que é embasada em
legislações bem elaboradas e definidas junto ao MEC, a modalidade
de EaD já apropriada dos Referenciais de Qualidade dos princípios,
diretrizes e critérios; aproxima-se a modalidade de ensino presencial,
dentro de sua possibilidade como modalidade a distância no cumprimento das legislações vigentes, referentes ao processo de ensino/
aprendizagem.
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O ENSINO DE HISTÓRIA E CULTURA
AFROBRASILEIRA NA ESCOLA

RESUMO: Não é novidade a segregação, marginalização, escravização que ocorreu durante séculos no Brasil com o povo negro. Historicamente foram colocados à margem da sociedade e
essa marginalidade foi sustentada por teorias racistas e fundamento o “Mito da Democracia
Racial” durante o século XIX. As relações desiguais entre os direitos da população branca e a
população negra, maioria no Brasil exige o resgate dessas desigualdades por meio de ações
formativas e políticas afirmativas fruto de lutas e organização dos Movimentos Negros na
sociedade civil. A promulgação Lei 10.639/2003 torna obrigatório o Ensino da História e Cultura Afro-Brasileira e Africana, como conteúdos a serem inseridos em todas as disciplinas do
currículo escolar, assim como, discussões pertinentes à educação das relações étnicorraciais.
A educação voltada a essas relações, pois mesmo sendo a sociedade brasileira pluriétnica, a
população negra tem sido historicamente alvo de racismo e de mecanismos de exclusão social. Sendo a educação parte da construção histórica e um direito de todos, cabe às esferas
governamentais a garantia de uma educação de qualidade, quando da inserção no currículo
de novas demandas.

Palavras-chave: História; Cultura Afro Brasileira; Negros; Negras; Ensino.
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INTRODUÇÃO

A

representatividade não depende do outro falar por alguém, mas sim de todos ecoar suas vozes de forma singular em um espaço coletivo contra a voz do sistema
opressor monolítica e estrondosa. O ser humano é um ser múltiplo e se constitui
em único, singular, irrepetível.
Vidas negras importam, isso significa dizer que cada vida importa, cada pessoa importa
e cada pessoa tem uma voz e essa voz pode e deve falar alguma coisa sobre a negritude que é
diferente de todas as outras mesmo compartilhando um mar de memórias.
É preciso aprender coletivamente a viver até porque o treino da militância é dar tudo, dar
para outro, dar para a causa e parece ser egoísta olhar para si que está ligado a colonialidade
da escravização e do racismo dizer e afirmar que os corpos negros tem que ir até a exaustão.
Existe um sonho que enquanto não acontecer o apocalipse da urbanidade, da tecnocracia, da cidade e esse modo de vida adoecedor, totalmente desrespeitador que se tem que os
seres humanos consigam se aquilombar cada vez mais voltando a modos de vida mais tradicionais, mais lentos.
O Brasil precisa enfrentar o debate racial como se deve, isso se deve ao fato que é muito
difícil ser negro e negra em um país que ainda insiste no mito da democracia racial que ainda insiste em colocar como violento quem se põe contra o sistema que é violento, é um país que tem
a lógica Casa Grande e Senzala muito arraigada e enraizada com totais possibilidades de outro
tipo de existência que não seja a da norma, a da regra, restituindo as humanidades negadas e
deixar que população negra seja vista a partir de sua negritude e do seu axé.
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico a partir da temática sobre o ensino de história afrobrasileira na Escola e todas as possibilidades que isso representa em um universo que
está imerso de negros e negras mas que quem determina o que se pode ou não fazer é uma
elite branca, jocosa que discrimina, segrega e que não vê o outro como humano ser.
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RAÇA E MESTIÇAGEM NO BRASIL
Conforme a Lei Nº 10.639/2003, apresentamos as noções de raça, racismo, a tentativa da criação de uma identidade nacional
homogênea que caracteriza e perpassa os estudos raciais do Brasil desde o século XIX até
este momento mais contemporâneo quando se
reivindica o direito da diversidade cultural que
está presente no povo brasileiro.
Não há uma cultura homogênea, não
há uma cultura privilegiada ou mais prestigiada
do que outra na nossa formação porque efetivamente somos um país que tem uma gama
cultural que foge a nossa identidade com uma
grande contribuição dos afrodescendentes.
Os africanos que aqui foram trazidos
para ser escravizados, mas que na própria
construção do conhecimento da formação do
povo brasileiro houve uma determinada verdade, essa verdade construída por pesquisadores
homens, brancos que inviabilizou e silenciou a
grande contribuição do povo negro.Pensar e
conhecer a nossa história por meio de autores
que buscam desvendar o silêncio imposto e
a contribuir para que se possa entender esse
momento contemporâneo que vivemos que é
marcado pelo racismo (BRASIL, 2003).
Existem diversas formas de discriminação e que traz, portanto, consequências muito
nefastas para a grande maioria da população
brasileira que é negra e, consequentemente,
enfrentar essa realidade dentro das Escolas
e que não se pode ser deixada de lado, há
que se criar espaços para que essas questões
sejam discutidas com os alunos, professores,
pais, direção, equipe técnica, supervisão de
ensino e por autoridades especializadas sobre
a África Negra. A Lei Nº 10.639/2003 entre
suas metas visa garantir:
[...] o direito dos negros, assim como de todos os cidadãos brasileiros, cursarem cada um dos níveis de ensino, em escolas devidamente instaladas e equipadas,
orientados por professores qualificados para o ensino
de diferentes áreas de conhecimentos; com formação
para lidar com as tensas relações produzidas pelo racismo e discriminações, sensíveis e capazes de conduzir a reeducação das relações entre diferentes grupos
étnico raciais entre eles descendentes de africanos, de
europeus, de asiáticos, e povos indígenas. Estas con-

dições materiais das escolas e de formação de professores são indispensáveis para uma educação de
qualidade para todos, assim como é o reconhecimento
e valorização da história, cultura e identidade dos descendentes de africanos (BRASIL, 2003, p. 11).

A mestiçagem da forma que é propagada pelo país contribui para que se tenha especificidade na prática racial, mesmo a maioria
das pessoas não se reconhecendo como racistas. A imagem que se tem no Brasil desde o
século XIX é que no Brasil se vive uma mestiçagem como se não houvesse conflito entre as
raças porque houve uma mistura entre negros,
índios e brancos. Essa história dessa mistura
dessas raças propagou e resultou no “Mito da
Democracia Racial” (BRASIL, 2003).
A discussão da questão racial no Brasil é um problema de discussão, de reflexão
no meio acadêmico desde 1.822 quando se
inicia o processo de se pensar a nação brasileira, o Estado brasileiro e, consequentemente
na formação do povo brasileiro. “Desde então
a ideia da miscigenação passou por diferentes
interpretações: como mácula, como um laboratório racial, mestiçagem na alma e como mestiçagem que branqueia, a apropriação nacional
da mestiçagem etc.” A fábula das três raças
sempre foi um:
Curinga para a representação da mestiçagem nacional.
Uma mestiçagem que, de romântica se transforma em
biológica e degenerada, para virar símbolo de cultura
nacional, ícone do Estado nos anos 30, exemplo para o
mundo na década de 50, e associar-se à malandragem.
[...] O mestiço surge, dessa maneira, constantemente
reinvestido como espaço da ambiguidade, suporte de
representações (SCHWARCZ, 1995, p. 60-61).

Temos alguns autores que são apresentados como autores clássicos dentre eles
temos Nina Rodrigues, Oliveira Viana, Silvio
Romero, Alberto Torres e tantos outros que iniciam a discussão da questão racial no Brasil
atrelado a formação do povo brasileiro e ao
final apresentam reflexões da realidade brasileira e particularmente no final do século XIX.
Nina Rodrigues (1933), em sua obra
“As Raças Humanas e a Responsabilidade Penal no Brasil”, cuja primeira edição é de 1984,
a terceira de 1938 e a quarta de 1957, afirma
que, nós temos uma hierarquia das raças e a
raça negra é uma raça na sua visão inferior,
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uma raça que apresenta limites em seu desenvolvimento, logo explica de forma naturalizante as desigualdades raciais que os negros
apresentam incapacidades sem passar pelo
processo de evolução para estar equiparada a
raça branca.
Para Rodrigues (1935), em sua obra
“Os Africanos no Brasil”, cuja primeira edição
é de 1932, a terceira de 1976, e quarta de
1982 e a quinta de 1988, afirma que, uma nação de mestiços não poderia ser estável porque os mestiços são uma anarquia no sangue,
nas ideias, nos sentimentos, abrigando dentro
de si tendências contrárias que estão em luta
constante e, com tendência, nesta luta, de que
as características da raça inferior e primitiva
vençam. Havia, portanto uma rejeição do elemento negro e seus mestiços na formação da
população brasileira de forma a ser nocivo na
sua constituição:
Está claro que a influência por eles exercida sobre o
povo americano que ajudaram a formar será tanto mais
nociva quanto mais inferior e degradado tiver sido o
elemento africano introduzido pelo tráfico. Ora, nossos
estudos demonstram que, ao contrário do que se supõe
geralmente, os escravos negros introduzidos no Brasil
não pertenciam exclusivamente aos povos africanos
mais degradados, brutais ou selvagens. Aqui introduziu
o tráfico poucos negros dos mais adiantados e mais
do que isso mestiços chamitas convertidos ao Islamismo e provenientes de estados africanos bárbaros sim,
porém dos mais adiantados (RODRIGUES, 1935, pp.
397-398).

Parece-me que o paradoxo entre a ideologia do branqueamento versus a miscigenação como marca nacional, antes que resolvida,
explicita-se justamente na alocação da miscigenação neste continuum entre dominados e
dominantes, negros e brancos, mulheres e homens de forma a ocorrer a “naturalização” da
mistura entre os povos:
O período mais intenso na questão do “branqueamento” no Brasil, segundo esse autor, foi entre 1880 e
1920, e decorreria da mistura das raças oriundas da
imigração ou não. Um decreto que tratava da imigração
foi promulgado em 1890 pelo governo provisório. Esse
documento considerava livre a entrada de imigrantes
com as seguintes condições: que os imigrantes tivessem capacidade para o trabalho; que não estivessem
sendo processados por crime; que não fossem oriundos da África ou Ásia, entre outras coisas (SKIDMORE,
1989, p. 155).

O autor afirma que a ideia do branqueamento tinha como pressuposto de a raça branca ser superior às outras em decorrência do
compromisso com o desenvolvimento do país
na década de 1930 com a possibilidade de se
ter muitos braços para a lavoura assim como
se abria as portas para a entrada de imigrantes
europeus que na visão dos fazendeiros e Senhores tinham mais habilidades para lidar com
a terra na plantação e na colheita do café, os
brasileiros serviam para desbravar e desmatar
florestas (SKIDMORE, 1989, p. 56).
Para Rodrigues (1933), em sua concepção, em ideia de “naturalizar” a situação de
desigualdade atribuindo uma inferioridade do
povo negro que irá resultar no racismo científico, ou seja, a partir do século XX se tinha a
ousadia de se criar uma identidade nacional do
Estado brasileiro e para isso se precisa justificar de forma homogênea o branqueamento do
povo brasileiro, e, portanto, reduzindo a grande
disparidade na construção dessas raças que
vão originar o povo brasileiro.
Essa tentativa de homogeneizar a identidade nacional, ou seja, criar um Brasil único,
um Brasil homogêneo, um Brasil que as desigualdades não são explicadas pela constituição socioeconômica do Estado, do país, mas
sim por questões limites com inferioridades biológicas de uma determinada raça. Rodrigues
(1933), propõe o que os autores chamam de
“racismo à brasileira” em que muitos pesquisadores tentam entender como a formação se dá
a partir de três grupos étnicos o negro, o índio
e o branco vivendo uma espécie de “cordialidade” com a formação de um país mestiço.
A mestiçagem ganha uma importância
extraordinária para dar uma identidade ao Brasil, forjando uma identidade nacional, ao mesmo tempo em que essa mestiçagem dissimula
práticas racistas e a perpetuação as desigualdades vividas no Brasil da década de 1930. Ser
mestiço aqui começa a ter dois significados, a
miscigenação racial que poderia ser poluidora,
passa a ser redentora e o embranquecimento
representa uma possibilidade de ascensão social e o “Mito da Democracia Racial” é propagado para forjar a identidade nacional.
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Segundo Nogueira (1955), no Brasil
a um racismo de marca e não de origem, ou
seja, não há ascensão de “famílias de cor” pois
temos a presença do mestiço, ou seja, o mulato que era aquele ser, aquele sujeito que não
se identificava nem com o negro e nem com
o branco, filhos de violência dos Senhores comas mulheres negras ou dos senhores com as
mulheres índias, portanto:
os indivíduos de cor, em condições de subir socialmente, em geral, se unem com pessoas brancas, seja como
um meio de favorecer a própria ascensão, seja como
um modo de consolidar o status já atingido, ou seja
ainda, porque a identificação com as classes média e
dominante implica a interiorização dos ideais sexuais e
estéticos destas (NOGUEIRA, 1955a, p. 502).

Assim, Moreira & Batista Sobrinho
(1994), ressaltam que, o casamento interracial
ase apresenta aos olhos dos negros uma via
de acesso a uma melhor integração social com
as demais raças dos bens socioculturais e econômicos pela sociedade.
Um país que tem a cor a negra e precisa passar pelo processo de branqueamento,
o mestiço, o miscigenado vai “limpando” essa
população, mesmo estando “suja” a família por
ter o sangue negro, passa a ser redentora porque num país negro a gradação de cor uma
gradação de mobilidade social de estratificação social.
Portanto, quanto mais elementos se
possuísse para identificação com a raça superior, com a raça que tem mais prestígio, com
a raça mais valorizada que é com os brancos,
mais oportunidades de teria nessa sociedade e
seria menos vítima dessa discriminação disfarçada e negada que marca nossa história.
O pardo na nossa sociedade, ou seja,
quanto mais elementos se tenha próximo ao
branco, esse pardo se tornará branco e o parto que tem elementos mais próximos ao negro
vivenciará mais de perto as dificuldades e os
preconceitos da discriminação que vive a raça
negra. Temos o fenótipo como elemento de estratificação social e se constitui no elemento
que demarca a situação e a posição que essas
pessoas vivenciam na sociedade com mais
preconceitos e menos preconceitos de acordo
com as características que o ser humano traz
que o identifica com seu grupo étnico.

O branqueamento significa uma possibilidade de ascensão social e nesse sentido o
“Mito da Democracia Racial” é propagado no
Brasil para forjar uma identidade nacional que
não venham a trazer rupturas e descontinuidade no processo socioeconômico que reafirmava os grupos de poder, os grupos econômicos
dominantes da nossa constituição e da constituição econômica do Brasil desde o século
XIX. Pensar e dizer que um país que tem a mistura de três raças e que essa mistura das três
raças garante e gera uma convivência cordial,
portanto, uma identidade nacional que as pessoas em tese são incluídas e que a raça não
é um critério de divisão, nem é um critério de
construir desigualdades foge a uma identidade
que diminui, maquia e dissimula os conflitos
em função de uma nação que pertence e que
inclua a todos e todas.
Segundo Nogueira (1955), as especificidades desse racismo no Brasil vai gerar o
que denomina um racismo de marca e não de
origem. O de origem, por exemplo significa dizer que uma gota de sangue negro não teria
como efetivamente dentro da história de uma
pessoa não ter um “pé na cozinha”, isso significa dizer que o nosso racismo é de marca,
é definido pelo seu fenótipo e as pessoas que
tem o seu fenótipo e que demarcam sua origem negra, essas pessoas sim, são negras e
mesmo com tonalidade de cor um pouco mais
clara com seu cabelo crespo, uma vez que o
cabelo negro é um elemento de racismo racial, essas pessoas tem a marca desse grupo
étnico que historicamente se constituiu vivem
a discriminação, por isso nosso racismo é de
marca.

LUTAS E FORMAS DE RESISTÊNCIA
É preciso demarcar e deixar evidente
em qualquer análise que se faça que o racismo
existiu, existe e continuará existindo as lutas e
formas de resistência se constituem e se concretizam em movimentos com a organização
da população negra que é a maioria no Brasil:
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As ações afirmativas constituem-se em políticas de
combate ao racismo e à discriminação racial mediante
a promoção ativa da igualdade de oportunidades para
todos, criando meios para que as pessoas pertencentes a grupos socialmente discriminados possam competir em mesmas condições na sociedade (MUNANGA
& GOMES, 2006, p. 186).

Existiram diversas lutas de grupos do
Movimento Negro se constituindo em inúmeras
formas de resistências dos que foram escravizados, desmistificando a ideia de uma nação
homogênea. Essa tentativa de uma identidade
nacional, de uma nação homogênea só emerge, ou seja, só vem à tona em momentos de
Copa do Mundo, no momento em que todos dizem “eu sou brasileiro com muito orgulho, com
muito amor” porque no cotidiano dos brasileiros as diferenças são patentes principalmente
se esses brasileiros forem homens negros e
mulheres negras.
Portanto, a ideia de raça constituída
enquanto conceito sociológico continua sendo
um critério de estratificação social e de percepções morais demarcando as oportunidades e
ascensão de mobilidade social da população
negra, demarca a possibilidade de estar vivo
ou morto, não é por acaso que temos nas estatísticas da violência que está atrelada a questão
racial, por isso se tem um número alarmante
jovens negros, pobres, favelados que conseguem se constituir em números mais aviltantes
que países que vivem em guerra civil.
O critério de raça não está só na estratificação social, mas está na construção subjetiva do ser negro, do ser branco e como a
pessoa é construída, é percebida por si e pelo
outro, sobretudo pelo olhar do branco. Essa
desconstrução do Brasil racista tem como resultado as políticas afirmativas. Tornar-se negro
nas duas décadas do século XX assume uma
conotação positiva que historicamente tornar-se negro não era um elemento positivo, muito
pelo contrário, era o tornar-se branco que possibilita ascensão na sociedade.
Tornar-se negro não só afirma a questão da cultura como lhe dá acesso as políticas
afirmativas, daí muitas controvérsias de pessoas brancas, nesses brancos indivíduos “pardos” que anteriormente poderiam se identificar

como brancos passam a se identificar como
negros porque nessa conjuntura de lutas e de
direitos, de reconhecimento e de valorização,
ser negro passa a ser algo positivo e isso precisa ser compreendido, entendido dentro de
uma relação de um contexto histórico de desvalorização de qualquer elemento que estivesse associado a cultura negra.
A sociedade brasileira, embora enfrente constantemente impasses e contradições
acerca do reconhecimento de direitos aos
quais todos os negros devem ter acesso, apresenta, gradativamente, mudanças significativas
e que vão empoderando negros e negras que
foram estigmatizados por muitos séculos e se
levantam para assumirem seus lugares.Nesse
sentido:
[...] ações afirmativas precisam ser implementadas pelas universidades, institutos e escolas abrindo-se assim
novos territórios para práticas formativas que girem em
torno da História e Cultura Africana e Indígena, relações
étnico raciais, diversidade, preservação de nosso patrimônio material e imaterial (ROCHA, 2012, p. 98-99).

Esses elementos e essas lutas de resistência dos grupos do Movimento Negro trazem
a possibilidade de uma geração de orgulho de
ser negro e conseguir reconstruir a valorização
desse povo que foi escravizado, inferiorizado,
excluído, martirizado, massacrado por mais de
três séculos e mesmo com todas essas conquistas.
O racismo no Brasil segue firme e forte e as práticas discriminatórias vão exigindo
mais organização e aí que surge a possibilidade a possibilidade da ensino de história e da
cultura afrobrasileira na escola porque a educação é o caminho para transformar, libertar e
escrever uma nova história numa perspectiva
dos escravizados, dos esquecidos, dos vencidos, dos sobreviventes.
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O ENSINO DE HISTÓRIA E DA
CULTURA AFROBRASILEIRA NA
ESCOLA
Segundo Cavallheiro (2005), até pouco tempo atrás, o Brasil, conhecido internacionalmente por sua diversidade cultural e pela
mistura de raças que formam o seu povo, não
tinha as diferentes etnias representadas nos
currículos escolares do país.
O Brasil é um país multicultural em que
temos a influência da cultura afrodescendente,
indígena, europeia, temos várias participações
de culturas para a formação de nossa cultura,
de nossa identidade, de nossa formação enquanto povo, enquanto nação:
[...] se evidencia quando em condições sociais dadas,
de supostas qualidades entre brancos e negros, se
identifica um favorecimento para um determinado grupo nos aspectos social, educacional e profissional. Fato
que expressa um processo institucional de exclusão
social do grupo, desconsiderando suas habilidades e
conhecimentos (CAVALLHEIRO, 2005, p. 26).

Os negros e os afrodescendentes têm
uma participação muito forte na formação do
povo brasileiro. Temos no Brasil uma diversidade muito forte e isso é perceptível na cultura,
na dança, no vocabulário, na culinária, na forma de colocar diante do sagrado.
A Lei Nº 10.639 torna obrigatório no
Ensino Fundamental e Médio o estudo de História e Cultura Afrobrasileira, não previa o ensino da cultura indígena nas escolas brasileiras.
O texto estabelece que o conteúdo programático inclui diversos aspectos da história e da
cultura dos povos que formaram a população
brasileira.
A nossa cultura, nossos costumes,
nossas práticas estão permeados da presença
de escravos negros no período da escravização, por exemplo a origem de nossa bebida,
de nossa culinária, de nossa dança, no nosso
vocabulário.Quando se pensa no negro, logo
se tem a ideia de escravo, ou o pior, no preconceito não se pensa na influência que nossa
cultura e formação da nação brasileira enquanto Estado graças a presença do negro e sua
cultura em nosso território.

É interessante salientar que aspectos
como o estudo da história da África e dos africanos, a luta dos negros e dos povos indígenas
no Brasil. A cultura negra e indígena brasileira,
ou seja, o negro e o índio na formação da sociedade nacional foram incorporados aos currículos com a promulgação da Lei Nº 11.645
(BRASIL, 2008).
No contexto educacional, as medidas
afirmativas que visam combater as desigualdades sociais brasileiras, bem como propiciar
desconstruções e construções necessárias
para práticas da promoção de igualdade racial.
A legislação pertinente à Educação
das Relações Étnico Raciais vislumbrando
mudanças de olhares e sentido novo sobre a
população negra brasileira com novas abordagens históricas, sociais e culturais. Segundo
Tardif (2002), muitas vezes as legislações são
impostas com repercussão direta nas práticas
docentes, sem que haja uma adequada preparação destes para os fins que são buscados.
As garantias constitucionais não significam,
necessariamente, que a realidade será marcada pelo acesso universal a uma educação de
qualidade: “[...] a escola e seus professores
não podem improvisar. Têm que desfazer mentalidade racista e discriminadora secular, superando o etnocentrismo europeu, reestruturando
relações étnicorraciais e sociais, desalienando
processos pedagógicos” (BRASIL, 2013, p.
501).
Portanto, “a transformação do ensino
de história é estratégica, não só na luta pelo
rompimento com as práticas homogeneizadas
e acríticas, mas também na criação de novas
práticas escolares” (FONSECA, 2003, p. 34).
O papel da Escola desenvolver na formação
dos alunos por meio de contexto multicultural,
multiétnico, plural, diverso em uma escola que
se encontra em constantes transformações e
que exige respostas aos novos paradigmas
que a própria educação lhes coloca.
A base de tudo vem da cultura negra.
Os egípcios eram negros, sem contar que o
berço da humanidade está na África. A maioria
dos estilos musicais vem do negro. A cultura
negra é grandiosa. O Brasil foi criado por três
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raças o negro, o índio e o português (branco),
mas só uma é ensinada na escola e pela visão do dominador, do descobridor e não pela
voz silenciada dos negros. A formação da do
Estado, da Nação chamada Brasil está o negro, o indígena e o português (branco), mas
a nossa base de ensino é somente português.
Não deve haver competição e nem castração,
exclusão ou competição das culturas, mas sim,
a inclusão da cultura negra. No entanto, é lamentável que para que isso ocorra seja preciso
ser promulgado uma Lei específica, isso só reforça o racismo do Brasil.
Nossas raízes africanas já deveriam ter
sido contempladas nos currículos desde sempre, mas não foi isso o que aconteceu. Daí a
importância da Lei 10.639, que é necessária
sem dúvida, porém, com dificuldades enormes
para sua implementação que exigirá o esforço
dos professores na regência na sala de aula
em diversos contextos do território brasileiro. O
auxílio e incentivo da Coordenação Pedagógica e da Equipe Gestora Democrática para que
seja concretizada de fato o ensino de história e
cultura afrobrasileira em nossas escolas, caso
contrário teremos uma bela Lei na teoria mas,
que na prática ela não se concretiza no processo de ensino e aprendizagem de nossos
alunos da Educação Básica, mesmo se tendo
a consciência de que o Brasil é o país mais
negro fora da África.

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, deixando claro que
mais do que citar a Lei que garante a obrigatoriedade do Ensino de História e Cultura Afrobrasileira é necessário trabalhar e integrar esses conteúdos no Currículo Escolar.
A presente pesquisa tem como pressuposto a promulgação de Leis (BRASIL 2003,
2008, 2013) e o pensamento de teóricos que
se pesquisaram sobre a temática proposta
dentre eles temos os estudos de Cavalleiro

(2005), Fonseca (1979), Freyre (1989), Munanga (1999, 2006), Freyre (1998), Lisboa
(2008 e outros que que abordaram a temática
apresentada sobre o estudo de história cultura
afrobrasileira em nosso país.
Atualmente que os professores juntamente com os alunos trabalham por meio de
temas geradores que devem contemplar o estudo da história e cultura afrobrasileira que promovam debates, reflexões e ações que visam
a promoção da igualdade e da presença da
africanidade em nossa história, em nossa cultura e que não pode ser ignorada.
Atualmente pode-se dizer que o negro
tem oportunidades que seus pais não tiveram,
fato que não significa que essas sejam iguais
às dos brancos. No mercado de trabalho, a
perspectiva de crescimento de um negro é menor do que a de um branco. Outro fator que
devemos levar em consideração são os dados
que demonstram que os negros estão mais expostos à violência.
História, Cultura, costumes, dança, religião, vocabulário, culinária fazem parte das
práticas da Lei que assegura esses conteúdos na Educação Básica por meio da Lei Nº
10.939 que ainda é um desafio e muitas veze
é ignorada por muitas escolas. Perpetuar o preconceito, a segregação e a negação de uma
cultura que precisa ir além da própria Lei e se
tornar objeto de estudo, análise, reflexão e conhecimento para os nossos alunos de forma
que os ranços do passado, preconceitos e discriminações sejam superados e deem lugar ao
estudo de uma história da cultura afrobrasileira
que nos constitui enquanto nação é dever de
uma Escola que está em constante processo
de transformação e que pressupõe o resgate de todas as formas de promoção de vida,
cultura e perpetuação da história, sobretudo, a
história negada pela História Oficial.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao assumir que à população negra brasileira historicamente tem sido negada, de forma
velada ou não, direitos humanos fundamentais e que sofre as consequências nefastas de séculos de discriminação e racismo.
Urge pensar e tomar medidas contundentes nas diversas esferas governamentais no
sentido de proporcionar o equilíbrio, a igualdade de condições de existência e garantir o respeito
e a dignidade a todos os afrodescendentes em nosso país.
Nesse sentido, no campo educacional, a Lei Nº 10.639/2003 traz no seu contexto os
anseios dos afrobrasileiros – principalmente aqueles ligados aos movimentos sociais e de articulação dos direitos civis, políticos, sociais e econômicos –, de valorização de sua historicidade,
riqueza cultural e da ancestralidade africana que são resgatados e valorizados de forma equânime na sociedade brasileira.
A Lei incluirá a luta dos negros no Brasil, a cultura negra e formação da sociedade nacional “resgatando a contribuição do povo negro nas áreas social, econômica e política pertinente
à História do Brasil”. Nessa trajetória está o esforço de tornar efetivo o ensino de História e da
Cultura Afrobrasileira na Escola uma vez que estar assegurado por lei não garante a efetivação
concreta do ensino no currículo na Educação Básica.
O Estado Brasileiro precisa se comprometer em efetivar as políticas públicas e as ações
que imprimem novos olhares acerca da diversidade que se têm na Escola, sobretudo, na contemplação do estudo de história da cultura afrobrasileira possibilitando relações interraciais e
etnorraciais saudáveis com alunos, professores, equipe técnica, direção e comunidade local.
Oliva (2007), discute o ensino de História da África e a desconstrução ou preservação de estereótipos ligados a negros, tanto em escolas brasileiras como portuguesas, e Paim
(2005), analisa as práticas de ensino de professores de História de formação recente, revelando
importantes elementos destas práticas docentes.
O caráter multicultural, pluriétnico e democrático da sociedade brasileira pressupõe uma
educação que reconheça, de forma positiva, a História e a Cultura Afrobrasileira de forma que sejam reparadas as castrações e injustiças praticadas ao longo de séculos para com essa cultura e
esse povo que é maioria em nossa nação brasileira. O Ensino de História e Cultura Afrobrasileira
se tornou obrigatório em todas as Escolas Públicas e Particulares no Ensino Fundamental até
o Ensino Médio e seus conteúdos deve ser ministrado em todo o currículo
escolar para os alunos.
É urgente a necessidade de um ensino de História, cada vez
mais, voltado para a diversidade e que incentive a inclusão das diversidades inerentes à realidade brasileira, não somente no âmbito da
cultura afrobrasileira, mas que contemple a diversidade presente na
Escola como as questões de gênero, ideologia e religião.
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O PROFESSOR SOB O OLHAR DA DIGNIDADE
HUMANA

RESUMO: Este artigo tem a intenção de trazer discussões acerca do professor, principalmente
daquele profissional que atua na rede pública de ensino. Levando em consideração, suas experiências profissionais, bem como sua relação com a sociedade atual. Entendendo que cada
ser humano, se vê e se coloca no mundo a partir de suas especificidades que perpassam por
gênero, idade, raça, formação, classe social, entre outras questões. Para tanto, os objetivos
foram: analisar o papel do professor na história e na atualidade e, a partir disso, realizar uma
reflexão das dificuldades encontradas a partir da compreensão humana de Edgar Morin. A
hipótese traçada a partir das próprias experiências foi de que ao longo do tempo a função do
professor foi descaracterizada pela sociedade e que, nos dias atuais esse profissional tem enfrentando muitas dificuldades para realizar sua função com eficácia e dignidade humana. Os
conceitos em quais nos apoiamos para realizar a reflexão sobre um trabalho digno perpassam
pelo autor Edgar Morin, além de autores que tratam da transformação da profissão professor
ao longo da história da nossa sociedade. A metodologia referenciou-se em fontes de natureza
bibliográfica e documental. Os resultados da pesquisa revelaram que a incompreensão impera
nos ambientes e nas relações escolares, dificultando o trabalho do professor e que a compreensão humana a partir de todos envolvidos com a educação, pode ser a melhor saída para
conquistarmos dignidade a essa profissão tão importante para nossa sociedade.

Palavras-chave: Educação; Professor; Compreensão Humana.

54

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem a intenção de trazer discussões acerca do professor, principalmente
daquele profissional que atua na rede pública de ensino. Levando em consideração, suas experiências profissionais, bem como sua relação com a sociedade
atual. Entendendo que cada ser humano, se vê e se coloca no mundo a partir de suas especificidades que perpassam por gênero, idade, raça, formação, classe social, entre outras questões.
Nesse sentido, a partir das nossas próprias observações, dentro da carreira pública do
magistério paulista, verificamos diversas situações que ao longo do tempo descaracterizou a
função do professor na e para a sociedade.Parte-se da própria experiência, pois é necessário
compreender a si próprio para compreender o outro e o contexto em que se está inserido. Edgar
Morin (2005), nos explica que a incompreensão de si, implica na incompreensão do outro.
Tal discussão, ressalta para nós e, acredito que para os colegas de profissão, a importância de se pensar sobre o ser professor. Assim, Silva (2003, p. 66), nos traz a afirmação de
que: Ser educador hoje e sempre é ser portador de uma mensagem de esperança de que o
ser humano pode ser modificado para melhor. Assim, nos propomos a trazer subsídios para ao
menos proporcionar reflexões que nos levem a pensar em melhorias na atuação do professor.
Percebe-se grandes dificuldades e obstáculos enfrentados no cotidiano e ao longo de
sua carreira. A exemplo disso, a necessidade de encarar duplas ou triplas jornadas para conseguir sua subsistência, situação que acarreta na falta de oportunidades de tempo e reflexões
para planejar suas ações de trabalho, tendo como maior objetivo o bom aprendizado do aluno.
Suas condições de trabalho não favorecem o bom desenvolvimento e envolvimento nas aulas e
com os estudantes.
A falta de apoio e respaldo com relação ao acesso à materiais didáticos, pedagógicos,
tecnológicos bem como humanos, também faz com que o caminho percorrido no seu ofício se
torne árduo, pelo fato que a escassez de ferramentas apropriadas impedem de atingir objetivos
mínimos para conquistar o interesse e participação dos estudantes. Uma vez que esses, transitam por um mundo cheio de informações, tecnologias e experiências que precisam ser compreendidas, apoiadas e utilizadas pelo profissional que ali está, enquanto mediador na construção
do conhecimento do estudante.
Assim, o fio condutor da discussão apresentada, se referenciam na compreensão humana de Edgar Morin, que traz reflexões que se valem para compreender ou ao menos estabelecer
algumas conexões na Educação do século XXI. Dessa maneira, levaremos em consideração,
as discussões e reflexões relacionadas ao trabalho do professor, sobretudo do profissional que
desenvolve suas funções na rede pública de ensino. Levando em consideração, suas experiências profissionais, bem como sua relação com a sociedade atual. Percebendo o ser humano em
vários aspectos, da maneira que se coloca no mundo, se vê e entende, a partir de suas especificidades que perpassam por gênero, idade, raça, formação, classe social, entre outras questões.
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Para isso, foram traçados os seguintes objetivos: a) analisar o papel do professor na
história e na atualidade e, a partir disso, b) realizar uma reflexão das dificuldades encontradas a
partir da compreensão humana de Edgar Morin.
Como já citado, a sociedade atual transformou a função do professor, pois, ter essa profissão na sociedade atual, não contempla aspectos dignos de sua atuação, bem como, modificou muitas de suas ações cotidianos. Isto posto, os questionamentos que fazemos são: A função
o professor, foi mesmo transformada? De que maneira?
A hipótese traçada a partir das próprias experiências foi de que ao longo do tempo a
função do professor foi descaracterizada pela sociedade e que, nos dias atuais esse profissional
tem enfrentando muitas dificuldades para realizar sua função com eficácia e dignidade humana.
Os conceitos em quais nos apoiamos para realizar a reflexão sobre um trabalho digno
perpassam pelo autor Edgar Morin, além de autores que tratam da transformação da profissão
professor ao longo da história da nossa sociedade.
A metodologia utilizada neste estudo foi a pesquisa bibliográfica, pois a mesma oferece
meios que auxiliam na definição e resolução dos problemas já conhecidos, como também permite explorar novas áreas onde os mesmos ainda não se cristalizaram suficientemente. Permite
também que um tema seja analisado sob novo enfoque ou abordagem, produzindo novas conclusões.
Do ponto de vista da abordagem ao problema será de forma quantitativa e qualitativa.
Quantitativa por considerar que tudo é quantificável, o que significa traduzir as que pesquisas
bibliográficas podem acrescentar em nível de conhecimento dos pontos de vistas de vários autores sobre o mesmo assunto. Qualitativa visa identificar que existe uma relação entre o mundo e
o sujeito que não pode ser traduzida em números; a pesquisa é descritiva, o pesquisador tende
a analisar seus dados indutivamente. A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no processo de pesquisa qualitativa e não requer o uso de métodos e técnicas
estatísticas.
De acordo com GIL (2010), não existem regras fixas para a realização de pesquisas bibliográficas, mas algumas tarefas que a experiência demonstra serem importantes. Dessa forma,
adotaremos o seguinte roteiro de trabalho:
Na primeira parte, para entendermos o lugar do professor e como esta profissão se
transformou ao longo dos tempos, traremos um breve histórico deste profissional na Pedagogia.
Na segunda parte, trataremos de demonstrar algumas dificuldades encontradas no ofício
do professor.
Na sequência, apresentaremos as ideias de Edgar Morin, analisando a compreensão
humana relacionada ao ofício do professor por meio da compreensão humana.
Por fim, traremos uma reflexão nas considerações finais, que nos levem a pensar e nos
aproximar de novas possibilidades de atuação docente.
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professor não é mais o único que detém todo
o saber e passou a ser um mediador do conhecimento já existente e aquele que é construído
A função do professor precede institui- pelo próprio estudante.
ções e o aparecimento da escrita. O ser humaSe refletirmos sobre história da prono desde os primórdios repassava de geração
em geração aquilo que se considerava impor- fissão docente, e compararmos o professor
tante para o desenvolvimento da humanidade. de um tempo atrás com o professor de hoje,
Diversas transformações ocorreram no ofício percebe-se que ocorreu uma transformação
do professor desde a antiguidade até os dias significativa quanto a desvalorização de sua
atuais. As questões relacionadas à educação profissão. As mudanças sociais e culturais, as
eram diferentes entre as sociedades, mas a transformações educacionais e os métodos pefunção do professor ao longo da história, este- dagógicos provenientes da carreira do professor geraram alterações na função do docente.
ve presente entre elas.
Conforme afirma Souza et al. (2003), até os
Segundo NÓVOA (1991) a gênese da anos de 1960, a maior parte dos trabalhadores
profissão docente é anterior à estatização da do ensino gozavam de uma relativa seguranescola, pois, desde o século XVI, já existiam ça material, de emprego estável e de um certo
vários grupos de leigos e religiosos que se prestígio social. Já a partir dos anos de 1970,
dedicavam a atividade docente. No Brasil, os essa realidade se modificou.

O PROFESSOR NA HISTÓRIA E NA
ATUALIDADE

Portugueses inseriram uma educação baseada
na catequese, de forma a ter a possibilidade
de converter os índios ao cristianismo disseminando as doutrinas catolicistas. Ensinavam
também, conhecimentos de alfabetização e
matemática.
No decorrer da história, Marquês de
Pombal, introduz no país uma educação enciclopédica e laica, a partir de uma Pedagogia
autoritária, tolhendo a criatividade e aprovando
a submissão dos nativos aos europeus. Essa
ação, substitui professores religiosos que estavam sob o controle da igreja por, professores
laicos e sob controle do Estado. NÓVOA (1995.
p.15). No século XVIII era preciso uma autorização do Estado para lecionar. Essa autorização
é adquirida através de um exame requerido pelas pessoas que tivessem acima de 30 anos,
possuíam um comportamento moral e conhecessem o que deveriam ensinar, delineando
assim, um perfil de professor para lecionar.
A história foi seguindo seu percurso até
os dias atuais, onde estamos vivendo um momento de muitas transformações que advém
globalização, o intenso consumo e a grande
quantidade de informações. Dessa forma, o

O dias atuais, trouxeram um expressivo
acréscimo das responsabilidades no trabalho
do professor, pois, parte da educação que era
de responsabilidade da família, foi transferido
para a escola. E isso muitas vezes, traz angústias e medo. Medo da mudança, de enfrentar
as dificuldades, de se relacionar com o estudante, que já não é o mesmo de antigamente. Em outras palavras, podemos dizer que, na
maioria das vezes, temos medo do desconhecido. Ao trecho da música “Miedo” de Lenine,
demonstra o que queremos citar:
O medo é uma linha que separa o mundo
O medo é uma casa aonde ninguém vai
O medo é como um laço que se aperta em nós
O medo é uma força que não me deixa andar
(LENINE, 2006).
Isso faz parte das adversidades e talvez obstáculos que imperam o trabalho do professor. Outro problema que marca o trabalho
do professor é a falta de valorização, ou seja,
a sociedade não reconhece nem valoriza o trabalho do professor como um profissional de
grande importância para a formação social, intelectual e moral dos sujeitos, pois a influência
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das imagens que a sociedade projeta neste
profissional, prejudica o seu trabalho. Como
afirma Arroyo (2002): “Somos a imagem que
fazem de nosso papel social, não o que teimamos ser” (p 29).
Segundo este autor, é preciso compreender melhor as imagens e autoimagens relacionadas à docência, no sentido de possibilitar
uma reflexão mais aprofundada sobre as condições de formação e trabalho dos professores.
A falta de interesse dos estudantes é mais um
dos fatores que também desestimulam o trabalho docente. Alguns professores lutam contra o fracasso escolar de seus alunos, porém,
enfrentam a falta de interesse dos mesmos.
Há uma imagem bastante clara das mudanças
registradas no sistema de ensino nos últimos
anos, além de estar comprovada a existência
de problemas que afetam o trabalho e o papel fundamental que o professor desempenha
em sua profissão, pois sua imagem enquanto
profissional, vem carregada de construções sociais estabelecidas ao longo da docência.
O trecho da música do cantor e compositor, Gabriel o Pensador (1995), elucida um
pouco, o sentimento do estudante com relação
à escola, tendo em vista as dificuldades encontradas entre as transformações sociais, a
escola e o próprio processo educacional:
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi
Quase tudo que aprendi, amanhã eu já esqueci
Decorei, copiei, memorizei, mas não entendi
Decoreba: esse é o método de ensino
Eles me tratam como ameba e assim eu não raciocino
Não aprendo as causas e conseqüências só decoro os fatos
Desse jeito até história fica chato
Mas os velhos me disseram que o “porque” é o
segredo
Então quando eu num entendo nada, eu levanto o
dedo
( PENSADOR, 1995).

A escola, cada vez menos, oferece ferramentas necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho pedagógico. Mesmo que, tal
trabalho dependa das ações do docente, sem
apoio material adequado, esse profissional não
consegue chegar aos objetivos propostos nas
empreitadas, que são cada vez mais complexas. Dessa forma, conforme aponta (Teixeira,
2001, p. 177-190), os professores buscam por
si mesmos maneiras para utilizar ferramentas
necessárias em seu trabalho.
De acordo com reportagem do Programa Profissão Repórter da Rede globo, exibido
no dia 18/12/2019: Professores lutam contra
salários baixos, doenças e até agressões para
continuar na profissão. Essa entre diversas outras comunicações midiáticas, nos demonstram
claramente o enfrentamento dos profissionais
da educação em seu cotidiano. O contato com
histórias sobre relações no cotidiano da escola
que vemos em livros, filmes, reportagens, nos
fazem refletir sobre como se sentem então os
professores diante de tanta desvalorização e
dificuldades em realizar um trabalho que em
outros momentos era tão valorizado pela sociedade. Contudo, percebemos que existem
em uma pequena parte da sociedade, ao menos uma apoucada preocupação em divulgar
as dificuldades enfrentadas pelo professor em
nosso século.
Além disso, entendemos que no viés
da legislação educacional é explícito tanto a valorização do professor e também intenções de
oferecer ao estudante o bom desenvolvimento
humano; apesar disso, sabemos que existem
muitos entraves que podem atrapalhar processos que permitam inserir e situar o trabalho do
professor em real uma condição humana.
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A COMPREENSÃO HUMANA E O
OFÍCIO DO PROFESSOR
A partir de todo panorama já explicitado, e no que diz respeito às experiências
existentes na vida profissional do professor, realizamos nossa reflexão. Percebemos que tais
experiências profissionais, carecem ir além de
apenas transmitir conhecimentos aos estudantes e sim acompanhar e mediar a construção
das competências e habilidades prescritas no
currículo comum e na legislação existente, haja
vista que deve ter a função de desenvolver a
sociabilidade e contribuir para a construção de
um cidadão, a partir de pleno desenvolvimento
humano.
Indo ao encontro de Morin (2015, p.
47), a educação, ofício do professor necessita
transformar o estudante a partir de um trabalho
aprofundado, que contempla aspectos de vida
e de transformação:
O objetivo da educação não é transmitir os conhecimentos sempre e mais numerosos ao aluno, mas o “de
criar nele um estado interior e profundo, uma espécie
de polaridade de espírito que o oriente em um sentido
definido, não apenas durante a infância, mas por toda a
vida.”. É, justamente, mostrar que ensinar a viver necessita não só dos conhecimentos, mas também da transformação, em seu próprio ser mental, do conhecimento
adquirido em sapiência, e da incorporação dessa sapiência para toda a vida (MORIN, 2015, p. 47).

Para o autor, é preciso que a educação
esteja além de seu conteúdo, de seus programas e de seus métodos, adaptada ao fim que
se persegue: permitir ao ser humano chegar a
ser sujeito, construir-se como pessoa. E assim
entendemos que o sujeito possa transformar-se
e transformar o mundo, estabelecer relações
de reciprocidade, fazer a cultura e a história.

Edgar Morin, ainda trata de questões
atuais que perpassam pela autonomia, colocando que vivemos melhor encorajamento de
desenvolvê-la. E que esse desenvolvimento é
essencial para a vida profissional e pessoal.
Contudo, essa autonomia causa a privatização
da ética, tornando-a individualizada. Percebe-se assim, que a educação para compreensão
está distante na educação. Permanece assim,
uma necessidade planetária, de compreensão
mútua, de forma que transpondo essa questão
aos professores e estudantes, além de todos
aqueles que fazem parte da relação pedagógica, possam se compreender mutuamente, colocando-se um sob o olhar do outro.
E, isso somente irá acontecer por meio
da reforma das mentalidades, o que é responsabilidade da educação. Adentro da reforma
das mentalidades, a ética e a compreensão precisa ser ensinada a partir das vivências e das
experiências que a própria escola proporciona.
De forma que esse quesito se transforma a partir consciência humana, parte do indivíduo, da
sociedade e da espécie humana. Morin (2011,
p.100 ) afirma que, se soubermos compreender antes de condenar, estaremos no caminho
da humanização das relações humanas.
A educação deve possibilitar experiências constantes que busquem a qualidade do
desenvolvimento humano. A transformação do
sujeito ocorre por meio de respostas aos estímulos e desafios que o mundo apresenta. Para
Morin (2005, p. 102), compreender o mundo
significa aprender e reaprender incessantemente. Assim, por meio do constante processo
educativo de ser e estar no mundo é que se
torna possível construir uma ética da compreensão, que vai além da ética humana.
Levando em consideração o que foi
mencionado, podemos entender, com Morin
(2011b), que é necessário perceber os contextos, reconhecer os sujeitos a partir de sua
cultura, compreendendo não somente a complexidade humana ou aquilo que a conduz,
mas as condições em que são construídas as
59

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

mentalidades e praticadas as ações. Embora
exista legislação vigente que primem por boas
relações, carreiras, e o próprio trabalho, não
sabemos ao certo a respeito das práticas e regras que determinam o cotidiano escolar, de
maneira a dificultar tanto o trabalho do professor.

De tal modo, Morin (2011a) afirma que
a visão compartimentada impede a visão real
do ser humano, considerando um pensamento
linear que dá ênfase à razão e entende que
tudo pode ser refletido a partir daquilo que é
racional. Em contraponto, o autor nos traz afirmações sobre o pensamento complexo como
um caminho para se pensar o ser humano de
modo integrador, em todas as suas partes e
dimensões. Perguntamo-nos então, o professor
em meio a tantas relações é compreendido?
Suas necessidades, anseios, angústias, são
colocadas em discussão, para que de fato ele
consiga exercer a sua função com dignidade?

Nesse sentido, Morin (2011b), nos traz
ponderações sobre as relações humanas e as
utilizamos para arriscar ao menos refletir sobre
as condições postas ou impostas ao professor
diante seu trabalho. Iniciamos então, por meio
da compreensão humana que extrapola o sentido do entendimento de uma explicação, de
perceber o significado de algo, de maneira que
A diminuição do outro, a visão reducionão é suficiente se ater a uma explicação ou nista e o não entendimento sobre a compleuma situação. Ela vai além, pois ela comporta xidade humana são obstáculos para se cheuma parte e empatia e identificação.
gar à verdadeira compreensão. A indiferença,
a ausência de olhar e sentir o outro também
O que nos faz compreender alguém, erguem barreiras comportamentos.
por exemplo, perpassa significados complexos,
que envolvem paradigmas que determinam
modos de pensar e visões de mundo (MORIN,
2011a, p. 117). Isso se dá por exemplo, nas
relações escolares, e, quando o professor se
coloca em diversas situações negativas, talvez
estudantes, famílias, poder público e sociedade, não tenham a sensibilidade de compreendê-lo, tornando assim, questões muito simples,
cada vez mais complexas e difíceis de ser enfrentadas.
Compreender o sentimento e as atitudes do outro significa estar junto, sofrer junto,
admitindo, assim, uma comunicação legitimamente humana. Podemos aprender as maiores
lições da vida humana vivenciando a compreensão do outro e a procura do entendimento
da consciência humana.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo buscamos refletir sobre o professor, partindo de observações próprias, a
partir da vivência realizada neste ofício na rede pública de ensino. As experiências deste profissional ao nosso entendimento, convergem com a responsabilidade que lhe cabe, e, até mesmo
com a dignidade que sua função deve lhe proporcionar.
Para realizar um pensamento mais completo, trouxemos o conceito do ofício do professor ao longo da história do Brasil, chegando na atualidade. No que diz respeito à realidade atual,
apresentamos alguns pontos que transformaram sua carreira e atuação; as mudanças sociais e
culturais, instabilidade no trabalho e prestígio social, demasiadas exigências e responsabilidades, e, principalmente a desvalorização da sociedade e dos próprios estudantes.
Além disso, realizamos uma aproximação dos pontos apresentados com o conceito de
compreensão humana de Edgar Morin, para chegarmos à reflexões que pudessem nos fazer
pensar nas possibilidades de entendimento destas questões. Entendemos a partir de então, que
no Brasil, ao longo dos tempos, o ofício do professor foi valorizado, até que à partir de grandes
transformações da sociedade, da cultura em nosso país, essa valorização foi decaindo, alterando significativamente essa função.
Nos dias atuais, o professor enfrenta grandes dificuldades e obstáculos em suas vivências profissionais. Iniciando pelas responsabilidades com relação à formação humana, o que
remete à grandes mudanças de metodologias de trabalho e atenda às necessidades dos estudantes na sociedade do nosso século. A isso pudemos atribuir a afirmação de Morin (2015, p.
47), quando o autor nos traz a transformação pela educação deve vir de uma transformação
humana e isso não acontece apenas com transmissão de conhecimentos numerosos.
Outra questão que merece atenção, refere-se à incompreensão humana por parte da
sociedade, dos gestores públicos ou não, e principalmente dos estudantes e das famílias. Morin,
novamente nos mostra que a redução do outro, a visão unilateral e a falta de compreensão sobre
as situações, no caso estamos falando o ofício do professor, são imensas barreiras da compreensão. E isso, como já citamos, impede o bom desenvolvimento da função.
Além disso, a autonomia deve ser trabalhada nas escolas, por meio de vivências e experiências que façam parte do cotidiano, já que, vivemos em uma sociedade que estimula o
desenvolvimento da autonomia e, ao mesmo tempo, este acarreta afastamento dos indivíduos.
Estando a compreensão distante do processo de ensino, nota-se a necessidade de compreender um ao outro, sem condenar e sim, possibilitar uma relação de compreensão
mútua.
Desta maneira, os entendimentos a partir desse estudo, perpassam pela importância da compreensão humana, que conforme aponta
Morin (2005), possa vir a ser um alicerce para a construção de um
mundo e de um ensino mais humanizado. De forma que cada indivíduo possa se projetar em si mesmo e no outro, sempre colocando
em seu lugar, entendendo os seus motivos internos e aqueles que
independem de si, para que haja de fato, a compreensão, e assim,
a construção de uma escola mais digna e a oportunidade tão igual
digna e de o professor poder exercer o seu ofício.
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______. Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo: Cortez, 2005.
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EDUCAÇÃO ESPECIAL E INCLUSÃO ESCOLAR
NO ÂMBITO EDUCACIONAL: HISTÓRIA E
CONCEITOS

RESUMO: Este artigo traz uma revisão bibliográfica com o foco voltado à Educação Especial e
Inclusão Escolar no âmbito educacional. Dentro desse tema, o objetivo deste trabalho é conhecer a mudança de paradigma no contexto de inclusão escolar, da integração do deficiente à inclusão de todas as crianças, jovens e adultos, partindo para o princípio de igualdade,
lidando e convivendo com as diferenças e buscando alternativas para a construção de uma
escola inclusiva. Este estudo busca abordar os princípios e conceitos relacionados aos temas
e trazer elementos que versam sobre o processo de Inclusão Escolar e a Educação Especial.
A inclusão escolar depende da revisão das dinâmicas de funcionamento e dos paradigmas
no contexto escolar, para assim favorecer a criação de ambientes inclusivos. Para que estas
modificações ocorram é necessário romper algumas barreiras existentes no âmbito escolar,
partindo para o princípio de igualdade, lidando e convivendo com as diferenças e buscando
alternativas para a construção de uma escola inclusiva.

Palavras-chave: Educação Especial; Inclusão Escolar; Legislação; Contexto Educacional.
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INTRODUÇÃO

A

primeira preocupação que temos quando pensamos em deficiência, integração e
inclusão, era a de integrar os deficientes fazendo com que estes conseguissem
permanecer na escola, com o passar dos tempos e com as políticas públicas de
inclusão escolar o foco foi sendo alterado e somente a integração não seria suficiente para a
verdadeira inclusão escolar.
Somente a partir do século XVIII os deficientes passam a ser integrados à sociedade e
as preocupações com a educação desta clientela passam a ser discutidas. Ao longo dos anos
foram criadas instituições especializadas no atendimento ao deficiente e as escolas especiais e/
ou classes especiais funcionavam como um degrau para o aluno chegar à escola regular.
No conceito de inclusão escolar os alunos deficientes deveriam ter direito ao acesso e
à permanência no sistema escolar, a preocupação visava somente os deficientes muitos alunos
ainda continuavam excluídos dentro do sistema educacional. Possuir uma legislação específica
para esse atendimento educacional especializado não se torna suficiente quando pensamos na
diversidade e na realidade das escolas nos dias atuais. Uma mudança de concepção para uma
educação inclusiva e a garantia de inclusão e sucesso educacional de todas as crianças, sejam
elas deficientes ou não, traz alguns avanços significativos no processo de ensino-aprendizagem.
Nesta nova abordagem, as crianças deficientes ou com dificuldades de aprendizagem,
devem ter a garantia de acesso e permanência no âmbito escolar e todos os esforços devem ser
dispensados para que a sua aprendizagem seja satisfatória. As crianças são diferentes entre si,
e como tais, possuem diferentes necessidades que devem ser abordadas de diferentes formas,
nem sempre o método utilizado para tal criança com algum tipo de necessidade educacional
será satisfatório para outra criança, partindo deste princípio, todos os alunos devem ser tratados
em suas especificidades e deve-se buscar os meios e materiais necessários para o sucesso
educacional.
A exclusão escolar não se refere apenas aos deficientes e sim a todos aqueles que não
ingressam na escola ou que não conseguem nela permanecer e nem tampouco apropriar-se dos
conhecimentos ali oferecidos. Quando pensamos em educação inclusiva, as formas de atendimento devem unir serviços e apoios especializados que servirão para todos os alunos.
A escola deve oferecer uma educação de qualidade para todos, independentemente de
suas capacidades ou de suas deficiências. Um dos grandes desafios como educadora é saber
como lidar com os desafios que a sala de aula nos traz atualmente. Nos antigos sistemas de
ensino os alunos eram considerados homogêneos e não havia a necessidade de se adequar
àquele aluno que apresentasse algum tipo de dificuldade, apenas quem se adaptasse aos métodos e a didática ali apresentada permanência no sistema educacional.
Hoje em dia, os conceitos foram revistos e todos os alunos devem ter as mesmas possibilidades de acesso e permanência na escola, o que acabou causando um grande desconforto
na maior parte dos educadores. Para que a inclusão aconteça, os profissionais devem estar capacitados e preparados a lidar com as diferenças. Para isso é necessário conhecer quais são as
necessidades dos alunos e até que ponto as deficiências devem ser vistas como um empecilho
à aprendizagem.
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As raízes históricas e culturais tratanA HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO ESPECIAL
do-se de deficiência sempre foram marcadas
E A LEGISLAÇÃO

por rejeição, preconceito e discriminação. DesSegundo documentos oficiais (2019): de a Idade Antiga, existia uma política extrema
de exclusão de pessoas deficientes. Na Grécia
As Unidades Escolares comprometidas com a educa- Antiga, crianças deficientes eram abandonadas
ção no sentido da igualdade e da equidade vivem o nas montanhas. Em diversas obras aparecem
desafio de enfrentar essa situação procurando modos relatos que sugerem a exclusão:
de abordar e construir respostas. Durante muitos anos,
a abordagem mais usual aos temas relativos à diferença e à diversidade foi a de não reconhecer os processos de exclusão social. Assim, as pessoas que viviam
essas situações acreditavam que isso deveria ser um
“problema” pessoal (SÃO PAULO, 2019, p. 32-33)

A inclusão escolar constitui, portanto, uma proposta politicamente correta que
representa valores simbólicos importantes,
condizentes com a igualdade de direitos e de
oportunidades educacionais para todos, em
um ambiente educacional favorável. Impõe-se
como uma perspectiva a ser pesquisada e experimentada na realidade brasileira, reconhecidamente ampla e diversificada (PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS ADAPTAÇÕES
CURRICULARES, 1999, p.17).

De acordo com Mendes (2006) a história da educação especial começou a ser
traçada no século XVI, centrada no aspecto
pedagógico, em uma sociedade onde a educação era direito de poucos. Foram médicos
e pedagogos que desafiaram os conceitos vigentes na época, e começaram a acreditar na
possibilidade educacional de indivíduos até enSegundo Pessotti (1984) em Esparta
tão considerados ineducáveis, desenvolveram
seus trabalhos em bases tutoriais, sendo eles crianças com deficiência mental ou física eram
os próprios professores.
tidas como não humanas e isso legitimava o
abandono e a eliminação de tais crianças. As
No entanto poucas eram as experiên- práticas tinham coerência com os ideais da
cias inovadoras desde o século XVI, o cuidado época em questão, baseados em tipos clásfoi puramente no sentido de proteger e a ins- sicos e atléticos, e também os classistas, que
titucionalização foi a principal resposta social serviam de base à organização sócio cultural
para tratamento dos considerados desviantes. de Esparta e da Magna Grécia.
Sendo esta uma fase de isolamento, justificada
pela crença de que pessoas diferentes seriam
As atitudes sociais classificavam e semais bem cuidadas e protegidas se confinadas, também para proteger a sociedade dos paravam as pessoas, fortes e fracos, competentes e incompetentes, rápidos e lentes ou ca“anormais”.
pazes e incapazes. Na história da educação as
O direito da pessoa à educação é res- noções a respeito da deficiência eram ligadas
guardado pela política nacional de educação ao misticismo e ao ocultismo, sem bases cienindependentemente de gênero, etnia, idade tíficas que trouxessem noções reais de quem
ou classe social. O acesso e permanência na eram os deficientes. Na Antiguidade Clássica,
escola implica na apropriação do saber e das as pessoas com deficiência eram eliminadas,
oportunidades educacionais que lhes são ofe- abandonadas ou confinadas. No Egito a deficirecidas. A perspectiva de educação para todos ência era vinculada à ideia de maus espíritos
constitui um grande desafio, quando a reali- e a pecados. Na Grécia era considerada um
dade aponta para uma numerosa parcela de castigo ou vingança dos deuses e em Roma
excluídos do sistema educacional sem possibi- como impureza ou pecado do deficiente ou de
lidade de acesso à escolarização, apesar dos
seus pais:
esforços empreendidos para a universalização
do ensino.
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Com influência da doutrina Cristã, passou a haver uma
tolerância a essas pessoas e uma aceitação caritativa:
por serem merecedoras de caridade, deveriam ficar segregadas, recebendo moradia e alimentação. Há uma
ambivalência nesse comportamento de uma sociedade
que acredita explicar como ligados à expiação de pecados as causas dos problemas dos excepcionais por
isso esses merecem castigos e devem ser confinados.
Desse período constam relatos de torturas e promiscuidade, da crueldade, da inquisição, da qual muitas pessoas diferentes do que era considerado normal foram
vítimas por conta de concepções fanáticas, mitológicas
e tendenciosas (RIBEIRO, 2003, p 42).

O intuito era de se educar todas as
crianças juntas proporcionando benefícios
para ambas, evitando a segregação e a exclusão e partindo para a integração escolar. As
primeiras instituições voltadas ao atendimento
dos deficientes mentais, surgiram anexadas
aos hospitais psiquiátricos, a primeira instituição apareceu em 1874 no Hospital Juliano Moreira, em Salvador, no estado da Bahia e em
1887, a Escola México, era criada no Rio de
Janeiro oferecendo o ensino regular para deficientes mentais, visuais e físicos.

Conforme Mendes (2006) até a década
de 70, o atendimento relacionado a educação
especial era voltado para as crianças e para os
jovens que anteriormente eram impedidos de
acessar a escola comum, ou para aqueles que
até conseguiram ingressar, mas que passaram
as classes especiais por não serem capazes
de demonstrar avanços naquele sistema educacional. O conceito de segregação consistia
em prestar um atendimento melhor em ambientes separados das demais crianças.

A história da educação especial no
Brasil está intimamente ligada à história da
psiquiatria. Em 1907, foi criada a Sociedade
Brasileira de Psiquiatria, Neurologia e Medicina
Legal. Esta psiquiatria não correspondia a uma
prática coerente, embora houvesse esforços
neste sentido, as ações e práticas ficavam por
conta de pessoas leigas e/ou religiosos.

Ainda com base nas ideias da autora
podemos afirmar que a educação especial foi
acontecendo paralelamente a educação comum e com a legislação e os diferentes estudos, foram surgindo as propostas para uma
unificação:
Os movimentos sociais pelos direitos
humanos, intensificados basicamente na década de 60, conscientizaram e sensibilizaram a
sociedade sobre os prejuízos da segregação
e da marginalização de indivíduos de grupos
com status minoritários, tornando a segregação sistemática de qualquer grupo ou criança,
uma prática intolerável. Tal contexto alicerçou
uma espécie de base moral para a proposta de
integração escolar, sob o argumento irrefutável
de que todas as crianças com deficiências teriam o direito inalienável de participar de todos
os programas e atividades cotidianas que eram
acessíveis para as demais crianças (MENDES,
2006, p.388).

Em 1932, Helena Antipoff fundou a sociedade Pestalozzi, visando o amparo e educação das crianças e excepcionais. Segundo
Mazzotta (2001) por iniciativa de Antipoff, foi
também fundada a Sociedade Pestalozzi do
Estado do Rio de Janeiro, em 1948, destinada ao amparo de crianças e adolescentes deficientes mentais. Em 1954, era criada no Rio de
Janeiro a 1ª Associação de Pais e Amigos dos
Excepcionais (APAE). Além das instituições de
caráter assistencial, surgiram centros de reabilitação e clínicas privadas.
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A década de 1980 é conhecida por
estimular a garantia dos direitos sociais das
pessoas com deficiência e o ano de 1981 foi
eleito pela ONU, Organização da Nações Unidas como o ano internacional das pessoas deficientes:
O conceito de escola inclusiva implica uma nova postura
da escola comum, que propõe no projeto pedagógico,
no currículo, na metodologia de ensino, na avaliação e
na atitude dos educadores ações que favoreçam a interação social e sua opção por práticas heterogêneas. A
escola capacita seus professores, prepara-se, organiza-se e adapta-se para oferecer educação de qualidade
para todos, inclusive para os educandos que apresentem necessidades especiais. Inclusão, portanto, não
significa simplesmente matricular todos os educandos
com necessidades educacionais especiais na classe
comum, ignorando suas necessidades específicas, mas
significa dar ao professor e à escola o suporte necessário à sua ação pedagógica (BRASIL, 2001, p. 40).

A Declaração de Salamanca (BRASIL,
1994) trata de uma interessante e desafiadora
concepção de Educação Especial quando utiliza o termo “pessoas com necessidades educacionais especiais”, que se estende a todas
as crianças que têm necessidades decorrentes
de suas características de aprendizagem, tendo as escolas que acolheram todas elas: moradores de rua, crianças com deficiências, crianças superdotadas, crianças de outra etnias e
culturas, crianças nômades e etc.
Sugere que se desenvolva uma pedagogia centrada na relação com a criança, capaz de educar com sucesso a todos, visando
as necessidades de cada um, e considerando
as diferenças existentes. A Declaração de Salamanca, por ser um documento produzido na
Conferência Mundial sobre necessidades educacionais especiais em Salamanca, na Espanha, é o marco mundial na difusão da filosofia
da educação inclusiva. Sendo assim, tal política não é exclusiva do Brasil (BRASIL, 1994).

A legislação brasileira indica que o
atendimento educacional dos deficientes deve
acontecer nas redes regulares de ensino, e em
casos específicos em escolas especiais, a legislação deixa claro que o atendimento deve
ocorrer de maneira preferencial na rede regular
e somente nos casos que forem inviáveis, garantir um atendimento em outro tipo de instituição. A preocupação em garantir os direitos
para o atendimento do deficiente torna-se mais
efetiva a partir da Constituição Federal (1988)
quando promulga que o atendimento educacional especializado à estas pessoas deve ser
realizado preferencialmente na rede regular de
ensino.
As Diretrizes Nacionais para a Educação Especial (2001) menciona o grande desafio que é imposto à educação, ou seja, os
sistemas de ensino devem organizar-se para
dar respostas às necessidades educacionais
de todos os alunos, inclusive aqueles com necessidades educacionais especiais, fundamentando-se nos princípios que buscam a preservação da dignidade humana, da identidade e
do exercício da cidadania:
É preciso abrir caminhos para sermos capazes de incorporar as diferenças biopsicossociais em nossas vidas como uma das múltiplas marcas ou manifestações
do humano, e isso começa na Educação Infantil. Mas
a discussão sobre a deficiência, seu conhecimento, a
reflexão sobre a relação da sociedade e dos sujeitos
não pode acontecer apenas quando há, efetivamente,
a presença de alguém com deficiência. Este é um tema
de direitos humanos que deve ter presença em todas as
escolas (SÃO PAULO, 2019, p. 55-56).

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA/1990) estabelece o conjunto de direitos e deveres para toda criança e adolescente,
portadora de deficiência ou não. A Política Nacional de Educação de 1994 estabelece objetivos gerais e específicos para atender as pessoas com necessidades educacionais e revisa
os conceitos dos termos que são utilizados
para definir a educação especial.
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O Plano Nacional de Educação e a
Proposta da Política Inclusiva de Ensino (2001)
concebe a educação escolar como um instrumento fundamental para o desenvolvimento
econômico, social, cultural e político de um
país e de seu povo. A Lei de Diretrizes e Bases
da Educação Nacional (LDBEN/1996) caracteriza a educação especial como modalidade de
educação escolar oferecida preferencialmente
na rede regular de ensino. Quando necessário
serão utilizados serviços de apoio especializado, na escola regular e o atendimento será realizado em classes especiais quando não for
possível a integração nas classes comuns:
O conceito de desenho universal para a aprendizagem
desde a infância se alinha à ideia de educação inclusiva
no sentido das deficiências, por ser capaz de criar coletivamente oportunidades equitativas de aprendizagem
e ambientes educacionais interativos, os quais, sendo
diferentes, igualam as oportunidades. Interpõe-se então um fundamento básico de que o desenvolvimento
humano está relacionado com funções aprendidas nas
relações sociais: dependemos do outro para compreender os seus significados (SÃO PAULO, 2019, p. 53).

Segundo Machado e Almeida (2010)
no Brasil, o atendimento educacional direcionado às pessoas com deficiências foi construído separadamente da educação oferecida à
população que não apresentava diferenças ou
características explícitas que a caracteriza se
como “anormal”. Dessa forma, a educação especial constituiu-se como um campo de atuação específico, muitas vezes sem interlocução
com a educação comum. Esta separação materializou-se na existência de um sistema paralelo de ensino, de modo que o atendimento de
alunos com deficiência ocorreu de modo incisivo em locais separados dos outros alunos.

O desafio que o Parecer das Diretrizes
Nacionais traz para a educação é o de promover a inclusão escolar para todos os alunos,
independentemente de suas diferenças, necessidades especiais ou características individuais. O movimento para a inclusão escolar está
ligado a uma reforma no sistema educacional,
prevista em legislação específica, que promova uma educação de qualidade para todos. O
principal desafio da escola é criar ambientes
inclusivos para que todos possam aprender,
independente de suas características, deficiências ou distúrbios de aprendizagem. O trabalho deve ser voltado no sentido da garantia da
educação inclusiva e efetiva para todos, sem
distinção. O sucesso educacional e a garantia de acesso e permanência na escola devem
nortear todo o trabalho despendido no âmbito
educacional (MACHADO; ALMEIDA, 2010).

INTEGRAÇÃO E INCLUSÃO ESCOLAR:
CONCEITOS E HISTÓRIA
A inclusão é um conceito muito utilizado no campo educacional. Acredita-se que
a escola, ao ser inclusiva, pode desempenhar
um importante papel na luta contra a exclusão
social e racial. Uma sociedade desigual produz
exclusões. Nesse sentido, a Unidade Escolar
como instituição social, apesar de seus limites,
possui certa autonomia e pode contribuir para
reduzir as discriminações e os preconceitos
relacionados às diferenças biopsicossociais,
culturais, etárias, econômicas, étnico-raciais,
de gênero, linguísticas, religiosas, entre outros
(MACHADO; ALMEIDA, 2010).
Pensando em inclusão escolar é visível
um número claro de leis e legislações que visam o domínio da inclusão, que intitulam o direito à permanência, e o dever do Estado frente
às mesmas. Porém, nos discursos encontrados
nas reportagens fica clara a divergência, onde
se coloca em questão como vem sendo essa
intitulação, de quem deveria ser ou ter o domínio da exigência da execução de tal direito
(MACHADO; ALMEIDA, 2010).
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A educação é um processo contínuo
que se inicia no nascimento e perdura por
toda a vida, todos têm o direito ao acesso e a
permanência na escola e a uma educação de
qualidade e inclusiva. De acordo com o artigo 59 da LDBEN (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional) deve ser assegurado aos
educandos:
[...] currículos, métodos, técnicas, recursos educativos e organização específicos,
para atender às suas necessidades [...] 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 [...] 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 [...] 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 [...] acesso igualitário aos benefícios dos
programas sociais suplementares disponíveis
para o respectivo nível do ensino regular (BRASIL, 1996).
O conceito de integração escolar refere-se às mudanças administrativas e técnicas
que ocorreram entre as escolas comuns e as
escolas especiais, os alunos considerados aptos podem frequentar a escola comum parcialmente ou provisoriamente.
A segregação estava ligada intrinsecamente ao processo de integração escolar, pois
somente os educandos que se adaptam aos
sistemas regulares de ensino, conseguiam permanecer e frequentar as classes comuns, os
demais eram enviados às classes ou escolas

especiais. A integração no ensino regular visa
integrar totalmente ou parcialmente. A integração total refere-se ao encaminhamento do aluno para o ensino regular, em uma sala comum,
a integração parcial encaminha o aluno à uma
classe especial:
A integração escolar, nos países que a
ela aderiram, e a adoção do novo conceito vão
desencadear o subsistema de Educação Especial dentro das escolas do ensino regular, para
os alunos com necessidades educativas especiais e os professores de educação especial
que os acompanham. O sistema mantém-se a
todos os níveis e estes alunos e os professores
que os acompanham terão de fazer os possíveis e os impossíveis para aceder às regras
e ao funcionamento do sistema regular, para
ter direito a um lugar no meio escolar normal,
enquanto que o sistema não se questiona nem
preconiza a mudança. Se não conseguirem serão excluídos (SANCHES, 2006, p. 68).
No conceito que define a integração
escolar o educando deve estar preparado para
a convivência com os demais, as características são pré-estabelecidas e o aluno é avaliado, podendo ser aceito ou não, adaptar-se ou
não, ao grupo das maiorias. Aquele que não
se enquadrar nos padrões terá um atendimento à parte, separado dos demais. O conceito
de inclusão escolar surge em interrupção ao
processo de integração escolar, o foco é modificado e o problema passa do indivíduo para a
sociedade (SANCHES, 2006, p. 68).
Para o autor (2006), a escola deve
promover ações para se adaptar e atender o
aluno deficiente ou com dificuldade de aprendizagem, neste novo paradigma, o foco passa
a ser a modificação das práticas e da escola e
não a modificação do educando para se adequar aos padrões preestabelecidos nos contextos de aprendizagem. inclusão dos deficientes
ocorreu de maneira gradativa, em um primeiro
momento o intuito era o de integrar e em um
segundo momento, passamos ao conceito de
incluir, com a mudança das responsabilidades,
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cabendo a escola o papel de se adequar as
A educação é caminho de transformanovas demandas e as novas questões referen- ção social do ser humano, portanto, somente
tes à inclusão escolar de todos.
por ela chega-se à assimilação dos conhecimentos técnicos-racionais e à reprodução de
Nesta nova concepção de aprendiza- virtudes morais e sociais. Logo, a educação
gem, na educação inclusiva, todos os alunos em direitos humanos associa as referências
são capazes de aprender juntos, participar das cognitivas à representação dos aspectos desmesmas atividades e compartilhar o mesmo dobrados da dignidade humana, do respeito,
espaço. As necessidades educacionais espe- da cidadania e da socialização (FORTES e
ciais e outras diferenças devem ser respeita- DIEHL 2015, p.195).
das e o acesso às oportunidades devem ser
os mesmos, nesta visão incluem-se todas as
Com base nas concepções e teorias
crianças que possam ter alguma dificuldade de apresentadas neste estudo temos que as esacesso e permanência à escola e não só os colas devem ajustar-se a todas as crianças, indeficientes:
dependentemente de suas condições físicas,
intelectuais, linguísticas ou outras. A efetiva inEntende-se por inclusão a garantia a clusão pressupõe que os educandos tenham
todos, do acesso contínuo ao espaço comum as mesmas condições de acesso e permanênda vida em sociedade, sociedade essa que cia, não há espaço para a segregação, para
deve estar orientada por relações de acolhi- a integração ou para a exclusão escolar. Este
mento à diversidade humana, de aceitação das conceito traz um conceito muito amplo e exige
diferenças individuais, de esforço coletivo, na modificações de conceitos e paradigmas e a
equiparação de oportunidades de desenvolvi- escola tem o compromisso de ajustar-se aos
mento, com qualidade, em todas as dimensões alunos, atendendo as suas dificuldades e dida vida (MEC, CNE, CEB, Parecer 17/2001 Di- versidades e garantindo o sucesso na aprenretrizes Nacionais para a Educação Infantil na dizagem.
Educação Básica).
Brincar é um meio privilegiado de inclusão das crianças
com ou sem deficiência, de diferentes classes sociais,
etnias e gênero. Ao brincar, aprende-se a incluir, a não
discriminar, a não excluir, desde que na própria brincadeira seja respeitado o tempo de cada um, bem como o
conhecimento de cada criança participante. Além disso,
é importante que seja combinada entre os participantes a melhor forma de tornar a brincadeira inclusiva,
ou seja, uma brincadeira em que todos possam participar. Um dos grandes desafios é avançar, a fim de
possibilitar uma modificação sucessiva das estruturas,
que estimule a consciência de uma educação racional,
visando transformações enlaçadas em bases de direitos humanos e seus aspectos abrangentes (FORTES e
DIEHL 2015, p.192):
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As concepções de criança, infância e Educação Infantil foram construídas socialmente
com o passar dos anos e sempre demonstravam os costumes da época no qual estavam inseridos, o contexto social influenciou diretamente na construção de tais concepções que atualmente
fazem parte de nosso contexto social.
Com o passar do tempo a visão de educação infantil, seus propósitos e perspectivas,
foram sendo modificados, passou-se de um conceito intimamente ligado a assistência, atendimento à mães trabalhadoras, preocupação com a marginalização das crianças, para um conceito voltado à educação propriamente dita, onde o cuidar e o educar são indissociáveis em uma
pedagogia que considere a criança como um ser em desenvolvimento e que deve ser o foco do
processo educativo.
A criança, com a troca de experiência e com a convivência com o outro, aprende e se
desenvolve e a escola tem um importante papel no sentido de auxiliar o educando nesta troca de
conhecimentos e em sua convivência social. As pessoas são diferentes entre si e a escola deve
auxiliar para a promoção de uma educação inclusiva que respeite as diferenças e a diversidade
dos educandos.
A escola deve ser capaz de criar espaços inclusivos para que todos os alunos possam
aprender independente de qualquer diferença, buscando uma escola de qualidade para todos.
As ações educativas devem ser pautadas no objetivo de proporcionar ao educando com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, iguais oportunidades para a garantia do acesso e permanência na escola.
A instituição escolar tem como dever cumprir e desenvolver a sua função social, deve
trabalhar no sentido de difundir as práticas de respeito e tolerância as diferenças, sejam elas de
qualquer espécie, e promover a conscientização para a formação de alunos para a diversidade,
desenvolvendo ações de maneira democrática e construído uma cultura escolar pautada em tais
princípios.
A efetiva inclusão acontece quando o sistema educacional é capaz de abranger e acolher as diferenças e de trabalhar para a diversidade. Considerar que cada criança tem a sua
especificidade e aprende em ritmo diferente e de maneira diferente é o primeiro passo para uma
educação que respeite as diferenças. Uma das propostas da educação voltada a inclusão é
garantir um sistema educacional que considere as diferenças de seus educandos respeitando a
legislação em vigor.
A história da educação especial sempre foi marcada por discriminação e rejeição com
a exclusão dos deficientes da sociedade e sem a preocupação com a educação formal de tais
pessoas. Com o passar dos tempos, ocorre a integração dos deficientes na sociedade e foram
aumentando gradativamente as políticas de educação para esta clientela.
Foram criadas instituições especializadas no atendimento ao deficiente
e as escolas especiais e/ou classes especiais funcionavam como um
acesso para a escola regular.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a preocupação em garantir os direitos para o atendimento da pessoa deficiente torna-se mais efetiva, com a orientação para o atendimento
na rede regular de ensino de maneira preferencial. As legislações
garantem os direitos conquistados com o passar dos anos mas a efetiva inclusão deve se efetivar nos contextos de aprendizagem na escola,
somente a orientação legislativa não basta se a escola não fizer a sua
parte nesta ação conjunta.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE ADULTOS

RESUMO: O presente artigo tratará a respeito do letramento na educação de adultos e a aquisição
social da leitura e da escrita. As fortes evidências da necessidade de letramento na vida diária,
no trabalho, nas situações de locomoção de um lugar para o outro, no ir às compras, enfim, no
exercício pleno da cidadania, tornaram imperiosa a consideração das habilidades de leitura e
escrita em sua dimensão social, fazendo com que os conceitos de letramento, nessa dimensão,
baseia-se em seu valor pragmático, isto é, na necessidade de funcionar em sociedade para
transformar relações sociais e suas consequentes práticas.

Palavras-chave: Letramento; Educação; Leitura; Escrita; Adultos.
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INTRODUÇÃO

Q

uer se adote um conceito mais amplo de letramento ou um mais restrito, as habilidades relacionadas à leitura e à escrita estarão sempre associadas, ou pelo
menos a elas se fará referência toda vez que se fizer menção à cultura. Muitos
têm sido os estudos desenvolvidos sobre o que, na verdade, corresponde ao letramento, dado
que ele é, inexoravelmente, parte constitutiva das sociedades contemporâneas, interferindo em
seu desenvolvimento.
A preocupação de países desenvolvidos, assim como de países em desenvolvimento,
em medir os índices de letramento das pessoas comprova que qualificações de desenvolvimento são realizadas, levando em conta, entre vários indicadores o domínio de saber ler e escrever.
Pode-se ressaltar que, a alfabetização trabalha com a aquisição da escrita por uma pessoa ou
grupo, já o letramento tem por objetivo focalizar aspectos sócio históricos da aquisição de um
sistema que seja escrito por uma determinada sociedade, respondendo às seguintes questões
básicas: - quais mudanças sociais e discursivas ocorrem em um grupo de pessoas quando ela
se torna letrada? - Grupos sociais não-alfabetizados que vivem em um grupo letrado podem ser
caracterizados do mesmo modo que aqueles que vivem em sociedades “iletradas”? - Como
estudar e caracterizar grupos não-alfabetizados cujo conhecimento e cultura estão perpassados
pelos valores de um grupo letrado?
É importante ressaltar que, estudos que tratam a respeito do letramento não se restringem especificamente às pessoas que já adquiriram a escrita, mas busca compreender as consequências que há na ausência da escrita de pessoa para pessoa, individualmente, remetendo
ao social amplamente, procurando ver se as características da estrutura social se relaciona com
os demais fatos. Pode-se ressaltar que, o fato de ter ou não ter a presença da escrita numa
sociedade são fatores importantes, atuando como causa e consequência das transformações
sociais, culturais e psicológicas.
A EJA (Educação de Jovens e Adultos) traz diversas especificidades que devem ser
evidenciadas para que o ato educativo, tanto para quem ensina, como para quem aprende,
aconteça de fato. No entanto, a história nos mostra que a preocupação com essa modalidade
de ensino, além de ser recente no cenário educacional, também não aparece nas prioridades
das políticas públicas para a educação com tanta força como deveria, já que o número de pessoas jovens e adultas que foram privadas da escolarização regular durante a infância é grande.
É verdade também que existem programas nacionais atuando nesse contexto, porém, há uma
grande preocupação com as metodologias utilizadas. Não se trata apenas do acesso ao saber
escolarizado, mas também da socialização e construção de uma formação geral.
Outro aspecto que os educadores de EJA devem levar em consideração são as peculiaridades seus educandos, os pontos de partida para os estudos deveriam ser sempre a história de
vida e a identidade cultural dessas pessoas. Sem perder de vista, é claro, a função de apresentar
e ensinar conteúdos escolares novos, ou melhor, ensinar aquilo que lhes foi negado no passado. Desta forma, a aprendizagem proporcionada a essas pessoas deve acontecer nas diversas
áreas do saber, não só pela alfabetização, do ensino da leitura e escrita, como pela linguagem
matemática, por exemplo. Tão importante quanto a primeira, já que os educandos da EJA trabalham, pagam suas contas, controlam seus salários, e usam a matemática cotidianamente, muitas
vezes sem notarem isso.
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ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO DE
ADULTOS
“[...] dizer que quem inventou a escrita foi a leitura: um
dia numa caverna, o homem começou a desenhar e encheu as paredes com figuras, representando animais,
pessoas, objetos e cenas do cotidiano [...]” (CAGLINI,
1998, p. 13-14).

Nesta perspectiva o homem primitivo utilizava o fogo, caça, para assim registrarem seus acontecimentos através de pinturas
rupestre (gravuras), não tinham a linguagem
como conhecemos hoje, pois representavam
sua vivência e necessidades: “Nesta época de
escrita primitiva, ser alfabetizado significava saber ler o que aqueles símbolos significavam e
ser capaz de escrevê-lo, repetindo um modelo
mais ou menos padronizado, mesmo porque o
que se escreve era apenas um tipo de documento ou texto” (CAGLINI, 1998, p. 14).
De acordo com autor o homem aprendeu a utilizar os símbolos representando sons
da fala, descobrindo e que podia “ler”, tornando como interlocutor os acontecimentos da civilização e sua cultura, Mitologia (lendas). Verifica-se que o processo de alfabetização desta
época era passado para quem queria aprender,
fazendo assim a transmissão da leitura e com
o tempo a escrita, sendo uma alfabetização de
produção crescente, onde surgem os primeiros
livros escritos à mão.

criança possui um ritmo próprio de desenvolvimento: “Ler é entrar em outros mundos possível. É indagar a realidade para compreendê-la
melhor, é se distanciar do texto e assumir uma
postura crítica frente ao que se diz e ao que se
quer dizer, é tirar carta de cidadania no mundo
da cultura escrita” (LERNER, 2002, p.73).
Percebe-se que a alfabetização é se
apropriar do código como um instrumento para
ler e escrever, sendo um trabalho em conjunto
com a responsabilidade da escola e da família, o processo está situado não só na codificação e decodificação que é interpretar, entender, produzir textos de uma maneira mais a
abrangente. Segundo dados estatísticos a alfabetização escolar no Brasil vem apresentando
dificuldades principalmente com relação aos
anos iniciais, o fracasso escolar, expresso na
repetência e na evasão escolar tem se tornado
um fenômeno recorrente. Reconhecemos que
os problemas referentes à alfabetização fazem
parte de um conjunto maior, que vão da economia à política social: desigualdades sociais,
prioridades de investimentos, formação de professores, gestão educacional e escolar, entre
outros (LERNER, 2002, p.73).

Mas, reconhecemos também que a alfabetização, tem recebido contribuições significativas, nas últimas décadas, tanto da Pedagogia como de outras áreas do conhecimento,
principalmente, da Psicologia e da Linguística
e estes conhecimentos provavelmente, podem
ter influenciado o cotidiano dos professores
O ser humano já em seu primeiro dia alfabetizadores das escolas (LERNER, 2002,
de vida interage com o processo de constru- p.73).
ção, que influenciará em sua alfabetização,
pois a assimilação e desenvolvimento fazem
Desde meados dos anos 80, estudos
parte da leitura do mundo, da necessidade de nos informam sobre as hipóteses que as crianexperimentar, vivenciar e compreender. “quan- ças constroem a respeito da língua escrita, tendo ela leva um objeto à boca, quando agarra, tando compreendê-la. Se até então, o método
puxa e encaixa objetos, quando ouve e imita de alfabetização era o mais importante, pois
sons etc., ela está lendo ” (LIMA, 1996, p. 63). as questões se reduziam ao como ensinar, esVisando que alfabetização vai muito
mais além do que o restrito espaço da sala
de aula em seu cotidiano, tendo como objetivo
de fazer relações crescente dentro de um processo social e histórico, respeitando que cada

sas pesquisas nos levam a refletir sobre como
as crianças aprendem a descobrir o que já sabem, para, a partir dessas informações, ensiná-las o que ainda não sabem. Segundo Ferreiro
(2001, p. 41),
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[...] as mudanças necessárias para enfrentar sobre bases novas a alfabetização inicial não se resolvem com
um novo método de ensino, nem com novos testes de
prontidão nem com novos materiais didáticos. É preciso
mudar os pontos por onde nós fazemos passar o eixo
central das nossas discussões. Temos uma imagem
empobrecida da língua escrita: é preciso reintroduzir,
quando consideramos a alfabetização, a escrita como
sistema de representação da linguagem. Temos uma
imagem empobrecida da criança que aprende: a reduzimos um par de olhos, um par de ouvidos, uma mão
que pega um instrumento para marcar e um aparelho
fonador que emite sons. Atrás disso há um sujeito cognoscente, alguém que pensa, que constrói interpretações, que age sobre o real para fazê-lo seu (FERREIRO,
2001, p. 41).

De acordo com o processo descrito anteriormente, no início do ano letivo e ao longo
do processo de alfabetização, é necessário investigar o que o aluno já sabe e fazê-lo refletir
sobre seus conhecimentos a fim de que avance nas aprendizagens. O aluno é ativo em seu
processo de alfabetização, logo é fundamental
saber o que pensa a respeito do sistema de
escrita, identificando a hipótese na qual se encontra para, a partir dela, conduzi-lo à reflexão
e avanço no seu conhecimento. É importante
ressaltar que a diagnose deve ser constante
a fim de se reavaliar os caminhos de forma
a perceber avanços e entraves e pode fazer
interferências de forma eficaz. Conhecendo o
que o aluno sabe, o professor organizará suas
atividades didáticas, formulará perguntas que o
ajudará a refletir sobre suas hipóteses e avançar em suas aprendizagens. Interações com os
colegas de turma, formando grupos produtivos
auxiliam a confrontar ideias e resolver situações conflitantes individuais (FERREIRO, 2001,
p. 41).
Alunos com experiências com fracasso
escolar demonstram mais dificuldades de expressar o que sabem, e resistem a fazer por si
mesmos as escritas necessárias para que se
identifiquem os seus conhecimentos. É através
dos quais será possível a intervenção. Alguns
recursos poderão ser utilizados sem que precisem escrever, como o alfabeto móvel, jogos e
brincadeiras (FERREIRO, 2001).

Fundamental no processo de construção do conhecimento são a segurança e a
certeza, de que os erros não serão criticados,
mas sim considerados como uma expressão
da lógica de cada criança. Isso, entretanto, não
significa um espontaneísmo na prática, um vale
tudo. A aprendizagem da escrita é uma aprendizagem conceitual. Portanto, para aprender a
ler e escrever se faz necessário que o aluno
reflita sobre o que a escrita representa e como
se dá essa representação. Ao professor cabe
fazer intervenções que o ajudem nessa descoberta (WEISZ, 2002).
A palavra letramento é a tradução da
palavra inglesa literacy, que é o estado que
assume aquele que aprende a ler e escrever
e está relacionada com a escolarização e seu
sucesso. Sua utilização no vocabulário da Educação e das Ciências Linguísticas foi inserido
em meados dos anos 80, nos Estados Unidos,
e foi utilizado pelo exército norte-americano
durante a Segunda Guerra Mundial para indicar a capacidade de os soldados entenderem
instruções necessárias à realização de tarefas
militares (PELANDRÉ, 2002).
A partir de então, o termo tem sido empregado para designar a capacidade de utilizar
a leitura e a escrita para fins específicos relacionados ao desenvolvimento de atividades de
trabalho e na vida diária, passando a ser referência para programas educativos, voltados
notadamente à população adulta com níveis de
escolaridade considerados insuficientes (PELANDRÉ, 2002).
No Brasil, ele foi introduzido na literatura da área da Educação e das Ciências Linguísticas, em 1986, por Mary Kato (2002).
Paulo Freire, no entanto, sem fazer uso do termo letramento, já avança nos debates sobre
concepções de leitura e o escrever, para ele,
significavam não apenas o domínio do processo de codificação e decodificação de palavras
e frases, mas sim, as possibilidades de o sujeito, consciente do ser produto e produtor de cultura, fazer uso dessa tecnologia (ler e escrever)
para agir no e sobre o mundo. Letramento é a
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competência para estar no mundo da escrita.
Desde então, muitos especialistas utilizam-na
nos seus discursos, mas ainda há dúvidas sobre seu significado (KATO, 2002).
Alguns utilizam o significado do letramento através da tradução da palavra inglesa,
outros definem como “[...] resultado da ação
de ensinar e aprender as práticas sociais de
leitura e escrita” (SOARES, 2002, p. 39), ou
ainda, como sinônimo de alfabetização, devido
à palavra letramento não constar nos dicionários.

A autora agrupa as definições de letramento
em torno de duas dimensões da existência humana: a individual, referindo-se aos atributos
de ordem pessoal, e a social, que compreende
os fenômenos de ordem cultural.
A dimensão individual do letramento
compreende os processos fundamentais de
leitura e escrita, que, embora considerados
em muitas pesquisas como processos únicos,
guardam diferenças básicas entre as habilidades e os conhecimentos que são empregados
na leitura e aqueles que são empregados na
escrita. Sendo assim, a atividade de ler, na
perspectiva dessa dimensão, ler como uma
tecnologia é um processo de relacionar símbolos escritos com unidades sonoras (fonemas),
associado a um processo de construção de
sentido, o que se chama de alfabetização (PELANDRÉ, 2002).

Segundo Soares (2002) ao afirmar que
ser alfabetizado é tornar-se capaz de usar a leitura e a escrita como um meio de tomar consciência da realidade e de transformá-la. Freire
concebe o papel do letramento como sendo
ou de libertação do homem ou de sua “domesticação”, dependendo do contexto ideológico
em que ocorre, e alerta para a sua natureza
Vale mencionar que, conforme lembra
inerentemente política, defendendo que seu Tfouni (2005, p. 20), “A alfabetização se ocupa
principal objetivo deveria ser o de promover a da aquisição da escrita por um indivíduo, enmudança social.
quanto, o letramento focaliza os aspectos sócio
históricos da aquisição de um sistema escrito
Segundo Pelandré (2002, p. 83), “des- por uma sociedade”. As crianças podem usar
de a Segunda Guerra Mundial, talvez o argu- recursos da escrita em momentos de fala, mesmento mais forte para o desenvolvimento de mo antes de ser alfabetizado, este aprendizado
recursos humanos seja o de que o letramen- se dá a partir da convivência dos indivíduos (joto e a escolaridade favorecem o crescimento vens e adultos), com materiais escritos dispoeconômico dos países que investem o suficien- níveis e com as práticas de leitura e de escrita
te em educação”. Desta forma, os índices de da sociedade em que vivem.
letramento e de mortalidade infantil se situam
entre aqueles que podem refletir o grau de deEste processo acontece pela mediação
senvolvimento socioeconômico na maioria dos de uma pessoa mais experiente através dos
países, havendo, frequentemente, uma alta cor- bens materiais simbólicos criados em sociedarelação com o desenvolvimento econômico e de. O processo de descoberta do código essocial.
crito pela criança letrada é mediado pelas significações que os diversos tipos de discursos
Soares (2002), em estudo realizado têm para ela, ampliando seu campo de leitura
para a Unesco, faz um levantamento das mais através da alfabetização. Inclui, portanto, uma
diversas definições de letramento, procurando grande variedade de habilidades, tais como
chegar a uma que possa ser utilizada como pa- decodificação de símbolos escritos, obtenção
râmetro de medida para as estatísticas, visan- de significados, evoluindo para o que se dedo maior conformidade nos resultados obtidos. nomina letramento com o desenvolvimento de
Tratando-se de um dado cultural, a concepção habilidades mais complexas, como as de interque dele se possa ter tende a mudar com o pretação de sequências de ideias ou eventos,
transcorrer do tempo e em espaços diferentes. estabelecimento de analogias, de compara79
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ções, de inferências, de uso de linguagem figurada, de anáforas, e habilidades de raciocínio
cognitivo, aplicáveis a uma diversidade enorme
de materiais (PELANDRÉ, 2002).

prio nome, lista de supermercados, até teses
de doutorado, o que faz com que o processo
de letramento se constitua um continuum, e
não possa ser analisado como uma variável dicotômica, iletrado/letrado (PELANDRÉ, 2002).

A decodificação é a capacidade que
temos como escritores ou leitores ou aprendentes de uma língua para identificarmos um
signo gráfico por um nome ou por um som.
Esta capacidade ou competência linguística
consiste no reconhecimento das letras ou signos gráficos e na tradução dos signos gráficos
para a linguagem oral ou para outro sistema
de signo. Pode-se considerar letrado não só
aquele que sabe ler e escrever, mas aquele
que usa socialmente a leitura e a escrita, que
prática e responde adequadamente às demandas sociais de leitura e escrita, ou seja, aquele
que compreende adequadamente a leitura e a
escrita (PELANDRÉ, 2002).

Embora diferentes, os processos de leitura e escrita são complementares e centrais
à compreensão do conceito de letramento. A
pessoa letrada é aquela que possui o conhecimento da leitura, não significando que seja
está, alfabetizada, a pessoa que é letrada é a
que sabe o que está “vendo”, sabe a língua,
mas não sabe interpretar, codificação. Portanto, não basta saber ler e escrever é necessário
fazer uso do que se lê e se escreve. Na dimensão social, são consideradas as práticas de leitura e de escrita necessárias aos indivíduos em
determinado contexto social. Essas práticas estão associadas ao que uma pessoa faz com
as capacidades e as habilidades de leitura e
O processo de escrita também envolve escrita que têm desenvolvidas nas múltiplas siuma multiplicidade de habilidades linguísticas tuações em que o letramento é requerido (PEe psicológicas. As habilidades de escrita vão LANDRÉ, 2002).
desde a de transcrever unidades acústicas à
capacidade de transmitir adequadamente, sigÉ nas situações sociais que encontranificado, a um leitor potencial. Escrever englo- mos as definições nas quais o letramento é
ba desde a habilidade de transcrever discurso, mais do que saber ler e escrever, haja vista
via ditado, ao raciocínio metacognitivo. Inclui que, nesta dimensão, as habilidades de leituestabelecimento de objetivos para a escrita e ra e escrita são utilizadas com funções espedecisão sobre a melhor forma de abordar a ta- cíficas, determinadas pelo contexto, valores e
refa, identificação de ideias e estabelecimento práticas sociais, o que vem ao encontro dos
de relações entre elas, expressando-as ade- princípios teóricos de Paulo Freire: alfabetizar a
quadamente, uso apropriado de pontuação e partir dos conhecimentos de mundo dos eduhabilidades motoras (manuscrever, digitar) e candos, conscientizá-los da sua condição de
de soletração (PELANDRÉ, 2002).
sujeitos de sua prática, possuidores de conhecimentos indispensáveis à construção de noPara Soares (2002), pode-se acrescen- vos conhecimentos e ao desenvolvimento de
tar outras habilidades envolvidas na competên- novas estruturas de pensamento. Avaliação do
cia para a escrita, tais como conhecimentos nível de letramento é o que se faz em países
morfossintáticos e textuais de complexidade desenvolvidos, em que a escolaridade básica
crescente que dizem respeito à recuperação é realmente obrigatória e realmente universal,
de referências e que aparecem nos pronomes e se presume, pois, que toda a população terá
relativos e interrogativos e nos que têm função adquirido a capacidade de ler e escrever (PEanafórica; domínio das regras morfofonêmicas, LANDRÉ, 2002).
sintáticas, semânticas e pragmáticas e de disposição gráfica do texto no espaço. As habilidades descritas aplicam-se, portanto, à imensa
variedade de materiais, desde escrever o pró80
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Há vários tipos de pessoas enquadradas em diversos graus de letramento, têm as
que são alfabetizadas que são as que leem e
escrevem, as alfabetizadas e inicialmente letradas este que chamamos de analfabeto funcional, que leem e escrevem, e precisam usar a
codificação para entender não conseguindo se
aprofundar, os analfabetos que não sabem ler
e nem escrever, mas tem o conhecimento para
criarem uma codificação para conviver no mundo em que vive, e o alfabetizado e letrado é o
qual está dentro do mundo da escrita, que sabem do valor da leitura e da escrita. Percebeu-se, em meados dos anos 80, o fracasso escolar e inúmeros problemas de aprendizagem da
leitura e da escrita. Consideraram a causa maior
os problemas, de natureza pedagógica, ou seja,
o processo de alfabetização. Assim, atribuiu à
alfabetização o conceito de um simples “método tradicional”, um sistema convencional de
aquisição de escrita alfabética e ortográfica, que
perdeu sua especificidade devido à necessidade de atualização e modernização de um processo falido. O letramento passou a prevalecer,
a ser solução e algumas escolas passaram a
adotar o conceito letrado, ao invés de alfabetizado (PELANDRÉ, 2002).
Entretanto, esse radicalismo não resolveu ou resolve o problema e não pode ser
aceito, pois ambos os processos, alfabetização
e letramento, são importantes e simultâneos.
Dissociar alfabetização e letramento é um equívoco porque, no quadro das atuais concepções
psicológicas, linguísticas e psicolinguísticas de
leitura e escrita, a entrada do jovem ou do adulto
no mundo da escrita se dá simultaneamente por
esses 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 (SOARES, 2002).

Como observado anteriormente, a alfabetização é um processo indispensável, de
aquisição de um sistema alfabético e o letramento não é o processo seguinte, mas sim em
conjunto com a alfabetização, fazendo com
que o jovem ou adulto perceba que, o que ela
aprende pode ser utilizado em suas atividades
sociais. Freire (2003) compreende que a alfabetização é um processo de conscientização,
ou seja, de aprendizagem das habilidades de
leitura e escrita como uma forma de apropriação e recriação consciente da cultura, por intermédio da crítica à própria existência. E esta
teoria se mantém atualizada até hoje, e pode
ser mais compreendida a partir de categorias
como as que referem ao fenômeno do letramento.
Assim, compreende-se que o significado de letramento é fazer a leitura do mundo,
da sociedade em que está inserido, da cultura
que está presente no cotidiano. É ler e compreender, é saber as diferenças e os objetivos
específicos de cada tipo de texto. É divertir-se,
entreter-se, viajar nos livros, ter prazer em ler, é
enfim, gostar de ler. É a partir das dimensões
do uso das habilidades de escrita e leitura que
surge o termo letramento funcional. Gray (1956,
apud SOARES, 2002) definiu o letramento funcional como “a possibilidade de uso dos conhecimentos e habilidades de leitura e escrita
em todas as atividades demandadas pelo grupo social numa determinada cultura”.
Para o desenvolvimento das práticas
educativas voltadas para a alfabetização, Paulo
Freire pesquisava, então, visando ao uso social
dos conhecimentos adquiridos, o universo vocabular (o discurso da cotidianidade, repetindo suas palavras) de cada comunidade onde
se desenvolveria o projeto de alfabetização de
forma a organizar os conteúdos a serem trabalhados com os educandos. Verifica-se, portanto, uma grande aproximação das concepções
freirianas com as definições de letramento propostas por esses autores.
O processo de letramento exige então,
o conhecimento de diversos textos, de diferentes gêneros e estilos, e que cada um desperte
no aluno o desejo de ler. Que além de interpre81
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tá-lo, o aluno possa utilizá-lo no seu cotidiano,
recriá-lo e reproduzi-lo. E o professor contribui
muito neste processo. Ele deve ser o mediador entre o texto e o aluno, deve selecionar
o material escrito que utilizará, os textos que
interessem e desafiem os alunos. Devem propor situações que ofereçam aos alunos ampla
diversidade de contato com a língua, situações
de aprendizagem que realmente promovam
o desenvolvimento intelectual do jovem e do
adulto. “Saber escrever” não é só fazer ditados
com todas as frases e palavras certas. Isso é
apenas o comecinho do processo. Nossa obrigação de professor é gerar adultos que tenham
livre trânsito no mundo da escrita: saibam usar
as palavras certas nas ocasiões certas, dominem as regras de cada tipo de texto, encontrem
prazer na relação com o texto, como elemento
libertador do pensamento (CARDOSO, EDNIR,
2002, p. 51).

A UNESCO, segundo Soares (2002),
considera que, “uma pessoa é funcionalmente
letrada quando consegue envolver-se em todas
as atividades nas quais o letramento é requerido para o funcionamento efetivo do grupo ou
da comunidade e, também, quando é capaz de
usar a leitura, a escrita e o raciocínio numérico
para o seu desenvolvimento e o de sua comunidade”.

Nos países desenvolvidos, onde os sistemas escolares são rigorosamente organizados, o letramento escolar é, em geral, definido
por meio do estabelecimento de determinados
padrões de progresso desejado em leitura e
escrita. Em primeiro lugar, a maioria dos países
em desenvolvimento ainda não provê educação
fundamental para todos e, obviamente, esse
fato tem sérias implicações para a avaliação e
mesmo para a conceituação de letramento. Em
segundo lugar, nos países em desenvolvimenPara Vygotsky apud Tfouni (2005, p. to, a adesão às normas e regulamentos não
78), “o letramento representa o coroamento é rigorosamente controlada, de modo que se
de um processo histórico de transformação e torna difícil assegurar padrões de resultados.
diferenciação no uso de instrumentos mediadores. E também a representação de formas
Afirmar que um conceito único de letramais sofisticadas do comportamento humano, mento não é possível, tanto para a sociedade
raciocínio abstrato, memória ativa, resolução como um todo quanto em contextos escolares,
de problemas etc.”
não implica que esse conceito único não seja
necessário. Assim, a linha divisória escolhida
Pode-se compreender que o letramen- para distinguir o “alfabetizado”, ou “letrado” do
to é o produto do desenvolvimento do comér- “analfabeto”, do “iletrado” varia de sociedade
cio, da diversificação dos meios de produção e para sociedade: pessoas classificadas como
da complexidade crescente. Numa visão dialé- alfabetizadas ou letradas em um determinado
tica acaba se tornando uma causa de trans- país não o seriam em outro. Portanto, a suposiformações históricas profundas, como o apa- ção de que se pode avaliar e medir letramento
recimento da máquina a vapor, da imprensa, pelo critério de conclusão de determinada sédo telescópio, e da sociedade industrial como rie escolar é, certamente, uma suposição equium todo. Segundo Tfouni (2005, p. 78), “Nas vocada.
sociedades industriais modernas, lado a lado
com o desenvolvimento científico e tecnológiComo consequência do letramento,
co, decorrente do letramento, existe um desen- os grupos sociais que não são alfabetizados
volvimento correspondente, a nível individual, abrem mão do seu conhecimento, sua cultura,
ou de pequenos grupos sociais, desenvolvi- caracterizando a relação como de tensão entre
mento este que independe da alfabetização e poder, dominação, participação e resistência,
escolarização”. O lado negativo da perda é que o que não pode ser ignorado ao se procurar
o desenvolvimento não ocorre à custa de nada, compreender o produto humano (escrita) e
ele aliena as pessoas do seu próprio desejo, seus decorrentes: a alfabetização e o letramende sua individualidade, de sua cultura e histo- to.
ricidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pode-se concluir afirmando-se que o indivíduo alfabetizado não é necessariamente um
indivíduo letrado; alfabetizado é aquele indivíduo que sabe ler e escrever; letrado é não só aquele que sabe ler e escrever, mas aquele que responde adequadamente às demandas sociais da
leitura e da escrita.
Conclui-se que, quaisquer que sejam as definições de letramento, elas extrapolam o
simples domínio das habilidades de leitura e escrita. A questão da progressão didática e da dificuldade no processo de ensino e aprendizagem coloca-se em relação à familiaridade do aluno
com o texto, ou seja, com o tratamento do tema, o modo de estruturação do texto e o estilo do
autor. Quanto mais familiaridade o aluno adquirir com cada um desses elementos, mais fáceis
vão-se tornando a leitura e a escrita para ele. Isso quer dizer que, a aula deve estar orientada
para a prática sistemática da leitura e da escrita: aprende-se a ler lendo e escrever escrevendo.
Assim, entende-se que, o letramento é o uso da informação escrita e impressa para agir
na sociedade, atingir objetivos e desenvolver o seu conhecimento e potencial. Pode ser compreendido também como uma forma de participação cultural, extrapolando as competências para
a leitura e a escrita e admitindo todas as demais formas de comunicação, mesmo que não pela
linguagem verbal, o que constitui polêmica em se tratando de sociedades altamente letradas.
Letrar é mais que alfabetizar. Nos dias de hoje, em que as sociedades estão cada vez
mais centradas na escrita ser alfabetizado, isto é, saber ler e escrever, tem se revelado condição
insuficiente para responder às demandas do mundo moderno. É preciso ir além, é preciso saber
fazer uso da leitura e da escrita no cotidiano e apropriar-se da função social dessas duas práticas. Portanto, letramento é muito mais que alfabetização.
A educação de jovens e adultos é uma modalidade de ensino, amparada por lei e voltada para pessoas que não tiveram acesso, por algum motivo, ao ensino regular na idade apropriada. Porém, são pessoas que têm cultura própria. Sabe-se que o papel docente é de fundamental
importância no processo de reingresso do aluno às turmas de EJA. Por isso, o professor da EJA
deve, também, ser um professor especial, capaz de identificar o potencial de cada aluno. O perfil
do professor da EJA é muito importante para o sucesso da aprendizagem do aluno adulto que
vê seu professor como um modelo a seguir.
É preciso que a sociedade compreenda que alunos de EJA vivenciam problemas como
preconceito, vergonha, discriminação, críticas dentre tantos outros. E que tais questões são vivenciadas tanto no cotidiano familiar como na vida em comunidade. Mister se faz evidenciar que
a EJA é uma educação possível e capaz de mudar significativamente a vida de uma pessoa, permitindo-lhe reescrever sua história de vida. Sabe-se que educar é muito mais que reunir pessoas
numa sala de aula e transmitir-lhes um conteúdo pronto. É papel do professor, especialmente do
professor que atua na EJA, compreender melhor o aluno e sua realidade diária.
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Enfim, é acreditar nas possibilidades do ser humano, buscando seu crescimento pessoal
e profissional. Discute-se que a qualidade do ensino está diretamente ligada à preparação do
professor, que terá de se capacitar para estar atuando junto às turmas de educação de jovens
e adultos tal capacitação deve ser reconhecida e valorizada, uma vez que esta modalidade de
ensino acolhe jovens e adultos que não tiveram oportunidade de estudar no período certo e a
busca do reconhecimento da importância da EJA é acima de tudo compreender que mister se
faz erradicar o analfabetismo e não o analfabeto.
Diante do exposto foi possível rever alguns aspectos da educação de jovens e adultos,
tais como o histórico da EJA e sua evolução, a formação do professor e suas práticas de ensino
na EJA, além de constatar que a EJA é uma educação possível. Ao longo dos anos, o avanço
da tecnologia e da economia tem feito com que as pessoas sintam necessidade de retornar à
sala de aula para aprimorar seus conhecimentos ou conseguir um diploma atestando uma escolarização mais elevada.
Este trabalho possibilitou identificar as características que deve possuir o professor que
atua com jovens e adultos e a importância do Respeito ao conhecimento que o aluno traz de seu
dia-a-dia. Fazer com que o aluno seja um ser pensante, crítico e produtor do seu conhecimento,
é requisito básico ao docente. O professor é um suporte na sala de aula e muitos alunos têm
seu professor como o espelho.
Enfim, foi evidenciado que o professor que atua com jovens e adultos deve ter uma capacitação específica para lidar com esses alunos, tal medida favorece o processo de aprendizagem
e aumentará a satisfação dos alunos e, consequentemente, diminuirá a evasão escolar. Percebemos também que a EJA é indiscutivelmente uma educação possível. Ou melhor, imprescindível.
E que o fato do atraso para o ingresso na educação formal não é motivo para o não ingresso
mesmo que tardiamente, uma vez que a educação é um processo continuado e atemporal.
É oportuno lembrar que todos podem e devem contribuir para o desenvolvimento da
EJA: os governantes devem implantar políticas integradas para a EJA, as escolas devem elaborar um projeto adequado para seus próprios alunos e não seguir modelos prontos, os professores devem estar sempre atualizando seus conhecimentos e métodos de ensino, os alunos devem sentir orgulho da EJA e valorizar a oportunidade que estão tendo de estudar e ampliar seus
conhecimentos. À sociedade cabe contribuir com a EJA não discriminando essa modalidade de
ensino nem seus alunos, e por fim, as pessoas em geral que conhecerem um adulto analfabeto
deve falar da importância da educação e incentivá-los a procurar uma escola de EJA.
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A IMPORTÂNCIA DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA VIDA
DE CRIANÇAS PORTADORAS DA SÍNDROME DE
DOWN

RESUMO: O objetivo deste trabalho é salientar e reforçar a importância da Educação Física
para os crianças portadoras de trissomia do cromossomo 21, conhecida como Síndrome de
Down. Crianças portadoras da síndrome de Down apresentam retardo do desenvolvimento
físico e mental, cabeça e face com traços específicos e, frequentemente, baixa estatura. Essa
prática regular de exercícios e a participação nas aulas de Educação Física, pode favorecer
um possível desenvolvimento físico e intelectual em crianças portadoras da síndrome. Deste
modo, é de suma importância a investigação dos benefícios do exercício dentro da escola por
intermédio da educação física e também fora dela. Assim, podemos mostrar como resultados que a Educação Física apresenta um papel importante na medida em que pode propiciar
uma melhora na qualidade de vida, um ambiente facilitador e adequado para a criança. Pode
também oferecer experiências que vão resultar num grande auxiliar de seu desenvolvimento
físico e mental.

Palavras-chave: Trissomia; Cromossomo 21; Educação Física; Exercício; Qualidade; Vida.
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INTRODUÇÃO

A

o longo da história constatamos que vêm se processando várias modificações no
âmbito do desenvolvimento social que se referem ao entendimento e tratamento
da pessoa com deficiência.

Isto é válido também para o caso das pessoas com Síndrome de Down, que primeiramente, classificadas como débil, passaram a ser chamada de mongolóide, posteriormente de
pessoas com Síndrome de Down e atualmente de pessoas com Necessidades Especiais (CRUICKSHANK, 1983; JANNUZZI,1992; MAZZOTTA, 1996).
No entanto como descreve Schwartzman (1999), sabemos que a Síndrome de Down
se trata de uma alteração genética, embora os portadores da Síndrome apresentem algumas
dificuldades poderão fazer atividades e levar uma vida normal como qualquer outra pessoa.
Não podemos negar que a pessoa Down apresente algumas limitações e até mesmo precise de
condições especiais para aprendizagem, mas enfatizamos, que estes através de estimulações
adequadas poderão se desenvolver, portanto, a estimulação é considerada importante para
qualquer criança com ou sem atraso no seu desenvolvimento.
E é através da estimulação que a criança ampliará sua aprendizagem. As dificuldades
de aprendizagem, os distúrbios de conduta, a problemática de sua interação completa, mas não
esgotam o quadro da educação do aluno com Síndrome de Down (MILLS in SCHWARTZMAN,
1999).
A Educação Física adquire papel importantíssimo à medida que pode estruturar o ambiente adequado para a criança, oferecendo experiência, resultando em uma grande auxiliar e
promotora do desenvolvimento, Isto é, desempenhando papel fundamental no desenvolvimento
global, pois todo seu trabalho é realizado através dos movimentos ( MAZZOTTA, 1996).
Quanto aos procedimentos metodológicos, Este trabalho apresenta como metodologia
uma revisão bibliográfica e seu objetivo é apontar a importância da Educação Física na vida de
crianças portadoras de Síndrome de Down.
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a mais encontrada. quando ocorre um erro na
distribuição cromossômica, ou seja, exatamente no par 21 existem 3 cromossomos ao invés
de 2. O outro tipo de trissomia de translocação,
que corresponde a 2% das pessoas com Síndrome de Down. Neste caso, um cromossomo
A síndrome de Down é uma anomalia do par 21 está unido a outro cromossomo (geque se encontra dentro das deficiências men- ralmente o 15).
tais, causadas por um acidente biológico. Ela
faz parte do grupo de encefalopatias não proA trissomia por translocação poderá
gressivas, que são doenças localizadas no ocorrer durante a formação do embrião, ou
cérebro e constituem um conjunto de quadros estar presente em um dos pais, embora eles
clínicos com variados sintomas patológicos não sejam portadores da Síndrome de Down.
mental e motor (KAPLAN; SADOCK, 1990).
Corresponde também a 2% da população com

A APRENDIZAGEM E A IMPORTÂNCIA
DA EDUCAÇÃO FÍSICA NA VIDA
DE CRIANÇAS PORTADORAS DE
SÍNDROME DE DOWN.

Segundo BONFIM (1996), o descobridor de sua causa genética foi o médico francês
Jèrome Lejeùne, mas ela só se tornou mundialmente conhecida em 1866, quando Down fez
o primeiro relato científico, no qual baseava-se
nas características físicas associadas ao funcionamento mental subnormal.
Assim a Síndrome de Down passou a
ser descrita como mongolismo, sempre apresentando retardo mental, acompanhada de
alterações somáticas, com características fáceis de serem notadas. (KAPLAN; SADOCK ,
1990).

Síndrome de Down o mosaicismo, o qual evidencia que a partir de uma trissomia simples
ou de uma translocação, nem todas as células
se multiplicam com um cromossomo a mais.
Algumas ficam com 46 e outras com 47 cromossomos, distribuídas em proporções diferentes pelo organismo.
Estas alterações genéticas alteram todo
o desenvolvimento e maturação do organismo
e inclusive alteram a cognição do indivíduo
portador da Síndrome. Além de conferirem-lhes
outras características relacionadas à Síndrome.
De forma geral os portadores de Síndrome de
Down são pessoas calmas, afetivas, bem-humoradas e com prejuízos intelectuais, porém
poderão apresentar grandes variações no que
se refere ao comportamento destes pacientes.
A personalidade varia de individuo para individuo e estes podem apresentar distúrbios do
comportamento, desordens de conduta e ainda
seu comportamento podem variar quanto ao
potencial genético e características culturais,
que serão determinantes no comportamento
(SCHWARTZMAN, 1999).

O mesmo autor afirma que ela ocorre
da seguinte forma: no momento da concepção, cada célula germinativa apresentam 23
cromossomos, somando, assim, 46; esses cromossomos são dispostos em 23 pares. Nos
indivíduos com Síndrome de Down, ocorre um
acidente biológico em que uma das células
germinativas se apresenta com 24 cromossomos, fazendo com que o indivíduo fique com
47 cromossomos em cada célula, sendo 3 no
par 21. Isto é, a criança Down apresenta um
Recentemente concluiu-se que a trissocromossomo extra nas células de seu organis- mia do 21 livre é muito freqüente e decorre de
mo e é esse cromossomo que produz as alte- erros, que propiciam a formação de gametas
rações no seu desenvolvimento físico e mental. com dois cromossomos no 21 e normalmente
é comum em mulheres de idade avançadas:
Em pessoas com Síndrome de Down, Estudos recentes, com polimorfismo de DNA
existem três tipos de cariótipo, uma espécie de (seqüência de DNA, produzidas, por enzimas
identidade genética do ser humano: a trissomia de restrição e que passam de uma geração a
21, trissomia por translocação e mosaicismo. outra) do cromossomo, estabelecem que apro(KAPLAN; SADOCK, 1990). A trissomia do 21 ximadamente 95% dos casos resultam de não
é responsável por cerca de 96% dos casos da disjunção na meiose materna. Destes 76% a
Síndrome segundo o mesmo autor, portanto, é
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80% são erros no processo na meiose materna
Nos músculos e articulações, presença
é responsável por 67% a 73% de todos os ca- de hipotonia, isto é, moleza e flexibilidade exasos de trissomia do 21 livre. (ANTONARAKIS; gerada. A face e sua expressão, como um todo,
SHERMAN, in SCHWARTZMAN, 1999).
também mostram um aspecto tão característico que permite o diagnóstico. Esses traços se
Como já foi citado, na alteração por acentuam quando a criança chora, momento
disjunção, o erro genético ocorre devido a não em que a boca e os olhos mas assumem a sedivisão cromossômica, quando os dois com- melhança com os traços dos mongóis. A língua
ponentes do par cromossômicos devem se se- pode ser grande e mantida fora da boca (CRUIparar originando células filhas. Neste caso, a CKSHANK, 1983).
divisão acontece de forma incorreta gerando
uma célula com excesso de cromossomo e ouOs dentes custam a surgir e fazem de
tra com falta de cromossomo (HOLLE, 1979). uma forma diferente do habitual: são mal alinhados e a ordem em que nascem não é a mesma
A célula eu fica com dois cromosso- que se verifica nas crianças normais. É bastanmos homólogos, que não sofrerão disjunção, te freqüente que os dentes caninos sejam mais
se fecundada formará em um zigoto trissômico, pontiagudos. O crânio, além de achatado na
por possuir três cromossomos equivalentes ao parte posterior como já foi dito, pode também
invés de apenas um par. E como já foi citado apresentar retardo no fechamento das fontaneé muito comum em mulheres de idade avança- las (as “moleiras”). Pode haver defeito de posda, devido o envelhecimento do óvulo. Para ex- tura no tórax, seja na coluna ou na região anteplicar esta relação, entre o envelhecimento do rior do peito. Os genitais geralmente são pouco
óvulo e o fenômeno de disjunção, muitas teo- desenvolvidos. Os músculos da parte central do
rias foram propostas. SCHWARTZMAN (1999). abdômen muitas vezes se apresentam separados. As mãos, como já foi dito antes, apresenSegundo alguns autores sugerem que tam um aspecto bastante característico. A prega
a aneuplóide, já está presente nos ovócitos por palmar única, que está presente na maioria dos
ocasião do nascimento das mulheres e se deve casos de mongolismo, pode ser vista em pequea não-disjunção mitótica, durante a embriogê- no número de indivíduos normais. Os pés tamnese ovariana (ZHENG; BYERS in SCHWARTZ- bém são bastante típicos, em virtude do grande
MAN, 1999).
afastamento do primeiro dedo, lembrando o que
se passa com o polegar e indicador da mão
As translocações, que compreendem normal (SCHWARTZMAN, 1999).
o processo de mutação genética, se dão pela
ligação de um fragmento de um cromossomo
A hipotonia muscular é um dos sinais
a seu cromossomo acrocêntricos, por fusão cí- mais encontrados e vai acompanhar o paciente
trica, as chamadas translocações robertsonia- durante toda a infância e às vezes por toda sua
nas. Segundo Schwartzman (1999), estas são vida, responsabilizando-se por importante retarresponsáveis por 1,5% a 3% dos casos de Sín- do no desenvolvimento motor. No exame neurodrome de Down.
lógico praticamente todos os reflexos pesquisaOs sinais considerados como os mais dos são fracos ou lentos.
característicos são: na boca, dentes pequenos,
língua sulcada, palato (céu da boca) elevado
A criança Down normalmente apresenem forma de ogiva; nos olhos, prega epicantal ta grande hipotonia e segundo HOYER e LIM(no canto dos olhos) e formato oblíquo da fen- BROCK, citado por SCHWARTZMAN (1999), o
da palpebral; nas mãos, forma grossa e curta, treino muscular precoce da musculatura poderá
dedo mínimo arqueado e dobra palmar (linha diminuir a hipotonia. A hipotonia costuma ir se
na palma da mão) incluindo os 4 dedos maio- atenuando à medida que a criança fica mais veres; no crânio, occipital (osso da parte de trás lha e pode haver algum aumento na ativação
da cabeça) achatado (HOLLE, 1979).
muscular através da estimulação tátil (LOTT in
SCHWARTZMAN, 1999).
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Outras alterações como deficiência mental moderada, pouca coordenação dos movimentos, respiração bucal, cardiopatias (em 40% dos
casos), fala tardia, sensibilidade a infecções, hiperextensibilidade articular, frouxidão ligamentar
da primeira e da segunda vértebra cervical e outros. (BONFIM,1996).

Mulheres com 20 anos de idade apresentam um risco estimado de 1 em 1529 de
ter um filho com síndrome de Down enquanto
mulheres com 45 anos apresentam um risco
estimado em 1 em 29. Os fatores de risco são
muito importantes, pois nos permite prevenir a
ocorrência das alterações genéticas ou ainda
minimizar os fatores de risco.

Segundo (KELLY in MAZZOTTA, 1996),
a criança Down apresenta ausência de tônus
muscular, assim sendo, todos os seus ligamentos são anormalmente moles, provocando grande flexibilidade nas articulações. A criança terá
fraco controle dos músculos e devido a isso, os
movimentos tendem a ser desajeitados e mal coordenados.

O processo de desenvolvimento e maturação do sistema nervoso é um processo
complexo, no entanto, a criança com síndrome
de Down ainda está no estágio fetal, já apresenta alterações no desenvolvimento do sistema nervoso central. Segundo SCHMIDT citado
por SCHWARTZMAN (1999), em seus estudos
com fetos normais e fetos com Síndromes de
Além das características citadas, pesso- Down, não observou alterações significativas
as com Síndrome de Down podem exibir ainda no desenvolvimento e crescimento do sistema
algumas complicações em nível patológico, o nervoso.
qual (PUESCHEL apud SCHWARTZMAN, 1990)
descreve como sendo cardiopatias congênitas,
Outros estudiosos como WISNIEWSKI
complicações respiratórias, desordens convul- IN HOLLE (1979), concluem que até os cinco
sivas, doença de Alzheimer, problemas visuais, anos o cérebro das crianças com síndrome de
disfunção da glândula tireóide. Déficits auditivo, Down, encontra-se anatomicamente similar ao
apnéia do sono.
de crianças normais, apresentando apenas alterações de peso, que nestas crianças enconEmbora as crianças com Síndrome de tra-se inferior a faixa de normalidade, que ocorDown apresentam numerosos problemas médi- re devido uma desaceleração do crescimento
cos, é necessário ressaltar que muitas não apre- encefálico iniciado por volta dos três meses de
sentam nenhuma patologia, encontrando-se em idade. Esta desaceleração encontra-se de forperfeito estado de saúde (MAZZOTTA, 1996). De ma mais acentuadas em meninas, onde obserqualquer modo, as pessoas com Síndrome de vamos também, freqüentes alterações cardíaDown deverão ser submetidas a exames, para cas e gastrointestinais.
que, caso haja uma patologia, ela seja diagnosticada imediatamente, e depois de diagnosticada
Também observamos no sistema nerdeve-se procurar auxílio especializado para o tra- voso do paciente Down, alterações de hipotamento, buscando um programa de estimulação campo e a partir do quinto mês de vida quanpara o desenvolvimento harmonioso.
do se inicia o processo de desaceleração do
crescimento e desenvolvimento do sistema
Não foi exatamente esclarecida a causa nervoso ocorre uma diminuição da população
da Síndrome de Down, no entanto, alguns fatores neural. HOLLE e colaboradores (1984) pudesão considerados de riscos, os fatores de riscos ram observar “uma perda de neurônios grapodem ser classificados como endógenos e exó- nulares no córtex cerebral” e WISNIEWSKI in
genos, o critério mais conhecido para identificar HOLLE (1979) confirma a proposta de Ross e
o risco para síndrome de Down é a idade mater- também relata “uma diminuição no número de
na que é um fator de risco endógenos, quanto neurônios granulares nas camadas II e IV do
maior a idade materna, maior o risco de síndro- córtex [...].
me de Down, devido o fato de seus óvulos envelhecem se tornando mais propensos a alterações
(LE BOUCH, 1983).
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O desenvolvimento braquicefálico também é marcante no paciente com síndrome de
Down e ainda podemos observar uma hipoplasia do lobo temporal. No paciente recém-nascido, muitas alterações não são evidenciadas,
porém com o passar dos anos se evidenciam
tornando visíveis às reduções de volume dos
hemisférios cerebrais e hemisférios cerebelares, da ponte, corpos mamilares e formações
hipocampais.

Os Deficientes Mentais Treináveis ou
Moderados apresentam um atraso mais acentuado nas áreas sensoriais e motoras, durante
a primeira infância e na idade pré-escolar. Demoram a aprender a se comunicar, a andar.
Obtêm êxito nas propostas pedagógicas relacionadas com o autocuidado e em atividades
que não exigem organização lógica e capacidade de elaboração
(CRUICKSHANK,
1983).

Desta forma entendemos melhor que
são as inúmeras alterações estruturais e funcionais do sistema nervoso da criança com síndrome de down, determinam algumas de suas
características mais marcantes como distúrbios
de aprendizagem e desenvolvimento. De acordo com Damasceno (1992), Deficiente Mental
Educável é o que apresenta atraso mínimo nas
áreas sensoriais e motora; durante a primeira
infância nem sempre o diagnóstico é possível.
Na idade pré-escolar desenvolve habilidade
sensoriais e de comunicação; quando observada sistematicamente, demonstra deficiência
em conduta adaptativa, no desenvolvimento e
evolução cognitiva. Na idade escolar apresenta
dificuldades gerais e ou específicas psicomotoras, como atraso na linguagem.

As dificuldades estão localizadas na
aprendizagem de habilidades acadêmicas em
todos os níveis funcionais e em adquirir independência total no nível adulto. A pessoa treinável é capaz de conseguir cuidar de si própria,
vestir-se, usar toalete, alimentar-se; ter capacidade de proteger-se dos perigos comuns no
lar, na escola e vizinhança; ajustar-se socialmente ao lar e compartilhar, respeitando direitos da propriedade e cooperando na unidade
familiar e comunitária; ter utilidade econômica,
trabalhando em lugares com ambientes especiais, ou trabalhos rotineiros com supervisão
(CRUICKSHANK, 1983)

Devido ao seu desenvolvimento subnormal, é incapaz de se beneficiar com o programa regular, mas é considerada capaz de
desenvolver-se em três áreas: educabilidade
em assuntos acadêmicos no nível primário;
educabilidade em adaptação social até o ponto de poder progredir independentemente na
comunidade e adequação ocupacional a ponto de poder se sustentar parcialmente quando
adulta, GESELL (1987).
Sendo assim, o Deficiente Mental Educável não é reconhecido como tal nos primeiros anos de vida. A maior parte do tempo o
retardo não é evidente, pois não se mede a
criança por seu conteúdo intelectual durante os
anos pré-escolares, (CRUICKSHANK, 1983). A
priori, o portador de deficiência mental educável pode ser identificado na época em que
a capacidade de aprendizagem se torna uma
parte importante das expectativas sociais.

O Deficiente Mental Grave e Profundo
apresenta limitação acentuada com atraso muito grande nas áreas sensoriais e motoras; o
contato e a comunicação com o meio muitas
vezes são bastante prejudicado, dependendo
do quadro clínico. Associado ao déficit global
do desenvolvimento cognitivo, torna-se quase
totalmente dependente, pois tem deficiências
múltiplas que muitas vezes interferem nos procedimentos de instrução normal. Um exemplo
seria apresentar, além da deficiência mental, paralisia cerebral e perda auditiva (CRUICKSHANK, 1983)
A criança portadora de Síndrome de
Down deve ser estimulada como qualquer outra, suas iniciativas devem ser valorizadas, mas
é necessário que ela conheça as regras e os limites de um jogo, pois é normal que apresente
dificuldade para reconhecê-los. Sendo assim,
o mais importante não é fixar idades para a
aquisição de suas habilidades uma vez que há
grande variação no desenvolvimento, principalmente se respeitarmos a estruturação com divisão em fases que LE BOUCH (1983) utiliza,
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pois pode acontecer de a criança portadora da
Síndrome de Down está vivenciando-as fora da
faixa etária referente à biológica em função do
nível de Q.I., seu ritmo, suas características e
amadurecimento do Sistema Nervoso Central
(SNC). Essas fases acontecem e se desenvolvem dentro de um espaço e tempo, por isso é
tão importante não fixarmos idades para tais
aquisições, pois o resultado poderá ser a longo
prazo sem deixar de valorizar todo e qualquer
trabalho realizado pelo grupo de crianças que,
experimentando, investigando, explorando e
manipulando, chegará ao prazer da descoberta e da realização pessoal.

tempo. Estes três processos acontecem para
que um indivíduo esteja sempre adquirindo
novas informações, assim, quando se depara
com um dado novo, para a internalização do
mesmo, o indivíduo deve reorganizar as aquisições já adquiridas, para acomodar os novos
conhecimentos sendo por este processo que a
linguagem e a cognição se desenvolvem (GESELL, 1987).
O portador de Síndrome Down possui certa dificuldade de aprendizagem que na
grande maioria dos casos são dificuldades
generalizadas, que afetam todas as capacidades: linguagem, autonomia, motricidade e
integração social. Estas podem se manifestar
em maior ou menor grau. A criança Down tem
idade cronológica diferente da idade funcional,
todo trabalho cerebral se processa mais lentamente. Além disso a atenção necessária para
aprender é mais pobre e ela não se concentra
o tempo suficiente para guardar as ordens dadas. Entretanto com o tempo evolui sua capacidade de concentração, além de que alguns
exercícios podem ser feitos para aumentar
o tempo de duração da atenção e vigilância
(HOLLE, 1979).

O conceito de deficiência mental
apóia-se, basicamente, em três idéias que tem
sido utilizada para definir este termo. É essencial examiná-las do ponto de vista interativo.
(SCHWARTZMAN, 1999). Os três conceitos a
que o autor citado acima se refere podem ser
explicados como bases das atividades mentais. Na verdade, o cérebro de uma criança recém-nascida possui capacidades de aprendizagem, no entanto, estas serão desenvolvidas
através de estímulos e esta se dá através da
aprendizagem e está intimamente associada
aos fatores biológicos, como integridade orgânica e ainda a sofre influências diretas dos faO fato de a criança não ter desenvolvitores ambientais e sociais.
do uma habilidade ou demonstrar conduta imatura em determinada idade, comparativamente
Esta afirmação feita por (SCHWARTZ- a outras com idêntica condição genética, não
MAN, 1999), é muito aceita e podemos obser- significa impedimento para adquiri-la mais tarvar inúmeros trabalhos de outros autores coe- de, pois é possível que madure lentamente
rentes a esta abordagem. Um exemplo é Piaget, (SCHWARTZMAN, 1999).
que afirma, que os indivíduos nascem apenas
com potencialidades (capacidade inata) a caA inteligência da criança com Síndrome
pacidade de aprender. Assim, todo conheci- de Down evolui até um certo ponto. Antigamenmento e todo o desenvolvimento da criança te era considerado que ela alcançaria uma idadepende de exposição ao meio e dos estímu- de mental tão baixa que nunca poderia ir para
los advindos deste. Para Jean Piaget, a base uma escola e deveria limitar-se a freqüentar um
do conhecimento é a transferência e assimila- centro especializado em ensinar as atividades
ção de “estruturas”. Assim, um conhecimento, da vida diária – comer, cuidar de si mesma no
um estímulo do meio são encarado como uma banho, no vestuário – além de andar e falar.
estrutura que será “assimilada” pelo indivíduo Mas felizmente hoje se realiza muito mais com
através da sua capacidade de aprender.
essas crianças. (HOLLE, 1979).
A aprendizagem é realizada com suÉ comum observamos na criança
cesso se capacidades de assimilação, reor- Down, alterações severas de internalizações
ganização e acomodação, estiverem íntegras, de conceitos de tempo e espaço, que dificulassim vão se dando as aquisições ao longo do ta muitas aquisições e refletirão especialmente
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em memória e planificação, além de dificultarem muito a aquisição de linguagem. Crianças
portadoras de deficiência como a Síndrome de
Down não desenvolvem estratégias espontâneas e este é um fato que deve ser considerado
em seu processo de aquisição de aprendizagem, já que esta terá muitas dificuldades em
resolver problemas e encontrar soluções sozinhas (MAZZOTTA, 1996).
Outras deficiências implicam dificuldades ao desenvolvimento da criança Down, alterações auditivas e visuais; incapacidade de
organizar atos cognitivos e condutas, debilidades de associar e programar seqüências. Entre
outras deficiências que acarretam repercussão
sobre o desenvolvimento neurológico da criança com Síndrome de Down, podemos determinar dificuldades na tomada de decisões e
iniciação de uma ação; na elaboração do pensamento abstrato; no cálculo; na seleção e eliminação de determinadas fontes informativas;
no bloqueio das funções perceptivas (atenção
e percepção); nas funções motoras e alterações da emoção e do afeto (SCHWARTZMAN,
1999).
No entanto, a criança Down tem possibilidades de se desenvolver e participar de
atividades diárias e até mesmo adquirir uma
formação profissional, sendo que a linguagem,
leituras e escrita podem ser desenvolvidas a
partir das experiências da própria criança. Não
há um padrão estereotipado previsível nas
crianças com Síndrome de Down e o desenvolvimento da inteligência não depende exclusivamente da alteração cromossômica, mas é
também influenciada por estímulos provenientes do meio (MAZZOTTA, 1996).
O professor é a peça fundamental no
trabalho de adequação e vivência. Dentro do
universo escolar, ele é o responsável pela determinação da qualidade de interação, aquisição
dos conceitos pelos alunos e a transferência
destes conceitos, bem como para a funcionalidade na vida cotidiana (JANNUZZI, 1992).

Tomando como base o professor de
Educação Física atuante na área de Educação Especial, vemos que, como todos os outros professores, ele deve definir os objetivos
a serem alcançados, criando um processo de
ensino-aprendizagem, no qual, primeiramente,
deve avaliar a situação, a condição dos alunos
com os quais pretende trabalhar e dispor de recursos que propiciem aperfeiçoamento a seus
alunos, uma vez que, segundo HOLE (1979), a
Educação Física adaptada e/ou Educação Física Especial tem sua prática direcionada aos
portadores de deficiência e desde sua origem
teve uma preocupação voltada para o aluno
em sua totalidade, tendo como conceito ser a
ciência que proporciona ao aluno o conhecimento de seu corpo, levando-o a usá-lo como
instrumento de expressão consciente, na busca
de sua independência e satisfação de suas necessidades. Ela oportuniza também a evolução
do aprendizado como conseqüência natural da
prática das atividades propostas. Quanto mais
espontânea e prazerosa for a atividade, maiores benefícios trarão para o desenvolvimento
integral do aluno.
Schwartzman (1999) comenta que o
professor deve pôr em prática uma ação educacional interventora, a fim de detectar, diagnosticar e promover a estimulação dos distúrbios do desenvolvimento infantil, visando sua
integração dentro da sociedade em que vive.
Essa estimulação compreende inicialmente a
estimulação essencial, isto é, o trabalho com o
desenvolvimento psicomotor da criança, para
que ela torne independente dentro das suas
necessidades básicas.
O trabalho deverá ser feito com muita
atenção, dedicação e paciência. Dessa maneira, cabe ao profissional de Educação Física,
conhecendo a história e os problemas mais
acentuados de cada aluno, desenvolver um
programa de atividades motoras, promovendo
atividades que fortaleçam as musculaturas e
conseqüentemente a melhora em que todas as
atividades exercidas por essas pessoas (MAZZOTTA 1996).
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Baseado nos períodos de desenvolvimento, o profissional de Educação Física poderá trabalhar com a criança Down auxiliando-a de maneira que atinja níveis considerados
“normais” para cada idade, podendo, assim,
ampliar sua capacidade de aprendizagem através de estimulações sistematizadas e planejadas. Jannuzzi (1992) observa que, ao utilizar o
movimento, o foco principal não é a melhoria
do movimento, mas sim sua utilização para a
criança conhecer a si mesma e o mundo que
a rodeia.

Dessa forma, é preciso dar à criança a
liberdade de criar e brincar, para que os estímulos propiciem um desenvolvimento rico em
experiências que contribuam para sua formação. Todos os professores utilizam atividades
individuais e em grupo, variando a metodologia
das aulas. Segundo Schwartzman (1999), no
processo de desenvolvimento a criança tende
a adquirir e a redefinir múltiplas formas de movimento, em uma variedade de situações. Isso
justifica a importância tanto do trabalho individualizado quanto em grupo.

Alguns movimentos básicos são essenciais na estimulação da criança, como a maneira de pagá-la, deitá-la e alimentá-la, nunca se
deve deixá-la na mesma posição, se possível
sempre variando, para que ela descubra novos
espaços.Neste contexto, reforçamos a importância da participação dos pais, pois estes e
os familiares são co-autores na educação dos
alunos com necessidades especiais. Pais e
familiares bem preparados podem ser os melhores mestres dos alunos, já que eles são as
pessoas mais constantes na vida das crianças
e porque são fontes principais de motivação,
especialmente nos primeiros anos de vida.
Contudo, isto indica que eles devem fazer parte do planejamento, execução, aplicação e desenvolvimento do ensino (LE BOUCH, 1983).

Miura apud Jannuzzi (1992) complementa, argumentando que cabe ao professor
analisar e decidir sobre os procedimentos de
ensino a serem adotados com cada aluno,
porém, esses devem ser adequados às habilidades de cada um. Analisando a questão referente a estimulação essencial na Educação
Física em relação aos benefícios e malefícios,
50% dos professores responderam que a estimulação essencial na Educação Física só traz
benefícios e 50% afirmam que traz benefícios
e malefícios.

O professor de Educação Física pode
contribuir na orientação dos pais e familiares,
auxiliando e ensinando os exercícios fáceis
de serem realizados e mostrando que aqueles que fazem parte das atividades cotidianas
da criança, também as estimulam e muito, por
isso eles devem ser feitos com atenção e incentivo maior. A Educação Física adquire papel
importantíssimo à medida que pode estruturar
o ambiente adequado para a criança, oferecendo experiência, resultando em uma grande
auxiliar e promotora do desenvolvimento, isto
é, desempenhando papel fundamental ao desenvolvimento global, pois todo seu trabalho é
realizado através dos movimentos (LE BOUCH,
1983).

Justificaram suas respostas dizendo
que “a Educação Física através de jogos e
danças, estimula o desenvolvimento do ritmo,
coordenação, entre outros, trazendo benefícios
se trabalhada por profissionais, especializados
e competentes; quando trabalhada por leigos,
pode acarretar algum malefício”. Segundo Damasceno (1992), a estimulação essencial exige contribuição dos conhecimentos de várias
áreas. E é de fundamental importância que as
pessoas que lidam com as crianças no trabalho de estimulação conheçam as principais
etapas do desenvolvimento, para poderem trabalhar de forma efetiva todo o potencial de que
a criança é dotada.
Para Gesell (1987), quanto mais prazerosas forem as atividades, mais benefícios trarão para o desenvolvimento integral do aluno.
Ao se trabalhar com crianças com Síndrome
de Down, precisa-se de um aprofundamento
em relação aos conhecimentos, pois o seu desenvolvimento necessita de uma abordagem
específica.
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Ferreira apud Gesell (1987) destaca
que a Educação Física é considerada importante no desenvolvimento infantil, pois estimula a
aquisição de habilidades motoras, cognitivas e
sócio-afetivas. Os profissionais só se realizam
à medida que assumem plenamente seu papel
como agente renovador e transformador. Este
processo depende muito do esforço do educador já que o sistema de ensino vigente não supre
todas as necessidades básicas da educação.

Antes de adquirir qualquer conhecimento a criança precisa descobrir seu corpo e
construir uma imagem corporal que é uma representação mental, perceptiva e sensorial de
si mesmo e um esquema corporal que compreende uma representação organizada dos movimentos necessários a execução de uma ação,
e a organização das suas funções corporais.
Estes vão sendo construídos e reformulados
ao longo da vida.

Os professores justificaram que “a comparação dos alunos é a melhor maneira para se
ter certeza do objetivo alcançado”. E quando a
classificação dos alunos justificou “que na escola os alunos já estão distribuídos em turmas de
acordo com o nível” (GESELL, 1987).

Funções como capacidade de dissociar
movimentos, individualizar ações, organizar se
no tempo e no espaço e coordenação motora
servem de base para desenvolver atividades
específicas, assim são fundamentais as aquisições, a descoberta do corpo e de seus segmentos, relação do corpo com objeto, espaço
entre corpo e objeto, percepção dos planos horizontal e vertical entre outras. São fundamentais para a relação sujeito-meio, que será plano
de fundo de todas as aprendizagens.

Segundo (CRUICKSHANK, 1983), a
criança com Síndrome de Down apresenta atraso (lentidão) no desenvolvimento, apesar de seguir os mesmos períodos do desenvolvimento.
Elas devem ser estimuladas para que o atraso
não seja tão evidenciado. Dessa forma é que
A relação quantidade, qualidade e forse pode notar a importância da comparação e ma que o sujeito experiência e internaliza as
classificação com as fases de desenvolvimento, informações determinará a qualidade da formubuscando uma melhora para os alunos.
lação de seus conceitos. Com as reduções das
atividades lúdicas na vida da criança, esta tem
A atividade física na escola tem propor- suas experimentações restritas, pois precisam
cionado não só a crianças normais como tam- interagir com a realidade usando todos os seus
bém as crianças portadoras de necessidades sentidos e seu corpo (CRUICKSHANK, 1983).
especiais, um grande desenvolvimento global
que será a base para as demais aquisições.
É fundamental reafirmarmos o proposto
O resgate da importância do corpo e seus mo- pela educação física, que afirma, que o corpo
vimentos, o conceito de vida associado a mo- não pode ser separado da mente e suas funvimento, a retomada do indivíduo como agente ções se completam os tornando parte um do
ativo na construção de sua história, proposto outro, assim sentir, aprender, processar, entenpela educação física (CRUICKSHANK, 1983).
der, resolver problemas, são fundamentais no
processo de formação da criança e pelo corpo,
O indivíduo possui um corpo que está que esta experimenta o mundo e o movimento
sobre seu domínio e que todas as partes des- e mediador nas suas construções (MAZZOTtes constituem o sujeito, de forma que o corpo TA, 1996).
precisa se tornar sujeito e pela integração de
mente ao corpo reconstruímos os elos quebrados. Para que as aquisições ocorram de forma
íntegra é preciso, que um indivíduo vivencie experiências e a partir destas formule seus conceitos e internalize as informações adquiridas
(CRUICKSHANK, 1983).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No decorrer desta pesquisa, verificamos que a ação direta da Educação Física não é
restrita, possuindo características educacionais e sociais. Os movimentos não apresentam um
fim em si mesmo e, através deles, a criança conhece seu corpo e busca desenvolver ao máximo
sua capacidade cognitiva, afetiva e motora, explorando e vivenciando suas possibilidades.
A Educação Física adquire um papel importante na medida em que pode estruturar um
ambiente facilitador e adequado para o indivíduo, oferecendo experiências que vão resultar num
grande auxiliar de seu desenvolvimento. A observação final das crianças com síndrome de Down
mostrou que elas apresentam dificuldades no desenvolvimento motor, pois a possibilidade que
um corpo tem de se mover no espaço é instrumento essencial para a construção do intelecto
e o corpo serve como órgão de trabalho gerador de experiências. As explorações das possibilidades motoras de uma criança desencadeiam circuitos sensório-motores, que estruturaram as
relações que conceberá futuramente.
O processo formal da educação consiste em repassar conceitos à criança sem levá-la a
vivência e este é seu ponto falho, pois para internalizar uma informação não basta decorar conceitos e sim participar da construção destes e construir suas próprias idéias. A criança tem que
ser vista de forma global e educá-la não e apenas trabalhar a mente e sim o global, abrangendo
todos os aspectos, inclusive a necessidade de interagir com o meio tendo contato direto com o
universo de objetos e situações, que o cercam podendo assim efetivar suas construções sobre
a realidade.
Concluindo, todas as atividades proporcionadas à criança devem ter por objetivo a aprendizagem ativa que possibilite a criança desenvolver suas habilidades, frente a grande variação
das habilidades e dificuldades da síndrome de Down, programas individuais devem ser considerados e nestes enfatiza-se as possibilidades de aprendizagem de cada criança e a motivação
necessária para o desenvolvimento destas. Para tanto, o professor deve conhecer as diferenças
de aprendizagem de cada criança de forma a organizar seu trabalho e programação didática.
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A GESTÃO NA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

RESUMO: A Educação a Distância (EAD) é uma modalidade de ensino que vem crescendo em
larga escala no Brasil para atender a demanda por educação, mas a sua gestão é demasiadamente complexa e dinâmica, sendo essencial que o gestor tenha conhecimento dos diversos
aspectos e elementos envolvidos nessa modalidade. Este trabalho objetiva analisar a prática
da gestão educacional na educação a distância (EaD), buscando melhor compreensão das
particularidades, como também propõe apresentar um modelo de gestão da EAD baseada
na concepção da gestão celular como unidades gestoras, levando especificidades, sobretudo,
possibilitar aos sujeitos envolvidos (estudante, tutor, coordenador), condições barreiras de
tempo e espaço. Entre os principais apontamentos deste estudo, de caráter bibliográfico,
pode-se destacar que a EAD tem um papel social e sua expansão é promissora. Com base em
levantamento bibliográfico a respeito do tema e posterior análise desse conteúdo em busca
de aprofundar-se no que tange as dificuldades e desafios profissional, que tem sua realidade
de rotina transformada no novo milênio.

Palavras-chave: Gestão; Tutoria; Educação a Distância; Materiais Didáticos.
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INTRODUÇÃO

O

documento do Ministério da Educação Referenciais de qualidade para educação
a distância destaca a importância do processo de gestão para o desenvolvimento de um bom sistema de educação à distância (Brasil, 2007). Entretanto, são
escassos os estudos e os textos sobre gestão da educação à distância (EaD). Consideramos
a gestão educacional um campo de extrema importância para se compreender o conjunto do
processo de ensino-aprendizagem na educação básica ou superior e, também, na educação
presencial ou à distância.
A EAD é uma possibilidade de educação e de formação que veio para atender a demanda por educação formal e por educação continuada. Em busca do atendimento a essa demanda, o número de cursos a distância cresceu vertiginosamente e se expandiu pelo país. Para
Ribeiro, Timm e Zaro (2007, p. 5), conhecer todos os aspectos da gestão da EAD é requisito
essencial para que ela seja desenvolvida de forma profissional e com qualidade.
O espaço geográfico existente na modalidade EAD compromete este princípio da gestão
eficaz, uma vez que as unidades polos, muitas vezes estão geograficamente distantes da sede,
inviabilizando um acompanhamento das ações in loco e consequente melhoria da qualidade
destas (BEHAR, 2009) O papel do coordenador de polo, existente no modelo atual de gestão
tem parte de suas atribuições, manter o bom andamento do polo, bem como buscar aperfeiçoar os números que gerenciam, compromisso nem sempre alcançado e/ou condizente com as
metas da instituição.
Garantia esta que proporcionará ao país um crescimento maior ainda na área educacional nos próximos anos, principalmente na EAD. Desta maneira, as instituições de ensino que
realizarem a gestão da EAD que prime pela qualidade educacional, retenção e fidelização de
seus alunos terão, além de crescimento por consequência, também o destaque em seu papel
social no desenvolvimento do país. Este trabalho pretende analisar, através da revisão bibliográfica, como estão os aspectos da gestão dos cursos de EAD no Brasil, com o enfoque no gestor
de EAD e desta maneira mostrar brevemente o cenário da EAD, apresentar os principais passos
para o planejamento e gestão e elencar as principais características do gestor.
A metodologia utilizada para o desenvolvimento deste trabalho foi a pesquisa bibliográfica sobre a gestão na EAD. Assim, destaca-se que a pesquisa é um processo sistemático de
aquisição de conhecimento. (GIL 2002). E para Marconi e Lakatos (2008, p. 157) a pesquisa
“é um procedimento formal, com método de pensamento reflexivo, que requer um tratamento
científico e se constitui no caminho para conhecer a realidade ou descobrir verdades parciais”.
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A GESTÃO NA EDUCAÇÃO A
DISTÂNCIA
Lastres e Albagli (1999), os processos
de gestão ou administração institucional como
conhecemos hoje são extremamente complexos e organizados: conceber/planejar, sistematizar/organizar, coordenar/dirigir e supervisionar/controlar e outros verbos da área foram
objeto de estudos de vários pensadores até
hoje. Os sistemas de gestão atualmente implementados possuem uma história rica e antiga.
O modelo de gestão dos processos produtivos
fabris capitalistas está na base das teorias e
práticas da gestão educacional.
Como afirma Hora (1994), a administração escolar como disciplina e prática administrativa não possui corpo teórico próprio e
demonstra em seu conteúdo as características
das diferentes escolas da administração de
empresas. Dessa forma, a educação (escola/
universidade) busca assegurar a realização de
objetivos (eficácia) e a utilização racional de recursos das organizações (eficiência), prevendo
decisões de planejamento, organização, direção e controle envolvendo instalações, espaço,
tempo, dinheiro, informações e pessoas.
A gestão em EAD implicará no alinhamento das estratégias organizacionais aos
modos particulares de organização requeridos
pelo modelo de ensino-aprendizagem a distância, atributos como o diálogo e a participação
ativa de todos os envolvidos são essenciais
para que os objetivos sejam alcançados. Uma
vez que envolve equipe multidisciplinar, é essencial a definição dos papéis e funções de
cada profissional envolvido e é imprescindível
a definição dos processos e fluxos e as formas ou procedimentos para que os objetivos
definidos sejam realmente alcançados. O detalhamento das ações deve priorizar o grau de
importância, estratégias, rotinas e atividades
acadêmicas e administrativas. Para Arnold, o
planejamento de um curso em EAD presume:
uma estrutura de apoio específica que
pode apresentar conformações diversas, em
decorrência do contexto em que foi criada ou
se desenvolve. Independentemente da configu-

ração da estrutura, ela será responsável pela
determinação de uma linha de ação, entendida
como o planejamento do curso. Dessa forma, o
planejamento é constituído por: I) definição da
natureza, nível e alcance do curso; II) estruturação da equipe de EAD, responsável pelo curso;
III) elaboração do projeto didático-pedagógico
do curso; IV) produção do curso; e, e) implementação do curso (ARNOLD, 2002, p.10).
Como apontam Ribeiro, Timm e Zaro
(2007), a problemática central desta gestão
está relacionada à dificuldade de se elaborar,
de forma científica, um plano de trabalho que
realmente atenda às necessidades de todos
os entes envolvidos. Pela característica plural e pela heterogeneidade de seus alunos, a
implementação e manutenção de um curso a
distância requer cuidados adicionais. Inúmeros
são os fatores que devem ser levados em consideração para que se atenda de maneira satisfatória às necessidades de todos os agentes
envolvidos, sejam eles alunos, professores ou
dirigentes.
A essencialidade da gestão nas modalidades de ensino é notória uma vez que, segundo Yang (2010), para garantir a qualidade
da EaD os agentes devem ser ativos em seus
papéis, planejamento e gestão desses programas. De forma complementar, Yang (2010)
destaca que o sucesso do programa está correlacionado positivamente com sua qualidade.
Apoiado nesse entendimento, e compreendendo a EaD como “uma modalidade de educação
em que professores e alunos estão separados,
planejada por instituições e que utiliza diversas
tecnologias de comunicação” (MAIA; MATTAR,
2007, p.6), a gestão da EaD é compreendida
nessa pesquisa como processo essencial na
execução dos cursos, disciplinas e atividades
de ensino ofertadas na modalidade de educação a distância.
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AS TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E atualmente. Pelo fácil acesso e manuseio, ela e
outras redes similares são vitais para uma emCOMUNICAÇÃO
No âmbito dos acontecimentos que
contribuíram para a transformação da sociedade atual pode-se destacar o evento das revoluções industriais, a primeira caracterizada pelo
surgimento de tecnologias, como a máquina a
vapor, que acabaram substituindo as ferramentas manuais. A segunda, aproximadamente 100
anos depois, destacou-se pelo desenvolvimento
da eletricidade, do motor de combustão interna,
de produtos químicos com base científica, da
fundição de aço e pelo início das tecnologias
de comunicação, com a difusão do telégrafo
e a invenção do telefone. A terceira refere-se à
tecnologia da informação (LASTRES e ALBAGLI,
1999).
A evolução das tecnologias e da informática tem possibilitado diversos segmentos,
além do próprio computador, como: controles
eletrônicos de acesso, automação comercial,
sistemas de gestão empresarial e de negócios,
redes de computadores, comércio eletrônico,
controle ambiental, sistemas de comunicação,
gerenciamento de documentos, e até mesmo
brinquedos (LASTRES e ALBAGLI, 1999).
A tecnologia da informação apóia a globalização no sentido de disponibilizar recursos
tecnológicos necessários ao acompanhamento
do mercado global, É ela que transmite as ferramentas adequadas para operacionalização destas transações comerciais globais de modo instantâneo e barato, transformando as empresas
locais em organizações internacionais. Assim, é
possível explorar nichos isolados, caçar talentos
e capacitações diversas e ainda formar alianças
comerciais (LASTRES e ALBAGLI, 1999).
Atualmente, tanto do ponto de vista acadêmico como de suas aplicações no mundo
dos negócios, um assunto de maior relevância.
Dentro do contexto econômico dos países ditos
do Primeiro Mundo, a Tecnologia de Informação
tem sido considerada como um dos maiores fatores responsáveis pelo sucesso das organizações, seja em nível de sobrevivência (incluindo
alongamento do ciclo de vida dos produtos e
revitalização das organizações), ou na obtenção
de maior competitividade nas respectivas indústrias (LASTRES e ALBAGLI, 1999).
A internet é um exemplo de como as
empresas precisa da tecnologia da informação para sobreviver no mercado atual, sendo
a plataforma mais utilizada nas organizações

presa que queira estar dentro do mundo dos
negócios dos novos tempos. As vantagens do
comércio eletrônico, do atendimento e da realização de negócios, da busca de informações,
da comunicação fácil, rápido e real em lugares
distantes possibilita empresa muitas oportunidades e chances de sucesso. Dessa forma, Lastres e Albagli discorrem:
Informação e conhecimento estão correlacionados mas não são sinônimos. Também
é necessário distinguir dois tipos de conhecimentos: os conhecimentos codificáveis – que,
transformados em informação, podem ser reproduzidos, estocados, transferidos, adquiridos, comercializados etc. – e os conhecimentos tácitos.
Para estes a transformação em sinais ou códigos é extremamente difícil já que sua natureza
está associada a processos de aprendizado, totalmente dependentes de contextos e formas de
interação sociais específicas (LASTRES e ALBAGLI, 1999, p. 30).
Inovar a educação através do uso de
tecnologias de informação e comunicação é
uma missão que deve ser encarada com certa urgência na cibersociedade. Ressalta-se a
urgência de tal inovação pelo fato de que os
estudantes do século atual vivem em meio aos
seus aparatos digitais, onde, a cada dia esses
artefatos tecnológicos tornam-se mais ágeis,
uma modernidade que encanta a atual geração
de estudantes digitais (LASTRES e ALBAGLI,
1999).
Chorafas (1987) definiu que o ambiente
digital altera significativamente a natureza dos
negócios, sendo três desses pilares da infra-estrutura eletrônicos: computadores, comunicações e software. Os outros são organizacionais:
planejamento estratégico, marketing agressivo e
capacidade de assimilar os aspectos relacionados com computadores.
Para finalizar, o conceito de Tecnologia
da Informação é mais abrangente do que os de
processamento de dados, sistemas de informação, engenharia de software, informática ou o
conjunto de hardware e software, pois também
envolve aspectos humanos, administrativos e
organizacionais (KEEN, 1993). Alguns autores,
como ALTER (1992), fazem distinção entre Tecnologia da Informação e Sistemas de Informação, restringindo à primeira expressão apenas
os aspectos técnicos, enquanto que à segunda
corresponde as questões relativas ao fluxo de
trabalho, pessoas e informações envolvidas.
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O MATERIAL DIDÁTICO
O material didático para EAD tem diferentes formatos e suportes, permitindo múltiplas
alternativas de acesso à informação. Os conteúdos básicos de materiais impressos, vídeos e
CD-room enviados diretamente aos alunos, também constarão na internet, o que permitirá que
os participantes dos cursos se preparem para
as mudanças tecnológicas, contemporâneas e
futuras (LASTRES e ALBAGLI, 1999).
O processo de elaboração de materiais
didáticos em EAD é extremamente complexo,
exigindo tratamento pedagógico cuidadoso
para que possa alcançar seus objetivos educacionais. A elaboração desse material define
sempre a natureza do curso, pela compatibilização de objetivos, justificativas, contexto e perfil
da clientela. Cada matéria é um reflexo desta
particularidade (LASTRES e ALBAGLI, 1999).
Neste contexto, os utilizadores também
passaram a ser geradores de “conteúdos” e
exercem um papel fundamental na disseminação
do acesso às informações e formas de construir
e partilhar experiências de aprendizagem. Além
disso, discutem-se questões relacionadas com o
desenvolvimento das práticas pedagógicas com
integração das tecnologias digitais, ou seja, dos
recursos disponíveis na web (blogs, sites informativos e interativos, chats, salas de aulas virtuais, realidade aumentada), sinalizando também
a necessidade da escola aprender a conviver
com as linguagens não escolares e com as novas percepções e leituras do mundo viabilizadas
pelas TIC, criando e potenciando ecossistemas
comunicativos (CHORAFAS, 1987).
Quando se trata da modalidade a distância é necessário ater-se ao fato de que o
material didático produzido para essa modalidade deve mediar a relação do aluno com sua
aprendizagem. Nesse contexto, Martins e Oliveira (2008, p.8) afirmam que o material deve
ser a “voz do professor” perante os alunos. Independentemente da mídia utilizada, o material
didático é um recurso de comunicação pedagógica. Para que a comunicação aconteça, é
necessário que o código utilizado seja comum
tanto para o locutor quanto para o interlocutor,
coincidindo e propiciando ampliar a interpretação de um com o significado dado pelo outro
(LASTRES e ALBAGLI, 1999).

Os materiais didáticos na EaD podem
ser disponibilizados de diversas formas e formatos, de acordo com os recursos disponíveis,
a necessidade dos conteúdos e os objetivos
de aprendizagem que se espera alcançar. A
diversificação de mídias educacionais para a
EaD, nesse sentido, é de fundamental importância. O material didático para EAD tem que
atender a este movimento citado por Andrade
(2003) e o grande desafio da educação a distância é, justamente:
produzir um material didático capaz
de provocar ou garantir a necessária interatividade do processo ensino-aprendizagem”
(p.137), onde o professor passa a exercer o
papel de “condutor de um conjunto de atividades que procura levar a construção do conhecimento; daí a necessidade de esse material
apresentar-se numa linguagem dialógica que,
na ausência física do professor, possa garantir
certo tom coloquial, reproduzindo mesmo, em
alguns casos, uma conversa entre professor e
aluno, tornando sua leitura leve e motivadora
(ANDRADE, 2003, p. 138).
Logo, percebe-se aqui lugar estratégico que o material didático assume em EAD.
Segundo Neder (2003) é o instrumento para o
diálogo permanente entre alunos, professores
e o conhecimento. Então, fica evidente que o
material didático precisa estar bem situado nos
projetos pedagógicos de EAD, assim como
deve manter uma coerência interna com os
pressupostos pedagógicos e respectivas plataformas curriculares.
De acordo com as finalidades no processo pedagógico, pode ser utilizado como
apoio às aulas presenciais ou pode ser usado
diretamente no ambiente virtual de aprendizagem. Embora possam abordar conteúdos afins,
as linguagens e padrões comunicacionais utilizados na construção dessas duas categorias
distintas de material didático em EAD diferem,
significativamente. A diferenciação comumente
leva em conta as diferenças dos meios de veiculação e consequentemente de interação dos
materiais com os alunos (LASTRES e ALBAGLI,
1999).
Juntamente com estas características
cognitivas, os recursos multimídia, por suas
particularidades intrínsecas, podem envolver o
conhecimento ao entretenimento e lazer (Mo104
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ran, 1995, p. 01) e devem ser explorados com
cautela, sempre integrados ao assunto da aula
e tendo como foco os objetivos de aprendizagem. Moran (1995, p. 03) também detalha o
modo como os elementos de uma obra audiovisual se relacionam com o processo educacional e apresenta propostas de utilização:
• Sensibilização: o vídeo é utilizado
visando a contextualização de um
novo tema, de forma a gerar o interesse e despertar a curiosidade do
aluno acerca dos assuntos a serem
abordados na sequência.
• Ilustração: o vídeo é utilizado como
apoio a uma exposição sobre determinado assunto, com o objetivo de
ampliar o espaço de ensino-aprendizagem por meio da apresentação
de cenários alheios ao ambiente
educacional.
• Simulação: o vídeo é usado para
demonstrar situações, fatos ou procedimentos cuja realização no ambiente de ensino-aprendizagem é
inviável, em função das suas limitações espaço-temporais.
• Conteúdo: o vídeo é empregado
para apresentar informações sobre
determinado assunto.
• Produção: o vídeo é utilizado para
registro e documentação das atividades desenvolvidas em sala de
aula.
Atualmente, com a facilidade de acesso a software de edição de áudio e de vídeo
digitais em computadores de uso pessoal, ampliou-se a possibilidade de criação e distribuição de materiais audiovisuais através da Web
a um custo mais baixo. Contudo é muito questionada a qualidade dessa produção quando
é feita por pessoas que não possuem competência técnica para isso (LASTRES e ALBAGLI,
1999).
Pensando-se que o material didático é
importante para se compreender a educação a
distância porque o mesmo se posiciona como
peça chave do modelo adotado. No material
se concentram a proposta do curso, sua base
e orientação pedagógica, o papel dos tutores,
dos alunos, enfim, todas essas características
estão contidas na configuração do material e

podem ser percebidas se nos dedicarmos mais
a esse ponto. É a partir dele e do manuseio
com ele que os professores delimitam suas
ações – mais ou menos intensas e atuantes,
e, consequentemente, delimitam as respostas
e interações que os alunos devem fazer com
o contexto. Os recursos contidos nos materiais
– ou a falta deles – expressam a contextualização dos mesmos com as mídias digitais. A
forma com que o material é construído – levando em conta a redução, simplificação e o
modo com que expõe o conteúdo – se reflete
na forma com que tal material será absorvido e
entendido (LASTRES e ALBAGLI, 1999).

A TUTORIA
Há várias maneiras de definir o conceito. A tutoria pode ser entendida como uma
ação orientadora global, chave para articular a
instrução e o educativo. O sistema tutorial compreende, desta forma, um conjunto de ações
educativas que contribuem para desenvolver
e potencializar as capacidades básicas dos
alunos, orientando-os a obterem crescimento
intelectual e autonomia, e para ajudá-los a tomar decisões em vista de seus desempenhos
e suas circunstâncias de participação como
aluno.
Mediante o conceito de tutoria é importante salientar que é o tutor que desenvolve
esta atividade na Educação a Distância. Entende-se a palavra tutor, etimologicamente, como
tutela, proteção, termo este comum no campo jurídico, principalmente na defesa de uma
pessoa menor ou necessitada (SOUZA et al.,
2004).
O tutor é uma figura estratégica nos
cursos a distância - é o agente responsável por
orientar, guiar, provocar, instigar o estudante,
despertando-lhe o interesse pelo curso, o desejo de aprender e de buscar novos horizontes.
Ele participa ativamente do processo de ensino/ aprendizagem e contribui para o acompanhamento e avaliação do projeto pedagógico
(SOUZA et al., 2004).
Ao gerenciar o processo de ensino e
aprendizagem a distância, caberá ao docente desenvolver o espírito de equipe e ampliar
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suas habilidades de comunicação interpessoal, pois, além dos alunos, também estará em
constante articulação com a equipe que auxiliará na preparação dos materiais didáticos. É
essencial a busca pela capacitação continuada para acompanhar as reflexões e habilitar-se,
constantemente, frente à evolução e ao aperfeiçoamento de técnicas, metodologias e meios
utilizados para comunicar o conhecimento a
públicos distantes no tempo e espaço (SOUZA
et al., 2004).
Outro aspecto a ser observado é que
somente o domínio do conteúdo permite ao
tutor pensar se as decisões didáticas sendo
tomadas estão corretas ou não, lançando mão
de outras opções se for necessário, retomar o
rumo para cooperar com a aprendizagem do
aluno. Se não há o domínio substancial do conteúdo, corre-se o risco de desenvolver a aula
de uma única forma, repetidamente, independente de fatores que possam se dar ao longo
do processo (SOUZA et al., 2004).
A midiatização do conhecimento é desafiadora e transpõe a sala de aula para chegar
a outros ambientes onde o aluno pode estar,
então, é necessário dinamicidade para aceitar
mudanças e inclusive rever alguns postulados.
Enfim, é preciso gostar do que faz e acreditar
na EAD, entendendo como primordial a criação de um ambiente motivador e acolhedor,
com possibilidades múltiplas de comunicação
(SOUZA et al., 2004).
Considerando as várias teorias existentes atualmente sobre o trabalho do tutor, o
perfil desse profissional e as caracterizações
sobre suas diferentes funções no campo da
educação e, em particular, na modalidade a
distância, encontramos semelhanças que aproximam esse ator às funções desempenhadas
por um professor-orientador. Indo além, como
ressalta Silva:
O tutor é um facilitador, que ajuda o
estudante a compreender os objetivos do curso. O tutor torna-se um observador que reflete
constantemente junto ao aluno a sua possível
trajetória acadêmica, é um conselheiro e também um psicólogo, capaz de compreender as
questões e as dificuldades do aprendiz e de

ajudá-lo a responder de maneira adequada. É
também um especialista em avaliação formativa e administrador para dar conta de certas
exigências da instituição (SILVA, 2008, p. 47).
Então, a equalização da responsabilidade entre instituição formadora e estudante
no processo de ensino e aprendizagem é possível por meio de uma concepção de sistema
de tutoria em que o tutor não é apenas o facilitador, o animador, o motivador, mas o sujeito
que, segundo Neder (2003), participa dos momentos de preparação e desenvolvimento de
um curso, pois colabora na discussão do currículo do curso, dos materiais didáticos, recebe
formação institucional para trabalhar no curso,
participa da construção dos instrumentos de
avaliação do estudante, avalia o estudante e
o curso. Ou seja, está integrado no curso e é
co-responsável pelo processo de formação do
estudante (SOUZA et al., 2004)

POLOS DE APOIO PRESENCIAL
A Gestão de infraestrutura abrange os
aspectos voltados a parte física dos cursos de
EaD. Assim, pode-se entender que nesta perspectiva a preocupação dos agentes responsáveis pela gestão é focada nas estruturas físicas como prédios, instalações, polos de apoio
presencial, sistemas informáticos. Além desses
objetivos, compõem o campo de interesse da
Gestão Estrutural questões como condições de
trabalho, estruturas de comando. Nesse sentido, compreende-se a estrutura como “um dos
principais requisitos para que o ensino a distância tenha sucesso” (MOREIRA et al, 2010,
p.5):
em como na diversidade do público-alvo. A efetividade da gestão depende dos agentes, entretanto, sem uma estrutura gerencial
armada, dificilmente teremos projetos de vida
continuada (MOREIRA et al, 2010, p. 10).
Os polos de apoio presencial tem,
porque está disposto aqui é que a gestão de
cursos de EaD possui suas particularidades. A
estrutura acerca do curso se torna ainda mais
ampla que no presencial. Há de se pensar no
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plano pedagógico, na infra-estrutura, no recurso humano envolvido, portanto; a função de
apoio pedagógico e administrativo aos alunos
do ensino a distância, oportunizando o encontro presencial com seus pares para realização
de trabalhos em grupo, bem como os meios
necessários para discussão e interação com
o ambiente virtual de aprendizagem, além da
avaliação presencial. Conforme Portaria Normativa nº 02/2007, “o polo de apoio presencial
é a unidade operacional para desenvolvimento
descentralizado de atividades pedagógicas e
administrativas relativas aos cursos e programas ofertados a distância” (BRASIL, 2007). Já
Moran,
acredita que a figura dos polos deveria
ser repensada e afirma que, É necessário dar
apoio ao aluno, mas a evolução das redes e da
tevê digital a importância do polo local é relativa, isto é, depende de cada curso, do projeto
pedagógico, de sua organização. Tecnicamente, hoje é possível fazer o acompanhamento
adequado sem a presença física do aluno e
ter formas de avaliação em processo e mesmo
pontuais com graus de segurança satisfatórios
(MORAN, 2011, p.72).
Entretanto, para garantir efetivamente o
pleno desenvolvimento das atividades dos cursos a distância e oferecer condições e serviços
adequados e suficientes para atender os professores e estudantes em suas expectativas,
demandas e necessidades, o polo de Apoio
presencial precisa ser bem projetado (MOREIRA et al, 2010).
As instalações físicas, a infraestrutura
tecnológica e de recursos humanos, dessa forma, mostram-se essenciais para contribuir na
qualidade do ensino. Apesar das exigências do
governo federal para a implantação de polos
de apoio presenciais, não são contemplados
diversos aspectos relacionados à sua gestão
que se mostram vitais para o bom funcionamento e perenidade do polo (MOREIRA et al,
2010).

Segundo Azevedo (2008) os desafios para administrar os polos presenciais são
imensos, complexos, principalmente, no que
se refere ao modelo pedagógico, à organização curricular, a escolha de professores, tutores, conteudista, suporte técnico, estrutura física, pontos de acesso, formas e procedimentos
avaliativos, equipamentos etc. Todo polo necessita de uma gestão logística que envolve
o gerenciamento de todos os seus elementos,
tendo como foco a estrutura organizacional,
bem como, a carências e necessidades de formação, capacitação, qualificação ou aperfeiçoamento de pessoal, além de um processo de
avaliação contínua e permanente (MOREIRA et
al, 2010).
Não são poucos os desafios enfrentados pelos parceiros para o funcionamento e a
manutenção de um polo de apoio presencial.
Apesar de originalmente se constituir em responsabilidade do mantenedor o oferecimento
da infraestrutura física, tecnológica e pedagógica, todos são responsáveis pelo seu funcionamento, uma vez que uma estrutura em rede
depende do esforço de todos, devido ao seu
caráter sistêmico, em que se considera a interdependência entre as partes e dessas com o
todo. Sem dúvida é complexo o gerenciamento
dessa rede (MOREIRA et al, 2010).
Entretanto, não se deve fugir do desafio, pois também fica claro que as redes de
cooperação podem ser o instrumento indicado
para sanar os problemas de exclusão, com vistas à distribuição mais equitativa de oportunidades para todos; elas podem reunir diversos
atores sociais em torno de um objetivo e são
capazes de atender diversas demandas (MOREIRA et al, 2010).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da complexidade da gestão na EAD e da importância do seu processo para o
sucesso da EAD, o presente trabalho teve como objetivo refletir sobre os desafios e dificuldades
da gestão em EAD, destacando as suas particularidades, bem como sua importância para a
qualidade dos cursos oferecidos. Os desafios e dificuldades da gestão em EAD são inúmeros
e conhecer todos os seus aspectos e particularidades é requisito primordial para que ela seja
desenvolvida de forma profissional e com qualidade, pois é uma modalidade de educação que
utiliza recursos tecnológicos para o desenvolvimento de atividades de ensino, para os processos de gestão acadêmica, administrativa, exigindo administração, logística, desenho, acompanhamento, avaliação, recursos técnicos, tecnológicos, financeiros, humanos, de infraestrutura e
pedagógicos condizentes com as características e estrutura do curso.
Embora muito tenha sido escrito e discutido sobre gestão em geral, ainda há muitas
dificuldades no trabalho de um gestor de EaD. A dinâmica acelerada e o redimensionamento
espaço-temporal das atividades dessa modalidade e a complexidade das relações sociotécnicas e dos fluxos de informações e materiais fazem da gestão da EaD uma função ímpar – o
que exige do gestor habilidades especiais, com ações realizadas em condições desfavoráveis.
Mesmo com boas condições de trabalho e disponibilidade de recursos (humanos, materiais e
tecnológicos), os gestores de EaD têm encontrado certas dificuldades ou entraves que merecem
destaque. Mesmo assim, o gestor precisa orientar e coordenar toda a equipe no sentido da qualidade que a instituição deseja para seus cursos.
A educação é uma prestação de serviço em que seu produto é subjetivo. O aluno necessita de educação de qualidade que o habilite para o mercado de trabalho principalmente. A
prioridade da EAD deve ser o preparo do aluno para ser um pesquisador, um cientista que visualize as necessidades do seu campo de trabalho, que tenha o espírito inovador, empreendedor.
Como consequência destas características, o país teria profissionais no mercado de trabalho
que estudaram e aprenderam com seus erros e contribuíram cientificamente, elevando o nível
de know how interno, sem a necessidade de buscá-lo em outros países, ao contrário, poderia
exportá-lo com mais vigor.
A pesquisa aponta que a grande preocupação da gestão nesta modalidade de ensino
é a complexidade, pois o gestor deve conhecer, direcionar e acompanhar todas as etapas do
desenvolvimento do curso, bem como se relacionar com todos os profissionais nele envolvidos,
assegurando uma comunicação efetiva, com intuito de entender o funcionamento dessa engrenagem, garantindo qualidade no processo ensino- aprendizagem. Portanto, os gestores que irão
compor qualquer equipe de trabalho devem aprender a planejar com os seus pares para desenvolverem a interaprendizagem, a competência de resolver problemas em grupo e a autonomia
em relação à busca, ao fazer e ao compreender.
Nesse cenário, o investimento na produção sistêmica de material didático digital, na
adequação do modelo educacional às metodologias ativas de modo a qualificar professores,
tutores e alunos, e o investimento em infraestrutura tecnológico-digital serão
o
diferencial e a sobrevivência das instituições que se candidatarem a esse
novo marco na história da EaD brasileira.
Com isso, temos um grande potencial dentro desse cenário
da Educação a Distância, porém vemos que não é uma tarefa muito
fácil fazer com que tudo ocorra da melhor maneira possível já que a
gestão da EAD é uma tarefa muito complexa e que requer esforços
muito grandes por parte das Instituições e dos Gestores. Mas havendo esforços para que tudo ocorra de forma eficiente e eficaz, será
possível que consigamos uma evolução da maneira que as instituições
educacionais são geridas em futuro não tão distante.
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ORALIDADE E ESCRITA NA LÍNGUA
PORTUGUESA

RESUMO: Essencialmente, a caracterização da oralidade e escrita é diferenciar a linguagem formal e informal. A linguagem oral é uma variação linguística utilizada em alguns contextos. A
fala é um meio mais prático que tem como objetivo transmitir uma mensagem. A linguagem
escrita tem um caráter culto e insere a formalidade em seus textos. Embora suas características sejam distintas, a oralidade e a escrita são sempre necessárias e pode ser trabalhada
individual ou juntas, dependendo do objetivo das atividades propostas. Desta forma, este
trabalho tem como objetivo descrever algumas características e especificidades da oralidade
e escrita no ensino da língua portuguesa. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica,
realizada em sites especializados em artigos acadêmicos, bem como a leitura de obras que
tratam deste assunto. Sendo assim, espera-se que este breve estudo possa auxiliar no desafio
dos professores no desenvolvimento de atividades que possam utilizar a oralidade e escrita
no seu cotidiano em sala de aula nas aulas de língua portuguesa.

Palavras-chave: Oralidade; Escrita; Produção Textual.
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INTRODUÇÃO

H

á duas formas de variação linguística; a oralidade que geralmente é marcada pela
linguagem coloquial (informal) e a escrita que está associada a linguagem culta
(formal). A leitura é considerada um dos fatores mais importante para construção
da linguagem, pois as pessoas que possuem o hábito da leitura, apresentam maior facilidade
para se expressar de maneira clara e objetiva, observam o cenário no qual pertencem, optam
sobre que linguagem devem usar, melhora a escrita e geralmente, adota a linguagem formal e
das normas gramaticais para se expressar.
Este trabalho tem como objetivo descrever algumas características e especificidades da
oralidade e escrita no ensino da língua portuguesa. O estudo tem início com o tópico “a fala e
a escrita”, a seguir será abordado o tema “a identidade cultural de um povo”, “a competência
na escrita de textos” e para finalizar, o último tópico traz a reflexão dos documentos oficiais do
ensino de língua portuguesa.
Desta forma, espera-se que este breve estudo possa auxiliar os professores de língua
portuguesa a explorar a oralidade e a escrita de forma conjunta em sala de aula.
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A FALA E A ESCRITA
A fala e a escrita apresentam, conforme Marcuschi (2001), os mesmos traços:
dialogicidade, usos estratégicos, funções interacionais, envolvimento, negociação, situacionalidade, coerência e dinamicidade. Entretanto,
as diferenças entre as duas modalidades ocorrem dentro de um continuum tipológico e precisam ser vistas na perspectiva do uso e não
como características intrínsecas (MARCUSCHI,
2001).
O oral e o escrito se diferenciam por
escolhas feitas pelo locutor/enunciador, determinadas pela adequação a cada modalidade
em cada um dos gêneros textuais por meio
dos quais elas se manifestam. Conforme Marcuschi (2001):
Uma vez adotada a posição de que lidamos com práticas de letramento e oralidade, será fundamental considerar que as línguas se fundam em usos e não o contrário. Assim não serão primeiramente as regras da língua
nem a morfologia os merecedores da nossa atenção,
mas os usos da língua, pois o que determina toda a variação linguística em todas as suas manifestações são
os usos que fazemos dela (MARCUSCHI, 2001, p.16).

A IDENTIDADE CULTURAL DE UM
POVO
Ao iniciarmos este tema é necessário
pôr em confronto quatro realidades: língua, cultura, identidade, povo; na verdade, todas irremediavelmente indissociáveis. A identidade de
um povo tem como resultado as diversas manifestações culturais que por sua vez é expressa
pela mediação das linguagens, principalmente
a linguagem verbal (BECHARA, 1999).
Nessa perspectiva se busca mostrar
nas concepções e atividades pedagógicas do
ensino da língua, seja materna ou estrangeira,
é possível verificar o conjunto de interferências
ocorridas entre língua e cultura, povo e identidade (BECHARA, 1999).
Na escola há um ressentimento referente as heranças deixadas ao se tratar de uma
perspectiva de estudo do fenômeno linguístico, pois anteriormente a língua era explorada
apenas como um conjunto potencial de signos,
não vinculada de suas condições de uso e situada na palavra e na frase isolada (BECHARA,
1999).

Em consequência, os eventos da relação verbal se limitavam à trivial importância
de material linguístico. O vínculo da linguística
com distintas ciências, o princípio dos estudos
sobre as ocorrências da linguagem a possibilidades mais amplas, sobretudo aquelas geradas pela pragmática, ocasionaram a gradativa
Assim, ao se proceder a uma abor- geração de novas compreensões (BECHARA,
dagem do discurso falado ou escrito, não se 1999).
pode prescindir de observá-la. Esse fenômeno
A compreensão do evento linguístico
sociocultural apresenta características linguísticomo prática, como um dos fazeres do hocas e discursivas que podem ser observadas,
mem, oportunizou os estudos da língua para
analisadas e interpretadas.
o suporte das finalidades sócio comunicativas
que põem os interlocutores em reciprocidade;
Há que se destacar as especificidades
alcançou, além disso, o fascínio pelos resultaentre a interação na fala e na escrita, pois o
dos de sentido que eles buscam atingir com as
controle relativo à interação entre o locutor-in- palavras em suas práticas de diálogo; acarreterlocutor processa-se de modo específico em tou para o quadro dos estudos mais marcantes
uma ou outra modalidade da língua.
o discurso e texto, elaborados nas suas relações com os indivíduos presentes, com os cos-

A comunicação interpessoal é entendida como uma relação dialógica em que ambos
os interlocutores adaptam continuamente o diálogo às necessidades do outro. A interação
faz parte de toda atividade de linguagem (verbal e não verbal).
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tumes sociais e com as distintas características te são falantes; são grupos de falantes. A línque confirmam seu código de macro unidade gua, tomada em si mesma, não passa de uma
da interação verbal (BECHARA, 1999).
abstração, de uma possibilidade, de uma hipótese. O que existe de concreto, de observável
Nesse cenário, era natural que ganhas- são os falantes, que, sempre, numa situação
sem maior visibilidade as relações entre a lín- social particular, usam (e criam!) os recursos
gua e seus contextos de uso, o que implica linguísticos para interagirem uns com os outros
dizer entre as manifestações linguísticas e a e fazerem circular a gama de valores culturais
produção e a expressão da cultura de cada co- que marcam cada lugar, cada situação e cada
munidade de falantes. A língua é provida de tempo (BECHARA, 1999).
uma dimensão imanente, aquela própria do
sistema em si mesmo. A língua comporta a diEm qualquer língua, em todos os estramensão de sistema em uso, de sistema preso tos, em todos os níveis, significa dizer que, naà realidade histórico-social do povo (BECHA- turalmente, qualquer língua se manifesta num
RA, 1999).
conjunto de diferentes falares, que atendem às
exigências, que atendem aos ultimatos dos diEla deixa de ser somente uma mescla ferentes argumentos de uso dessa língua. Asde signos (que tem um significante e um sig- sim, por essa distinção de falares é que a língua
nificado); deixa de ser somente um composto se torna complicada, pois, por eles, se inicia a
de normas ou um grupo de frases gramaticais, discussão da língua: da língua que está sendo,
para estabelecer-se como um acontecimento que continua igual, e da língua que vai ficando
social. Todos os assuntos que abrangem o diferente. Linguagem, língua e cultura são realiemprego da língua não são somente conteú- dades inseparáveis (BECHARA, 1999).
dos linguísticos; são também assuntos políticos, históricos, sociais e culturais (BECHARA,
É nessa esfera que podemos surpre1999).
ender as raízes do processo de concepção
e expressão de nossa identidade ou, melhor
Limitar-se ao estudo dos elementos dizendo, de nossa multiplicidade de identidada língua, como se ela existisse fora das ocor- des. É nesse contexto que podemos ainda exrências de comunicação, é encobrir seu signi- perimentar o sentimento de participação, de
ficado mais extenso de situação conciliadora pertença, de ser gente de algum lugar, de ser
das práticas sociais. A substituição dos bens pessoa que faz parte de determinado grupo
alegóricos, que formam o legado cultural dos (BECHARA, 1999).
grupos humanos, passa inevitavelmente pela
mão dupla da comunicação verbal (BECHAA língua que se fala deixa ver de onde
RA, 1999).
se é. Ela nos apresenta aos outros. Mostra a
que grupos pertencemos. É uma espécie de
Quer dizer, o vocabulário é o alicerce, atestado de nossas identidades. Revelemo-nos
a conciliação pela qual tudo passa de um indi- pela fala. Começamos a dizer-nos por ela. Simvíduo a outro, de uma coletividade a outra, de plesmente pela forma, pelos sons, pela entonauma geração a outra. É também o mecanismo ção, pelo jeito com que falamos (BECHARA,
pelo qual se concebem e se elaboram os valo- 1999).
res que dão significado a todas as coisas, até
ao próprio homem. Ninguém deve, pois, sinTodos acham até mesmo engraçadas
tetizar a linguagem à assunto menor de falar as diferenças entre os falares de Portugal e os
correto, de falar sem equívocos (BECHARA, do Brasil, nomeadamente aquelas diferenças
1999).
que envolvem diversidades lexicais. Quando
Efetivamente, a língua, sob a forma de a ótica pela qual essas diferenças são vistas
uma entidade concreta, não existe. O que exis- tem a ver com a gramática, melhor dizendo,
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tem a ver com a questão do português certo
e do português errado, do português bonito e
do português feio. O que existe é língua que
muda, que varia, que incorpora novos sons,
novas entonações, novos vocábulos, que altera seus significados, que cria associações diferentes, que adota padrões sintáticos novos,
sobretudo quando essa língua é exposta a variadas situações de uso, a outras interferências
culturais (BECHARA, 1999).
A cultura do erro, tão forte no espaço
da escola e nas folhas, ondas e imagens da
mídia, tem reforçado essas distorções acerca do fenômeno linguístico e tem alimentado
as confessadas ou discretas manifestações
do preconceito linguístico. Aos partidários do
conservadorismo, até parece razoável admitir
que mudanças na língua tenham acontecido
no desenrolar da história, ao longo dos séculos passados. Se analisarmos as observações
com que, em algumas gramáticas, se abre o
capítulo da colocação pronominal, temos a impressão de que, finalmente, vai ser reconhecido como certo o padrão de uso dos pronomes
no português do Brasil. Com efeito, Bechara
(1999, p.587), introduzindo o tópico sobre colocação dos pronomes átonos, admite que:
Durante muito tempo viu-se o problema apenas pelo
aspecto sintático, criando-se a falsa teoria da “atração”
vocabular do não, do quê, de certas conjunções e tantos outros vocábulos. Graças a notáveis pesquisadores,
e principalmente a Said Ali, passou-se a considerar o
assunto pelo aspecto fonético-sintático. Abriram-se com
isso os horizontes, estudou-se a questão dos vocábulos
átonos e tônicos, e chegou-se à conclusão de que muitas das regras estabelecidas pelos puristas ou estavam
erradas, ou se aplicavam em especial atenção ao falar
lusitano. A gramática, alicerçada na tradição literária,
ainda não se dispôs a fazer concessões a algumas tendências do falar de brasileiros cultos, e não leva em
conta as possibilidades estilísticas que os escritores
conseguem extrair da colocação de pronomes átonos.
Daremos aqui apenas aquelas normas que, sem exagero, são observadas na linguagem escrita e falada das
pessoas cultas. Não se infringindo os critérios expostos,
o problema é questão pessoal de escolha, atendendo-se às exigências da eufonia. É urgente afastar a ideia
de que a colocação brasileira é inferior à que os portugueses observam (BECHARA, 1999, p.587).

As observações de Bechara parecem
abrir para a possibilidade de se reconhecer
como certo o fato de o português do Brasil
adotar outros critérios além do puramente sintático para o lugar dos pronomes na frase. No
entanto, na maioria das gramáticas, quando
as regras da colocação pronominal são apresentadas, fecha-se totalmente a possibilidade
de um padrão brasileiro diferente(BECHARA,
1999, p.587).
Pelo que se sabe, o conceito de norma
“se encontra no centro de numerosos debates”
e remonta à complicada questão da padronização das línguas (cf. Charaudeau & Maingueneau, 2004, 348-350). O conceito de norma
pode equivaler a regra, que todos devem incondicionalmente seguir, sendo, assim, projetiva, no sentido de que regula as produções que
vão acontecer, como pode corresponder àquilo
que regularmente ocorre em um determinado
contexto, sob certas condições, correspondendo, portanto, àquilo que é regular, que costuma
acontecer nos usos cotidianos da língua (BECHARA, 1999, p.587).
São dois sentidos, então, para o conceito de norma: o que é regra, prescrição de
uso; o que é regular, costumeiro nos usos de
determinado grupo. No primeiro caso, norma
implica normatividade; no segundo, implica regularidade. Nessa perspectiva, afirma Faraco
(2002, p.38): “Os grupos sociais se distinguem
de pelas formas de língua que lhes são de uso
comum. Esse uso comum caracteriza o que se
chama de a norma linguística de determinado
grupo” (essa dupla conceituação de norma Faraco reitera e deixa muito bem esclarecida em
seu livro de 2008).
Nessa ótica, a norma que desconsidera
o uso real dos diferentes grupos sociais revela-se inconsistente; consequentemente, é improcedente o julgamento da correta padronização
da língua que deixa de levar em conta o que,
de fato, se diz em determinada comunidade
de falantes. Entender bem essa diferença entre norma-padrão e norma culta é crucial para
quem trabalha à volta das questões linguísticas
e suas repercussões sociais (FARACO, 2002).

116

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

A persistência na denominação pejorativa de vícios de linguagem – tão ao gosto dos
escolarizados e até mesmo de professores –
denuncia bem claramente esse olhar preconceituoso sobre os fatos do português do Brasil.
Seria bem mais proveitoso e mais animador se
as mudanças linguísticas fossem vistas simplesmente como mudanças, como diferenças,
algo inevitavelmente esperado na normalidade
dos fatos sociais e históricos. Ou algo inteiramente previsível nos contextos regulados pelas instituições humanas. Numa palavra: algo
normal. E mais: até enriquecedor (FARACO,
2002).
Dessa forma, se evitaria juntar a identificação das diferenças em juízo de valor, que
acaba por enquadrar os usos do passado nos
usos melhores, e os de agora, nos piores, ou
como práticas que ameaçam a integridade ou,
pelo menos, a beleza original da língua. O que
faria bem a todos nós seria enxergar a língua
com os olhos da ciência, com os olhos da pesquisa linguística, da investigação antropológica
ou de outra qualquer que integre o homem e
sua atividade no rol das coisas em movimento,
em mutação, em construção permanente. Somente assim se poderia romper com a visão
ingênua subjacente ao mito da imutabilidade
e da homogeneidade linguísticas (FARACO,
2002).
Evidentemente, nessa área, se situa o
conflito entre a necessidade da padronização
e o respeito às diferenças. A complexidade do
fenômeno linguístico tem raiz também aqui: por
um lado, a língua não pode perder sua identidade; por outro, não pode deixar de incorporar
mudanças e indiferenças. Resta aos interlocutores equilibrar esses dois lados, o que, intuitivamente, é feito pela própria necessidade que
os falantes têm de garantir a mediação da linguagem em suas atuações sociais (FARACO,
2002).
A escola, nesse particular, pode assumir o papel de explicitar esse conflito, orientando os alunos a perceber a existência das
línguas como algo feito e, ao mesmo tempo,

fazendo-se. A identidade de cada língua é apenas alguma coisa em viagem; sem que o padrão anterior seja melhor ou mais puro que o
atual. Simplesmente, os dois lados fazem parte
da original e sempre inacabada constituição
das línguas. As identidades linguísticas – e todas as outras – são múltiplas, precárias e transitórias (FARACO, 2002).
Seria extremamente importante que a
escola concedesse mais espaço a um trabalho
de análise sobre os fatos da língua. Uma análise, enfim, que explorasse os usos reais que
são feitos e, assim, pudesse surpreender o movimento de criação e de vida que passa pelo
interior da história de todas as línguas. Nessas
análises, a produção literária teria um lugar de
destaque: seria uma forma de vivenciar o gosto
pela admiração dos bens simbólicos e estéticos que fazem o patrimônio nacional (FARACO, 2002).

A COMPETÊNCIA NA ESCRITA DE
TEXTOS
Na categoria escrita, acontece a instauração de uma ligação dialógica, em significado
abrangente, entre o enunciador (autor/escrevente) e o enunciatário (leitor). É bom recordar
que a ação da escrita também é direcionada
em finalidade de interferências passadas da
mesma natureza. Ao estudar o texto escrito, é
importante levar em conta não só o contexto e
a conexão do falante com esse assunto, mas
especialmente a conexão do locutor com o outro e com as exposições desse outro, evidenciados ou previstos. Na visão de Bakhtin (1997,
p.112):
[...] a enunciação é o produto da interação de dois indivíduos socialmente organizados e, mesmo que não
haja interlocutor real, este pode ser substituído pelo representante médio do grupo social ao qual pertence
o locutor. A palavra dirige-se a um interlocutor; ela é
função da pessoa desse interlocutor: variará se se tratar
de uma pessoa do mesmo grupo social ou não, se esta
for inferior ou superior na hierarquia social, se estiver
ligada ao locutor por laços sociais mais ou menos estreitos (pai, mãe, marido etc.), (BAKHTIN, 1997, p.112).
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Considerar a escrita sob a ótica da atividade processual nos leva, naturalmente, à noção da intertextualidade. A escrita, portanto, é
uma atividade socializada e socializante, pela
qual se efetiva e se assinala a continuidade
das concepções e se marca a trajetória humana (BAKHTIN, 1997).
Todo texto é, sob qualquer condição,
um intertexto, na medida em que, como tipo e
como gênero, se enquadra num modelo específico – o seu arquétipo – socialmente recorrente
e reconhecido como um exemplar concreto. A
intertextualidade é, pois, uma das propriedades
constitutivas de qualquer texto, ao lado da coesão, da coerência, da informatividade, entre outras. A intertextualidade entra na determinação
dos parâmetros de constituição do texto, como
resultado inevitável da sua natural ancoragem
em conhecimentos já existentes, veiculados
por diferentes materiais anteriormente em circulação (BAKHTIN, 1997).
No momento a escola se dispõe a ensinar a criação de textos, na verdade, ela poderá planejar habilitar os alunos para a atividade
social da múltipla e praticável linguagem oral e
escrita. A escrita é uma atividade presente em
todos os momentos da vida escolar. Na educação básica, começamos a ensinar tudo isso
lá na alfabetização. Quando os alunos já conseguem escrever suas primeiras combinações
de palavras, já devemos iniciar um trabalho
contínuo de ensino da competência de escrever que deve durar até o final do ensino médio
(BAKHTIN, 1997).
A proposta pedagógica contempla os
currículos e tudo o mais que será feito e como
será feito na escola. Isso inclui o tempo dedicado a cada conteúdo e sua distribuição. E essa
“Base Nacional Comum” de que o artigo 26
fala é justamente os PCN, que dizem que deve
haver mais tempo para ensinar a ler, a escrever, a ouvir e a falar (BAKHTIN, 1997).

O fato é que a proposição de redigir, a
razão pela qual escrevemos, deve ser sempre
previamente definida. O estudante deve saber
que está escrevendo para uma finalidade específica. O processo de aprendizagem da escrita e da leitura, nas chamadas sociedades
modernas, é cercado de um conjunto bastante
marcado de valores sócio ideológicos que vão
desde a ideia de que ler e escrever tornam as
pessoas mais inteligentes até as possibilidades
reais de ascensão social que o domínio da escrita e da leitura permitem (BAKHTIN, 1997).
Pierre Bourdieu (1998), por sua vez,
acrescenta ao fato de que o universo simbólico
é, por excelência, o universo da palavra a observação de que esse universo simbólico, que
é o universo cultural, social, ideológico, dos
signos, é regido ele mesmo por regras muito
complexas, às quais, confere o nome metafórico de “regras de mercado”. Ele observa:
Os discursos não são apenas (a não ser excepcionalmente) signos destinados a serem compreendidos,
decifrados; são também signos de riqueza a serem
avaliados, apreciados, e signos de autoridade a serem
acreditados e obedecidos (BOURDIEU, 1998, p.54).

Bourdieu estabelece duas moedas neste mercado: os signos de riqueza e os signos
de autoridade. Ambos são igualmente simbólicos. Esses valores são definidos de acordo
com estatutos bem determinados, como o autor observa:
Os discursos alcançam seu valor (e seu sentido) apenas através da relação com um mercado, caracterizado
por uma lei especial de formação particular dos preços:
o valor do discurso depende da relação de forças que
se estabelece concretamente entre as competências
linguísticas dos locutores, entendidas ao mesmo tempo
como capacidade de produção, de apropriação e apreciação ou, em outros termos, como capacidade de que
dispõem os diferentes agentes envolvidos na troca para
impor os critérios de apreciação mais favoráveis a seus
produtos (BOURDIEU, 1998, p.54).
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O sistema escolar, representado na sala
de aula pelo professor, é quem define os critérios de ensino e de apreciação para cada tipo
de produto, segundo a conveniência dos diferentes agentes envolvidos. É claro que o aluno,
ao produzir um texto, responde a esse mercado
em que o professor define as regras de apreciação e estabelece o valor dos produtos, o que
faz do ato linguístico de redigir um produto de
comércio social no ambiente escolar e, portanto, um ato socioideológico a priori. Assim, uma
redação escolar é, em certo sentido, também
um ato performativo (BOURDIEU, 1998).

REFLETINDO OS DOCUMENTOS
OFICIAIS DO ENSINO DE LÍNGUA
PORTUGUESA
Um exame cuidadoso de como o estudo da língua portuguesa acontece, desde o ensino fundamental, revela a persistência de uma
prática pedagógica que, em muitos aspectos,
ainda mantém a perspectiva reducionista do
estudo da palavra e das frases descontextualizadas. Nesses limites, ficam reduzidos, naturalmente, os objetivos que uma compreensão
mais relevante da linguagem poderia suscitar.
Embora muitas ações institucionais já se tenham desenvolvido, no sentido de motivar e
fundamentar uma reorientação dessa prática,
as experiências de renovação, infelizmente, ainda, não ultrapassam o domínio de iniciativas
eventuais e isoladas (BRASIL, 2013).

É possível concluir que, se há interesse na escrita como um ato comunicativo e não
apenas como exercício escolar de habilidades
de registro (e de registro de “nada”, pois o conteúdo, nesse caso é secundário), vemos que o
correto e mais justo seria que uma redação escolar definisse o seu valor em um mercado de
trocas simbólicas muito mais por aquilo que ela
Consequentemente, persiste o quadro
diz, do que por sua forma linguística explícita
nada animador do insucesso escolar, que se
(BOURDIEU, 1998).
manifesta de várias maneiras. O aluno descoÉ comum ver um tipo de prática escolar bre que “não sabe português” e coloca uma
no Brasil que se contenta com a correção de variedade de “desculpas” que o faz desistir de
ortografia (uso de letras e acentos, mormente), entender e como consequência não aprender.
pontuação (geralmente, há uma preocupação Atualmente é possível documentar uma série
quase doentia com o uso da vírgula), concor- de ações que as instituições governamentais,
dância (principalmente nominal) e alguns casos em todos os níveis, têm empreendido a favor
de regência, como forma de avaliação de uma de uma escola mais formadora e eficiente. Tais
redação escolar. O conteúdo da redação em si, ações, apesar de todos os seus limites, aconteou seja, aquilo que o texto exprime de sócio ide- cem tanto na área da formação e capacitação
ológico geralmente fica em segundo plano, ou
de professores como na outra, não menos sigem plano nenhum (BOURDIEU, 1998).
nificativa, das avaliações (BRASIL, 2013).
Ao sobrevalorizar a forma da redação
em detrimento do conteúdo, a tradição escolar
brasileira comete o erro de subverter alguns dos
valores mais profundos da educação, dentre os
quais o de que essa educação deve se constituir
como processo de formação, de preparação do
aluno para a vida em sociedade. Ao desprezar
o valor sócio ideológico da escrita do aluno, professores de visão tradicionalista perdem, muitas
vezes, a grande oportunidade de contribuir para
que seus alunos possam construir o suporte
simbólico necessário para o exercício pleno e
feliz de suas existências (BOURDIEU, 1998).

Os Parâmetros Curriculares Nacionais
(PCN), foi o resultado desse trabalho; Sistema
Nacional de Avaliação da Educação Básica
(SAEB), que tem como objetivo avaliar o desempenho escolar de alunos de todas as regiões do país e, a partir desses dados, o governo federal e o estados têm subsídios para
a redefinição de políticas educacionais mais
consistentes e relevantes (BRASIL, 2013).

119

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Em relação aos PCNs, é reconhecido
que as concepções teóricas subjacentes ao
documento já privilegiam a dimensão interacional e discursiva da língua e definem o domínio
dessa língua como uma das condições para
plena participação do indivíduo em seu meio
social. Estabelece também que os conteúdos
de língua portuguesa devem se articular em
torno de dois grandes eixos: o eixo do uso da
língua oral e escrita e o da reflexão acerca desses usos (BRASIL, 2013).

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. Na BNCC, competência é definida
como a mobilização de conhecimentos (conceitos e procedimentos), habilidades (práticas,
cognitivas e socioemocionais), atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida
cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do
Em relação ao SAEB, tem-se os des- mundo do trabalho (BRASIL, 2013).
critores que contemplam explicitamente um
conjunto de habilidades e competências em
Ao definir essas competências, a
compreensão. Todas essas competências são BNCC reconhece que a “educação deve afiravaliadas em textos, de diferentes tipos, gêne- mar valores e estimular ações que contribuam
ros e funções. A Base Nacional Comum Cur- para a transformação da sociedade, tornandoricular (BNCC), é um documento de caráter -a mais humana, socialmente justa e, também,
normativo que define o conjunto orgânico e voltada para a preservação da natureza” (BRAprogressivo de aprendizagens essenciais que SIL, 2013), mostrando-se também alinhada à
todos os alunos devem desenvolver ao longo Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas etapas e modalidades da Educação Bási- das (ONU). É imprescindível destacar que as
ca, de modo a que tenham assegurados seus competências gerais da BNCC, apresentadas
direitos de aprendizagem e desenvolvimento, a seguir, inter-relacionam-se e desdobram-se
em conformidade com o que preceitua o Plano no tratamento didático proposto para as três
Nacional de Educação (PNE), (BRASIL, 2013). etapas da Educação Básica (Educação Infantil,
Ensino Fundamental e Ensino Médio), articuEste documento normativo aplica-se lando-se na construção de conhecimentos, no
exclusivamente à educação escolar, tal como a desenvolvimento de habilidades e na formadefine o § 1º do Artigo 1º da Lei de Diretrizes ção de atitudes e valores, nos termos da LDB,
e Bases da Educação Nacional (LDB, Lei nº (BRASIL, 2013).
9.394/1996), e está orientado pelos princípios
éticos, políticos e estéticos que visam à formaO componente Língua Portuguesa da
ção humana integral e à construção de uma BNCC dialoga com documentos e orientações
sociedade justa, democrática e inclusiva, como curriculares produzidos nas últimas décadas,
fundamentado nas Diretrizes Curriculares Na- buscando atualizá-los em relação às pesquicionais da Educação Básica (DCN).
sas recentes da área e às transformações das
práticas de linguagem ocorridas neste século,
devidas em grande parte ao desenvolvimento
das tecnologias digitais da informação e comunicação (TDIC). Assume-se aqui a perspectiva enunciativo-discursiva de linguagem,
já assumida em outros documentos, como os
Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), para
os quais a linguagem é “uma forma de ação
interindividual orientada para uma finalidade
específica; um processo de interlocução que
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se realiza nas práticas sociais existentes numa
Nos Anos Finais do Ensino Fundamensociedade, nos distintos momentos de sua his- tal, o componente Língua Portuguesa, ampliatória” (BRASIL, 1998, p. 20).
-se o contato dos estudantes com gêneros textuais relacionados a vários campos de atuação
Tal proposta assume a centralidade do e a várias disciplinas, partindo-se de práticas de
texto como unidade de trabalho e as perspec- linguagem já vivenciadas pelos jovens para a
tivas enunciativo-discursivas na abordagem, ampliação dessas práticas, em direção a novas
de forma a sempre relacionar os textos a seus experiências. Como consequência do trabalho
contextos de produção e o desenvolvimento de realizado em etapas anteriores de escolarizahabilidades ao uso significativo da linguagem ção, os adolescentes e jovens já conhecem e
em atividades de leitura, escuta e produção de fazem uso de gêneros que circulam nos camtextos em várias mídias e semioses (BRASIL, pos das práticas artístico-literárias, de estudo e
2013).
pesquisa, jornalístico/midiático, de atuação na
vida pública e campo da vida pessoal, cidadãs,
Ao componente Língua Portuguesa investigativas (BRASIL, 2013).
cabe, então, proporcionar aos estudantes experiências que contribuam para a ampliação
dos letramentos, de forma a possibilitar a participação significativa e crítica nas diversas
práticas sociais permeadas/constituídas pela
oralidade, pela escrita e por outras linguagens
(BRASIL, 2013).
No Ensino Fundamental, aprofundam-se as experiências com a língua oral e escrita
já iniciadas na família e na Educação Infantil.
Assim, no Ensino Fundamental – Anos Iniciais,
no eixo Oralidade, aprofundam-se o conhecimento e o uso da língua oral, as características
de interações discursivas e as estratégias de
fala e escuta em intercâmbios orais; no eixo
Análise Linguística/Semiótica, sistematiza-se a
alfabetização, particularmente nos dois primeiros anos, e desenvolvem-se, ao longo dos três
anos seguintes, a observação das regularidades e a análise do funcionamento da língua e
de outras linguagens e seus efeitos nos discursos; no eixo Leitura/Escuta, amplia-se o letramento, por meio da progressiva incorporação
de estratégias de leitura em textos de nível de
complexidade crescente, assim como no eixo
Produção de Textos, pela progressiva incorporação de estratégias de produção de textos de
diferentes gêneros textuais (BRASIL, 2013).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A realização da pesquisa propiciou compreender algumas características da oralidade e
escrita presentes nas aulas de língua portuguesa e utilizadas diariamente no cotidiano escolar.
A pesquisa traz especificidades entre a interação na fala e na escrita, explicitando que a
comunicação entre o locutor-interlocutor se processa de modo particular em uma ou outra modalidade da língua. Ao abordar a identidade cultural de um povo, busca-se assim, mostrar nas
concepções e atividades pedagógicas do ensino da língua observando que a linguagem, língua
e cultura são realidades inseparáveis, o que favorece a nossa multiplicidade de identidades.
A competência na escrita de textos, mostra-se a relevância da escrita no cotidiano escolar desde a educação básica, reconhecendo a alfabetização como início deste processo, pois,
é a partir dessa primeira fase, quando os alunos já conseguem combinar as palavras, que o
professor já dispõe de condições para iniciar um processo contínuo de ensino da competência
de escrever, o que deve ser ampliado em todas as etapas da educação.
O último tópico abordado que traz a reflexão sobre os documentos oficiais que direciona
o ensino de Língua Portuguesa, reflete a importância de os professores conhecer esses documentos e construir seu planejamento baseado nas habilidades e competências a serem desenvolvidas em cada etapa da educação básica. Trata-se de documentos que visam orientar de uma
maneira clara o que os estudantes devem desenvolver em cada ano/série.
Desta forma, a realização desta pesquisa busca descrever conceitos e especificidades
da oralidade e escrita presentes no cotidiano escolar, nas aulas de língua portuguesa, estimulando os professores a planejar aulas mais desafiadoras e prazerosas, desenvolvendo atividades
dinâmicas.
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INCLUSÃO NA PRÁTICA: CRIANÇAS COM
SÍNDROME DE DOWN

RESUMO: Atualmente o tema inclusão escolar na rede regular de ensino, traz à tona uma série
de discussões contínuas, propícias a esse novo olhar, a esse novo paradigma social, em especial no tocante às crianças com a Síndrome de Down. Este artigo tem como objetivo principal
verificar como ocorre a interação social destas crianças no espaço escolar. Este será proposto
através de análises bibliográficas, tornando possível constatar que quanto mais o portador da
Síndrome de Down, compartilha e interage com o meio, seu sistema cognitivo se desenvolve
melhor, reforçando assim a importância de interagir e contribuir para a inserção da mesma na
educação, propiciando condições de aprendizagem adequadas.

Palavras-chave: Inclusão; Aprendizagem; Síndrome de Down; Educação.
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INTRODUÇÃO

O

estudo do tema Síndrome de Down teve como objetivo revisar a literatura que
trata da inclusão de crianças com essa síndrome na rede regular de ensino, a fim
de identificar os temas pesquisados e subsidiar o trabalho em sala de aula com
essas crianças, propiciando iguais condições de aprendizagem.
Segundo o portal Albert Einstein (2008) a Síndrome de Down é definida como uma diferença encontrada no cromossomo 21, ou seja, quando os 23 cromossomos da mãe encontram
os 23 do pai, e durante uma das divisões ocorre uma ação que ainda não foi identificada, e faz
com que, em vez de 46 cromossomos esperados, o feto tenha 47. Trata-se da trissomia do cromossomo 21, que ocasiona um trio, no lugar de um par destes cromossomos.
A síndrome de Down (SD) é uma condição crônica que traz múltiplos desafios não só
à criança, mas também a toda sua família. Trata-se de uma desordem cromossômica, cuja frequência é de 1:750 nascidos vivos, tendo como fator de risco predominante a idade materna
avançada (35 anos) (CAPONE, 2004; PUESCHEL, 1999).
Além das manifestações fisiológicas, o indivíduo com Síndrome de Down apresenta comprometimento no desenvolvimento da linguagem, que geralmente é mais lenta. Esse
comprometimento no desenvolvimento da linguagem refere-se a um retardamento das distintas
etapas ao longo da dimensão temporal, não interferindo a possibilidade de a criança atingir um
desenvolvimento normal. Castro e Gomes (2000) dizem:
Um atraso poderá ser recuperado e, por si só, não implica que não venha a atingir o nível de excelência ao alcance do desenvolvimento normal. O atraso será por isso meramente quantitativo: menos desenvolvimento num dado
momento, mas não um desenvolvimento diferente ou deficiente (CASTRO; GOMES, 2000, p.63).

A Síndrome de Down ainda é vista muitas vezes como uma doença, tanto pelos pais
quanto pela sociedade, isso não ocorre só no Brasil e sim no mundo inteiro. A sociedade ainda
tem a ideia de um século atrás quando estas pessoas eram chamadas de “idiotas mongoloides”
e acham que essas não podem relacionar-se assim como qualquer outra.
Nesse Contexto, Maciel (2000, p. 51) afirma que de modo geral a falta de conhecimento
da sociedade, faz com que a Síndrome seja vista como uma doença crônica, um peso ou um
problema. A visão da sociedade sobre a deficiência faz a pessoa que apresenta essa condição
ser vista como um ser incapazes, indefeso, sem direitos, sendo sempre deixado em segundo
lugar. Ainda é necessário um grande esforço para romper esse estigma.
O preconceito já é um fato histórico, pois se concretiza a cada ano desde décadas passadas. As pessoas fazem julgamentos sem mesmo tomar conhecimento do que se trata. O portador de Síndrome de Down não é inferior, apenas apresenta tempo maior para aprendizagem.
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Na atual sociedade todo indivíduo possui direito de ir e vir e de ser tratado sem discriminação. Para os portadores de qualquer síndrome ou deficiência prevalece esse direito. Esta
pesquisa tem como foco os portadores de Síndrome de Down que tem o direito de ser incluídos
na sociedade e na escola. Segundo a lei número 7853, de 24 de outubro de 1989, pessoas
com deficiências podem ser incluídas em escolas públicas e inseridas na sociedade igualmente
às demais pessoas.
O poder público e seus órgãos tem como dever assegurar às pessoas portadoras de
deficiência o exercício de seus direitos integralmente, inclusive educação, saúde, trabalho, lazer,
dentre outros assegurados em lei. A exclusão escolar ocorre das mais diversas e perversas
maneiras, e quase sempre o que está em jogo é a ignorância do aluno diante dos padrões do
saber escolar e exclui, muitas vezes, os que menos se enquadram nos padrões por ela (escola)
definidos. O professor tem papel principal na função de não permitir que essa exclusão ocorra
e que o direito de educação seja igual a todos.
A metodologia utilizada para a pesquisa foi a revisão bibliográfica e artigos publicados,
que tratam da inclusão de crianças com Síndrome de Down na rede regular de ensino. E, para
analisarmos esta questão iremos embasar com pesquisas bibliográficas dos autores AMARAL
(1995), BISSOTO (2005), CAPONE (2004), CUNNINGHAM (2008), MACIEL (2000), MANTOAN
(2003), PINHEIRO (2014) e PUESCHEL (1999) que abordam o tema Síndrome de Down.
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CARACTERIZAÇÃO DA SÍNDROME DE
DOWN
Segundo Cunningham (2008) a Síndrome de Down é uma trissomia causada pelo
excesso de material genético do cromossomo
vinte e um (21). Desta maneira a trissomia não
é causada por nenhum cromossomo “estranho”, não é considerada doença e não pode
ser transmitida.
As características desta síndrome foram descritas pela primeira vez em uma publicação pelo médico inglês John Langdon Down
em 1866, e por isso leva seu nome. Posteriormente à essa primeira descrição, outros registros sobre a Síndrome de Down foram publicados por Mitchell em 1876, e por Ireland em
1877, e reforçaram além das características
físicas, a deficiência mental, considerando tais
pessoas como “idiotas” (PUESCHEL, 2005).
Esta nomenclatura “idiota” foi utilizada de 1886
a 1913 para se referir a pessoas com déficits
intelectuais (COLL; PALACIOS; MARCHESI,
1995).
Há pouco tempo, crianças nascidas
com Down eram afastadas do grupo social e
familiar e, geralmente, não viviam mais do que
30, 35 anos. Quando se começou a investir
na estimulação precoce para estimular o desenvolvimento dessas crianças e de suas potencialidades, a expectativa de vida aumentou
notavelmente e, ainda que num ritmo mais lento, elas se mostraram capazes de superar as
limitações e foram sendo integradas na sociedade. Em entrevista para o site Drauzio Varella
o médico MUSTACCHI (2012) afirma:
nos últimos 20 anos, pessoas sem a síndrome tiveram
um ganho de sobrevida de dez anos, isto é, a expectativa de vida passou de 60 para 70 anos. Nesse mesmo
período, a sobrevida na população com síndrome de
Down foi de 25, 30 anos para 60, 65 anos. Portanto,
elas ganharam 30 anos de sobrevida com qualidade
graças à atenção médica e da família que passaram a
receber (MUSTACCHI, 2012).

É importante ressaltar também que a
Síndrome de Down não é uma doença e que
não há um tratamento medicamentoso para
ela. Sendo assim, “pessoas com Síndrome de
Down devem ser aceitas como são [...] observando seus direitos e privilégios de cidadão e
preservando sua dignidade humana” (PUESCHEL, 2005, p. 103).
O desenvolvimento cognitivo da criança com síndrome de Down é superior ao desenvolvimento da linguagem, sendo a compreensão mais efetiva que a expressão e por isso,
a linguagem não-verbal exerce uma função importante na comunicação destas crianças. Os
acometimentos motores orais, como a hipotonicidade, contribuem para a ininteligibilidade da
fala, os déficits de memória de curto-prazo e
processamento auditivo relacionam-se com as
outras dificuldades e as condições de desenvolvimento global e ambiental devem sempre
ser consideradas (ANDRADE; LIMONGI, 2007;
SCHWARTZMAN, 1999).

AINDA HOJE HÁ UMA DIFICULDADE
DE LIDAR COM A DEFICIÊNCIA,
ANTES DE MAIS NADA:
uma constatação: o fato é que (seja da ótica de quem
vive, seja da ótica de quem vê) a deficiência, do ponto
de vista psicológico, jamais passa em nuvens brancas.
Muito pelo contrário: ameaça, desorganiza, mobiliza.
Representa aquilo que foge ao esperado, ao simétrico,
ao belo, ao eficiente, ao perfeito. E assim como quase
tudo que se refere à diferença provoca hegemonia do
emocional sobre o racional (AMARAL, 1995).

De acordo com Pimentel (2007) o
estigma atribuído às pessoas com SD não é
apenas com relação ao que é visível em suas
características físicas, mas principalmente ao
quadro de deficiência associado. Essa situação de desvantagem intelectual traz consigo
a marca de inferioridade, da incapacidade, da
discriminação. Tais preconceitos, são constituídos sob um padrão de julgamento elaborado
socialmente a partir de um conjunto de expectativas normativas. Atualmente o diagnóstico já
pode ser feito nas primeiras horas de vida da
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vida da criança pelas suas características físiDentre as importantes conquistas
cas e posteriormente, confirmado por análises das pessoas com Síndrome de Down houve o
citogenéticas.
dia 04/03/2015, data em que ocorreu a apresentação da lei PL 49/2015 que tem por fim
Os principais traços comuns são: Os a Criação do Dia Municipal da Síndrome de
olhos amendoados, a face achatada, o pesco- Down na cidade de São Paulo, dia 21 de março curto, os dedos das mãos menores e me- ço. De acordo com o material publicado pelo
nor força muscular são características comuns Ministério da Educação e Cultura “Saberes e
por conta da trissomia do cromossomo 21. A Práticas da Inclusão” (BRASIL, 2006), a inclupossibilidade de ter doenças como problemas são de crianças com múltiplas deficiências na
cardíacos e respiratórios, alterações auditivas, educação regular não depende do grau de dede visão e ortopédicas também está presente. ficiência ou do nível de seu desempenho intelectual; mas da possibilidade de interação,
Conforme publicação da Pediatric Da- acolhida, socialização, adaptação do indivíduo
tabase (1994) há um conjunto de alterações ao grupo e, principalmente, da modificação da
que necessita de exames mais específicos escola para atendê-lo. Como proposta inicial
para ser detectado, como: anomalias de audi- de tal documento, considera-se que, para que
ção (em cerca de 80% dos casos), alterações a inclusão escolar seja satisfatória, o acesso
ortodônticas (80%), anomalias da visão (50%), aos serviços educacionais que estão disponíanomalias cardíacas (40 a 50%), alterações en- veis na sociedade deve ser assegurado, o mais
docrinológicas (15 a 25%), anomalias do apa- cedo possível. Enfatiza-se, também, que incluir
relho locomotor (15%), anomalias do aparelho não significa apenas inserir crianças na sala
digestivo (12%), alterações neurológicas (8%), de aula, e sim adaptar objetivos, atividades ou,
alterações hematológicas (3%), dentre muitas se preciso dar mais tempo para que a criança
outras que, se não detectadas e tratadas, vão consiga aprender.
interferir no desenvolvimento da criança.
Segundo a publicação no portal do
Hospital Albert Einstein (2008) ainda há estudos para levantar quais são os fatores que
desencadeiam a síndrome e que pretendem
desvendar o que ocorre durante a divisão de
células para resultar na trissomia. Sabe-se apenas que a idade avançada da futura mãe pode
facilitar sua ocorrência. A estimativa é de que
a partir dos trinta e cinco anos haja a probabilidade de 1 entre 275 bebês nascer com essa
alteração genética, enquanto aos vinte anos, é
de 1 em 1.600 crianças. Com mais de quarenta anos, a previsão chega a ser de 1 bebê em
100.

O CAPÍTULO IV DO ESTATUTO DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE
PREVÊ:
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa,
preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo
recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades
estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita próxima de sua
residência (ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, 1990).
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No Brasil, a educação inclusiva que
visa inserir as crianças com necessidades educacionais especiais no ensino regular, fundamenta-se na Constituição Federal de 1988, a
qual garante a todos o direito à igualdade (art.
5º). No seu artigo 205, trata do direito de todos
à educação, visando ao “pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho”
(BRASIL, 2004). No artigo 206, inciso 1, coloca como um dos princípios para o ensino a
“igualdade de condições de acesso e permanência na escola” (BRASIL, 2004).
Em conformidade com tal Constituição, o Congresso Nacional, por meio do Decreto Legislativo nº 198, de 13 de junho de
2001, aprovou nova lei baseada no disposto da
Convenção de Guatemala, que trata da eliminação de todas as formas de discriminação contra a pessoa portadora de deficiência e deixa
clara a impossibilidade de tratamento desigual
aos deficientes (BRASIL, 2004).
Concomitante a estes documentos, declarações internacionais, como a Declaração
Mundial sobre Educação para Todos e a Declaração de Salamanca, reforçam movimentos
para uma educação inclusiva, afirmando uma
situação de igualdade de direitos entre os cidadãos. A Constituição não garante apenas o direito à educação, mas também o atendimento
educacional especializado, ou seja, atendimento das especificidades dos alunos com deficiência, sem prejuízo da escolarização regular.
É uma etapa considerada obrigatória pela Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
(LDBEN), em seus artigos 4° e 6°, e pela
Constituição, artigo 208 (BRASIL, 2004).

A INCLUSÃO NA PRÁTICA
Na antiga Grécia, as crianças nascidas
com alguma deficiência eram abandonadas ou
até mesmo mortas por seus pais que almejavam crianças fortes e saudáveis, capazes de
integrar o exército (AMIN, 2008, p. 3), existindo
até mesmo um local específico para tal atrocidade, “um precipício nas cercanias do Monte
Taigeto, onde as mães espartanas lançavam
seus filhos imperfeitos” (CAVAZZANI, 2005,
p.23). Em Roma, a discriminação era causada
por crenças e superstições, já que os romanos
acreditavam que os recém-nascidos “imperfeitos” levavam má-sorte para suas famílias e assim tinham o mesmo fim trágico das crianças
gregas.
Incluir quem não deveria ter sido excluído, esse deveria ser o caminho a ser seguido
pela sociedade, porém, ainda é possível perceber o quanto estamos longe de uma igualdade
de direitos em diversas partes da humanidade.
No contexto educacional, para que a inclusão
de fato aconteça é necessário repensar todo o
conceito de acessibilidade, práticas de convivência, revendo o espaço de educação como
um todo.
Cabe ressaltar que a política de inclusão de alunos com necessidades educacionais especiais na rede regular de ensino não
consiste apenas na permanência física desses
alunos junto aos demais, mas “representa a ousadia de rever concepções e paradigmas, bem
como desenvolver o potencial dessas pessoas,
respeitando suas diferenças e atendendo suas
necessidades (BRASIL, 2001, p. 28).
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Desta maneira, a escola deve propiciar ao aluno condições para que ele consiga
desenvolver suas potencialidades, pois assim,
não é o aluno que se molda ou se adapta à
escola, mas é ela que, ciente de sua função,
coloca-se à disposição do aluno, tornando-se
um espaço inclusivo. Nesse contexto, a educação especial é idealizada para possibilitar que
os alunos com deficiências atinjam os objetivos da educação integral. Portanto, as modificações diárias pelas quais o mundo passa estimula mudanças nas instituições sociais, dentre
elas está a escola. Segundo Mattos:
Novos paradigmas surgem, tendo em vista a inclusão
escolar. Assim, a escola necessita trabalhar as diferenças, para que enriqueçam o aprendizado de todos, deficientes ou não. A diferença é normal, é identidade de
cada ser humano. A diferença é produzida diariamente.
A diferença é o estereótipo, o arquétipo atual (MATTOS,
2008, p. 51)

O paradigma da inclusão traz consigo
a proposta de repensar e reestruturar o sistema
escolar, de forma que atenda às necessidades
de todos os alunos. Isso requer a superação
de práticas excludentes. “Para que a diversidade humana possa se fazer presente como
valor universal, a escola precisa assumir uma
postura de construtora de igualdade, visando a
incluir na tessitura social aqueles que vêm sido
sistematicamente excluídos” (JESUS, 2004, p.
38).
Para que as crianças com Síndrome de
Down possam efetivar suas aprendizagens é
importante a participação de um professor de
apoio, não apenas para a criança com SD, mas
para toda a classe onde acontece a inclusão,
favorecendo uma educação de qualidade para
todos. De igual modo, é necessário garantir a
capacitação de todos os profissionais da escola, a adaptação curricular e o trabalho de apoio
aos pais (VOIVODIC, 2004).

OS JOGOS ELETRÔNICOS COMO
ALIADOS NA APRENDIZAGEM
Estudos apontam que o uso de ferramentas lúdicas no trabalho com crianças com
deficiência aumenta o interesse e a motivação
na realização das atividades de reabilitação por
meio de jogos (REID, 2002), e que os ambientes virtuais podem contribuir na intervenção terapêutica ou de reabilitação, e no processo de
avaliação destes sujeitos.
Crianças com síndrome de Down apresentam atraso no desenvolvimento neuropsicomotor e deficiência intelectual em algum grau,
que se expressam por limitações significativas
tanto no funcionamento cognitivo quanto no
comportamento adaptativo, presentes em habilidades conceituais, sociais e práticas, além
dos aspectos físicos e intercorrências clínicas
que influenciam o desenvolvimento de suas habilidades motoras e de comunicação (BRASIL,
2013).
Segundo Moreira o conhecimento prévio deve ser utilizado, e a partir desse conhecimento é que devemos abordar outros assuntos,
para que se construa um sentido: Na aprendizagem significativa, o aprendiz não é um receptor passivo. Longe disso. Ele deve fazer uso
dos significados que já internalizou, de maneira
substantiva e não arbitrária, para poder captar
os significados dos materiais educativos (MOREIRA, 2011, p.226).
Dentre as brincadeiras, os jogos educativos podem contribuir com o aprendizado,
até mesmo para reforçar conteúdos já aprendidos. Para Rocha, Nery Filho e Alves (2014), os
jogos sejam analógicos ou digitais, constituem-se em tecnologias intelectuais, na medida em
que podem potencializar o desenvolvimento de
habilidades cognitivas, motoras, sociais, afetivas, entre outras. Além disso, eles influenciam
no desenvolvimento da habilidade, assimilação
e entendimento, especialmente em se tratando
de pessoas com necessidades especiais. Os
aplicativos e os jogos eletrônicos bem direcionados tornam-se mais uma ferramenta didática
para auxiliar o desenvolvimento intelectual e
motor de crianças.
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De acordo com Netto e Bissaco (2011),
o uso da tecnologia surgiu na educação como
forma de evolução social, ciência e tecnologia.
Há pouco tempo o uso da internet e de aplicativos também passam a ser utilizados como
ferramenta no intuito de estimular o desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Logo
estes autores afirmam que o meio virtual pode
contribuir com a aprendizagem, em especial
a de crianças com deficiências, mostrando-se
uma forma natural de aproximar as realidades
do cotidiano.
Além disso, Oliveira, Carvalho, e Nery
Filho (2017) afirmam que os jogos eletrônicos
propiciam o envolvimento conforme seus interesses e o aumento da capacidade afetiva, criativa, social e afetiva, auxiliando na coordenação motora, atenção, memória, concentração
entre outros. Os jogos também possibilitam ao
professor ou responsável achegar experiências
cotidianas de uma maneira lúdica aliando a teoria. Essa interação admite a aprendizagem de
uma forma prazerosa, tornando os jogos importantes recursos didáticos, os quais se moldam aos objetivos propostos, incitando a busca de novos conhecimentos ocasionada pelo
aumento de interesse, da curiosidade. Diversas
habilidades podem se desenvolver com o uso
desses jogos como a agilidade, o raciocínio lógico, a coordenação motora, concentração. É
de extrema importância que tanto o professor
quanto o responsável pela criança compreendam a importância dos jogos eletrônicos ou
aplicativos no processo ensino aprendizagem
para esta seja significativa.

tela é como um espelho onde o jogador fica se
observando. O estímulo cognitivo se dá através
das regras de funcionamento do jogo ao qual
a criança deve identificar para poder pontuar.
Como por exemplo, a mudança de cor de um
objeto de uma posição da tela para outra. Este
jogo foi desenvolvido em parceria com fisioterapeutas, especialmente para ser usado por
crianças com Síndrome de Down e apresentou
resultados significativos no desenvolvimento
motor.
Carvalho, Ferreira, Lobato, Carvalho
(2017), no artigo “Ferramentas aplicadas à
Educação e Saúde em crianças com Síndrome
de Down”, fazem referência à jogos voltados
para pessoas com necessidades especiais.
Enfatiza- se o jogo desenvolvido com Realidade virtual que, segundo Silva (2009), é um
jogo volvido para crianças com Síndrome de
Down, num formato de tabuleiro.
Jean Piaget (1990), na extensão de
suas pesquisas e obras, realça o lúdico para o
desenvolvimento da criança. Para ele, o jogo é
de suma importância para o desenvolvimento
da criança ao garantir que a atividade lúdica é
o início das atividades intelectuais da criança,
assim sendo essencial à prática pedagógica.

Hounsell, Diatel, Carvalho (2016), no
artigo “Movie Pensando: Um Jogo Sério para
o Desenvolvimento Cognitivo e Motor de Crianças com Síndrome de Down”, descrevem como
um jogo que estimula tanto os aspectos motores quanto cognitivos. O estímulo motor se
dá pelo uso da metáfora do espelho onde a
imagem do jogador é capturada por webcam
e o jogador é colocado dentro do ambiente virtual, onde pode interagir com os objetos que
o computador gera/controla. Dessa maneira, a
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O início da década de 1990, notadamente a partir da Declaração de Salamanca (BRASIL, 1994), propiciou movimentos para a educação inclusiva. Segundo o Parecer CNE/CEB n.
17/2001,
[...] em vez de focalizar a deficiência da pessoa, enfatiza o ensino e a escola, bem como as formas e condições de
aprendizagem; em vez de procurar, no aluno, a origem de um problema, define-se pelo tipo de resposta educativa
e de recursos e apoios que a escola deve proporcionar-lhe para que obtenha sucesso escolar; por fim, em vez de
pressupor que o aluno deva ajustar-se a padrões de “normalidade” para aprender, aponta para a escola o desafio
de ajustar-se para atender à diversidade de seus alunos (BRASIL, 2001, p. 14).

As crianças com Síndrome de Down se dispersam mais facilmente do que outras crianças e, como consequência da própria síndrome, precisam de estímulos precoces e constantes.
Esses estímulos precisam estar centralizados nas particularidades e, para que exista aprendizagem significativa, é preciso que ocorra uma interação do que ela já sabe e o reconhecimento
do novo.
Uma probabilidade de estímulos pode ser localizada nos aplicativos e jogos eletrônicos,
que podem facilitar a efetivação do conhecimento e de habilidades e com isso é atribuído sentido ao aprendizado.
Ao final desta pesquisa, fica-me o questionamento de que se possuir alunos com Síndrome de Down matriculados, torna uma escola, de fato, inclusiva. É necessário ter em mente que
escola para todos é diferente de todos na escola. (RODRIGUES, 2003).
É importante ressaltar o preparo que a escola deve dispor para que haja eficácia nesse
processo de inclusão. E dentro desse preparo a redução do número de alunos por turma é de
suma importância. Isso possibilita uma maior intervenção pedagógica não só para o aluno com
Síndrome de Down, mas para todos os outros.
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CONSTRUÇÃO DO SABER E AS PRÁTICAS
DOCENTES NO CAMPO COGNITIVO

RESUMO: Este trabalho constitui uma síntese da aprendizagem, bem como da função cerebral, por meio da psicopedagogia e como essa relação se dá com os estímulos artísticos, e
portanto, submete temas cruciais à atenção da comunidade educativa e psicopedagógica. A
comunidade educacional está se tornando consciente que “entender o cérebro” pode apontar
novos caminhos para a pesquisa e melhorar as políticas e práticas educativas. Isso em contato
com os conhecimentos do meio acadêmico, com as contribuições didáticas e com as áreas do
conhecimento estudantil vem dando um novo fôlego ao desenvolvimento educacional. Ele
não propõe soluções simplistas, nem afirma que a psicologia da educação tem a resposta para
tudo. Por outro lado, constitui um inventário objetivo do conhecimento atual na encruzilhada
da psicopedagogia cognitiva e aprendizagem; também indica caminhos para explorar e listar
as implicações ao processo de ensino.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Construtivista; Educação; Ensino.
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INTRODUÇÃO

O

ser humano pensa-se algumas vezes, ter uma relutância natural em se educar.
Esta tendência natural de saber pode-se detectar na criança. Muito antes de ela ir
para a escola, a criança já acumulou vasto conhecimento ela pode se expressar na
linguagem de seus pais e, às vezes, se o ambiente se presta a ele. Como explicar que a criança
tem tanta facilidade para adquirir sua língua falada, enquanto ela leva tanto tempo nos bancos da
escola para aprender a escrever, quando consegue. Uma questão séria aqui é a eficácia da aprendizagem escolar e os métodos usados em nossas salas de aula.
Na educação, a atividade mais relevante ocorre do lado da criança que é educada, do
jovem ou da jovem que aprende em conjunto a uma série de técnicas e teorias. A criança, já bem
antes de entrar na escola, aprende a falar com uma velocidade espantosa. Local no qual se situa o lar que é tão difícil compreender o aprender e a escrita dessa mesma linguagem dentro do
sistema escolar. Muitos educadores observam que os assuntos escolares são difíceis de serem
transferidos. A esse respeito, o que uma teoria moderna diz, explica-se por meio do construtivismo,
essa teoria busca ensinar que o ser humano organiza, a aula e estrutura o novo material com o
conhecimento antigo.
As atividades mais apropriadas na educação são aquelas em que crianças e jovens adultos se ensinam. Os pré-escolares aprendem a falar sua primeira língua com uma rapidez espantosa. Por que então eles têm tanta dificuldade em aprender a escrever a mesma língua na escola? A
mesma situação vale para todos os sujeitos – os educadores observaram que é difícil obter êxito.
O que uma teoria moderna, construtivista, tem a dizer sobre essa situação? Ensina-nos que eles
organizam, classificam e estruturam material novo com base em seu conhecimento prévio.
Na era dos satélites, quando o ambiente educacional se tornou consideravelmente enriquecido, a criança sem dúvida achará mais fácil encontrar-se no meio ambiente, especialmente desde
a criação de uma produção considerável. Documentos multimídia, espera-se que as novas tecnologias possibilitem a criação de uma universidade virtual, alimentada pela educação de qualidade.
Crianças e estudantes acharão muito mais fácil aprender mais sobre isso. E isso é ainda
mais verdade que uma grande quantidade de documentação multimídia está disponível. Está sendo previsto que as novas tecnologias levarão à criação de um mundo virtual, que é alimentado pelo
ensino de alta qualidade.
Em educação, a atividade mais relevante é realiza o lado da criança que é educada, do
jovem que está aprendendo. Para falar de maneira inteligente sobre a educação ou sobre a situação escolar como um todo, os psicopedagogos costumavam recorrer à tríade: professor, aluno
e assunto ensinado. Hoje, a terminologia evoluiu um pouco para estar mais perto das teorias em
voga, preferimos falar de aluno e ambiente educacional, o professor passou a fazer parte desse
ambiente educacional como mediador.
Qualquer observador ou perceptivo logo perceberá que a atividade mais relevante em
todos os níveis, do elementar ao universitário, independentemente da disciplina ou campo considerado, não está do lado das estruturas administrativas, nem do regime pedagógico, mas ocorre
no centro da abordagem pedagógica, mais especificamente do lado da criança que é educada, o
jovem ou a jovem que aprende. Além disso, deve ser afirmado com vigor quando há aprendizado,
em termos da pessoa mudando, crescendo, se desenvolvendo. É no mundo interior de motivos,
atitudes, processo de crescimento que se desenrola a ação para educar. Ela é feita de experiências
que estão ocorrendo na profunda personalidade do despertar dos recursos internos, os desenvolvimentos pessoais progressivos e, especialmente, do crescimento doméstico lento cujo impulso
discreto nem sempre é sensível o administrador preocupado com a organização e eficiência.
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CONCEITO DE SUPERDOTAÇÃO
Inteligência, criatividade e talento são
conceitos centrais e estão incluídos nas várias
definições que foram propostas para superdotação. Diferentes definições evoluíram de um
único desempenho intelectual para a identificação de múltiplas habilidades e inteligências.
Abordagens multifacetadas são consistentes
com as categorias de inteligência analítica,
criativa e prática. Tanto a teoria das inteligências múltiplas quanto o modelo de comportamento servem como exemplos precisos de
teorias multifacetadas e bem pesquisadas de
inteligência e superdotação. A superdotação é
definida como um processo de desenvolvimento com referências cognitivas, comportamentais e neuropsicológicas especiais (BRASIL,
2008):

As escolas devem acolher todas as crianças, independentemente de suas condições físicas, intelectuais,
sociais, emocionais, linguísticas ou outras. Devem acolher 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 desfavorecidas ou marginalizadas (DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, 1994, p. 17-18).

Definições posteriores de crianças superdotadas e talentosas evoluíram para incluir
os aspectos sociais e emocionais. Essa definição enfoca as características cognitivas e
emocionais do indivíduo. A superdotação é um
desenvolvimento assíncrono no qual as habilidades cognitivas avançadas e a intensidade
aumentada combinam-se para criar experiências interiores e consciência que são qualitativamente diferentes da norma. Esta assincronia
aumenta com maior capacidade intelectual. A
singularidade dos superdotados os torna parOs aspectos relacionados a educação ticularmente vulneráveis e requer modificações
nesse tocante são objeto de legislação espe- na parentalidade, no ensino e no aconselhacífica, como podemos ver na perspectiva da mento para que eles se desenvolvam de modo
Educação Inclusiva (BRASIL, 2008):
ideal (BRASIL, 2008).
[...] demonstram potencial elevado em qualquer uma
das seguintes áreas, isoladas ou combinadas: intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidade e artes,
além de apresentar grande criatividade, envolvimento
na aprendizagem e realização de tarefas em áreas de
seu interesse (BRASIL, 2008, p. 9).

Crianças superdotadas e talentosas
são aquelas identificadas por pessoas profissionalmente qualificadas que, em virtude de
habilidades excepcionais, são capazes de alto
desempenho. São crianças que necessitam de
programas e ou serviços educacionais diferenciados, além daqueles normalmente fornecidos
pelo programa escolar regular, a fim de realizar
sua contribuição para si e para a sociedade.
As crianças capazes de alto desempenho incluem aquelas com realização demonstrada e
ou capacidade potencial em qualquer uma das
seguintes áreas, individualmente ou em combinação capacidade intelectual geral, aptidão
acadêmica específica; pensamento criativo ou
produtivo, habilidade de liderança; artes visuais e performáticas e capacidade psicomotora:

Pesquisas recentes sugeriram que um
alto nível de inteligência, juntamente com altos
níveis de criatividade, e outros fatores, como
traços de personalidade, motivação e fatores
ambientais, compõem o que é chamado de superdotação. No entanto, há falta de consenso
em relação ao conceito de superdotação, às
características do indivíduo superdotado, como
ele se desenvolve etc. A pesquisa sobre superdotação é diversa. Existem muitas definições
distintas de superdotação, e como mencionadas, até agora apenas um pequeno consenso
foi alcançado (BRASIL, 2008).
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CONCEPÇÕES DE APRENDIZAGEM E
NÃO APRENDIZAGEM
Segundo Rotta (2007), uma abordagem baseada na lógica da Educação Inclusiva
deve começar a partir de uma perspectiva de
aprendizado e desenvolvimento que considere o histórico dos indivíduos e seus processos
particulares de construção de conhecimento.
Deste ponto de vista, as estruturas do conhecimento parecem ser construídas pelo indivíduo ao longo do curso de sua interação com o
ambiente social, embora sejam fundamentadas
na inteligência como capacidade humana. Portanto, o avanço no desenvolvimento cognitivo
também é considerado um processo único, de
modo que, não necessariamente todos os indivíduos, invariavelmente atingirão níveis cognitivos mais avançados. Para alguns autores, esse
é um erro comum ao interpretar a teoria construtivista de Piaget, pois o que o autor diz é que
a passagem de um estágio para outro depende
principalmente do ambiente social que pode
acelerar ou retardar o início de um estágio, ou
até impedir sua manifestação (ROTTA, 2007).

ao mesmo tempo, o prazer da descoberta. A
forma como cada indivíduo lida com essa ambivalência é algo muito peculiar e pode estar
relacionada, entre outros fatores, à sua percepção de autoeficácia, ou seja, o grau em que
os indivíduos acreditam que são capazes de
atingir determinados objetivos.
Levando em consideração todos esses
aspectos, é plausível supor que as dificuldades
de aprendizagem possam estar relacionadas,
mas não necessariamente, a algumas deficiências intelectuais ou sensoriais, entre outras. Em
muitas situações, essas dificuldades resultam
de falhas interacionais, como as que envolvem
a relação do indivíduo com o meio social que
alteram ou dificultam o desenvolvimento cognitivo (ROTTA, 2007). Isso pode ocorrer até mesmo entre alunos com deficiência que muitas
vezes têm seu potencial de aprendizado subestimado e, como resultado, tendem a ter menos
demandas deles pelo meio social.
Como tudo isso pode ser aplicado
quando o aluno um está instituições de ensino
existem dois perfis de estudantes. Um de idade
mais avançada que já atingiu o nível formal de
desenvolvimento cognitivo – isso não significa
que ele necessariamente aplicará essa lógica
a todos os conteúdos aos quais está exposto.
E de outro o aluno que ainda não construiu estruturas formais, especialmente devido a condições desfavoráveis em seu processo de escolarização (ROTTA, 2007).

Assim, o conhecimento é desenvolvido
pela colaboração entre ensinar e aprender indivíduos. Para Vygotsky, é na relação com os outros e através dela que ocorre a conversão dos
processos de dimensão social para a dimensão individual, que é a base do processo de
aprendizagem. Sendo assim, o autor acredita
que o ambiente social historicamente construído fornece as ferramentas físicas e simbólicas
Obviamente, esses dois perfis podem
que o organismo utilizará como mediador nesser pensados, didaticamente, como dois extrese processo (ROTTA, 2007).
mos em continuidade, entre os quais existem
A construção do conhecimento pode muitos outros casos. Além disso, das questões
então ser considerada como envolvendo expe- que envolvem o desenvolvimento cognitivo dos
riências individuais que motivam as pessoas alunos, é necessário considerar outros aspeca aprender ou a não aprender, ou seja, todo tos que permeiam sua aprendizagem. Entre esaprendizado está ligado a significados que são tes, os desafios inerentes ao contexto escolar e
muito específicos para cada indivíduo (ROTTA, ao ciclo de vida do aluno que nele ingressam e
2007). Por exemplo, o processo de aprendi- podem ser mencionados (ORRU, 2011).
zagem implica inevitavelmente uma ambivalência emocional, pois envolve o indivíduo aceitando que ainda não conhece alguma coisa e,
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O aluno, geralmente em transição deve
adaptar-se a uma nova lógica de construção
do conhecimento, orientada principalmente por
uma posição de maior autonomia e independência representada pela figura do professor e
pela família. Neste sentido, ele ou ela deve ser
capaz de usar um conjunto de estratégias de
aprendizagem que permitam uma maior auto
regulação. O aluno também tem que lidar com
o desafio de entrar em um grupo social novo,
ampliado e diversificado, o que nem sempre é
fácil. Além disso, é necessário escolher uma
carreira e avaliar continuamente a adequação
da escolha (ORRU, 2011).

O objeto da psicopedagogia é, portanto,
o estudo e suporte das condições psicológicas
e cognitivas necessárias para a aprendizagem
e matrícula escolar (MANTOAN, 2003). Assim,
a psicopedagogia afirma a estreita ligação entre desenvolvimento psicológico, desenvolvimento cognitivo e aprendizagem. A educação
voltada para o público de jovens, observamos
a importância de fatores psicológicos e cognitivos na qualidade do investimento escolar. Um
estudante com um distúrbio de aprendizagem
(dislexia ou dispraxia), incapaz de atender a
certos requisitos acadêmicos é improvável que
perder alguma confiança em sua capacidade
de aprender, de se sentir ninguém e ficar desanimado ou alienar aprendizagem (MANTOAN,
Outro fator importante na adaptação e 2003).
sucesso dos alunos é representado pelas conSituações de abusos causadas por esdições oferecidas pela escola, como a qualidade do ensino em sala de aula e os serviços tudantes podem causar problemas que devem
institucionais de apoio ao estudante (ORRU, ser mediados por profissionais, estes proble2011). Quanto a este último, as discussões so- mas podem causar rupturas em quem sofre
bre a aprendizagem, incluindo aquelas perten- sentindo-se excluído, pode não ser mais capaz
de ir à escola por medo de ser assediado nocentes ao campo da Educação Inclusiva, são
vamente por seus colegas (essa recusa é freunânimes em apontar a necessidade de serviquentemente acompanhada de “somatização”:
ços de apoio psicopedagógico aos estudantes. dor de estômago, dor a cabeça, etc.). Um estudante que percebe demandas parentais maciças de seus pais, temendo que ele não consiga satisfazer seu desejo, pode desenvolver
ansiedade sobre o desempenho (um medo esO século XIX é marcado pelo advento magador de fracasso) (MANTOAN, 2003).
de pesquisas sobre o desenvolvimento motor,
Para ajudar esses jovens, é essencial
intelectual e emocional das crianças. As figuras
emblemáticas desta pesquisa são Maria Mon- apoiá-los em sua totalidade, apoiar a autoestessori (doutora e pedagoga) e Jean Piaget tima e a motivação, permitir que se conscien(psicólogo). Nesta linha, a psicopedagogia se tizem de suas estratégias de aprendizagem e
os ajude a ajustá-los de acordo com suas difidesenvolveu na França em meados do século
culdades, transmitir uma metodologia específiXX. A etimologia do termo “psicopedagogo” reca para estudantes com dislexia, dispraxia ou
fere-se à do “pedagogo” (do grego paidagô- TDAH (transtorno do déficit de atenção com ou
gía) “criança” e “levar, acompanhar”. A filosofia sem hiperatividade) (MANTOAN, 2003), apoiar
dessa ciência é acompanhar, de forma perso- quando ele não pode investir com calma na
nalizada, as dificuldades escolares que podem escola por causa de dificuldades com seus
esmaecer o percurso dos alunos, apoiar o seu pares. Para ajudar os alunos em dificuldade,
desejo de aprender e evitar que abandonem a é necessário acompanhar o aluno no nível peescola. Isso é feito através de uma leitura edu- dagógico e psicológico. Um trabalho próximo
cacional e psicológica de suas dificuldades, também é indicado com seus pais e seus prolevando em consideração a personalidade da fessores, a fim de harmonizar e coordenar a
supervisão desse jovem.
criança em seu investimento na escola.

PSICOPEDAGOGIA NA INTERFACE:
ENSINO E CUIDADO

141

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

O AMBIENTE EDUCACIONAL E AS
DIFICULDADE DE COMUNICAÇÃO
Como há uma tendência de trazer
ações significativas para o ambiente educacional da criança, a maioria dos teóricos acredita
que o tipo de professor soberano em sua sala
de aula, que conhecemos, perderá sua autoridade. a ciência e seu crédito em favor de um
ambiente rico em informações e dados no qual
a criança e o aluno pode desenhar à vontade
(FREIRE, 2010). O papel do orador seria, portanto, chamado a se transformar.
Sob este título do ambiente educacional, primeiro discutimos o caso do professor,
diz o palestrante hoje, e depois o das novas
tecnologias em educação. O funcionamento da
mente, para o qual a referência foi feita acima,
nos interessa como os alunos entenderam e
lembraram o que se disse durante a elaboração da maneira de transmitir o conhecimento,
isto é, transmitir ideias e conhecimentos de
uma pessoa para outra. No uso comum, o ensino é concebido como uma ação que uma pessoa mais bem preparada exercita outra pessoa
menos, ou como um bem que uma pessoa dá
a outra, transmite ou impõe em colaboração
(FREIRE, 2010).
Essa transmissão de conhecimento
que usa a linguagem feita de frases que consistem em palavras não é ilusório, talvez a ilusão nasça do fato de observarmos que a linguagem funciona muito bem na vida cotidiana
(FREIRE, 2010). No entanto, em uma sala de
aula, muitos professores já passaram por isso:
o conhecimento é difícil de transmitir pela fala.
Os profissionais em educação geralmente baseiam sua ação em uma suposição
inválida de que as palavras e frases que o professor associa às suas experiências pessoais
evocam o mesmo significado nas mentes dos
alunos que as recebem. No entanto, as experiências pessoais do aluno não são as mesmas
do professor (FREIRE, 2000).

Como exemplo, podemos nos perguntar qual é o modo particular em que representamos a geografia do mundo. É provável que
o centro não esteja localizado em partes identificáveis através do mundo, nem nas proximidades das instâncias vicinais, mas para cada
um de nós, o ponto central da organização da
localização do mundo é naturalmente colocado
em sua pequena representação de nascimento
ou em uma rua em sua cidade, da qual todo o
universo é articulado.
Em tal contexto, o aluno entende o que
pode e às vezes o que ele quer. Além disso,
a experiência nos diz que a primeira atividade
do aluno em uma sala de aula não é assimilar
um ensino, sua atenção é direcionada para a
forma como ele se situa no ambiente escolar e,
mais especificamente, para avaliar o professor.
Ele formará uma ideia concreta daquele que o
ensina bem antes de achar importante aprender verbos irregulares ou o acordo de particípios passados.
Este exemplo é uma ilustração surpreendente das ideias tolas de uma criança sobre
o ensino que ele recebe, bem como as dificuldades de comunicação que podem surgir
na educação como na maioria das situações
humanas. Este exemplo atesta, acima de tudo,
o fato de que o aluno não precisa realizar uma
atividade cognitiva apenas em relação a disciplinas escolares diferentes, mas suas estruturas mentais também devem incluir um ordenamento de sua experiência geral na construção
de si mesmo. Em suas relações com seus professores, com seus colegas e com toda a escola. Em vista de tal afirmação em termos de
atividade educacional, pode-se perguntar se a
psicologia pode ser útil para nós.
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APRENDIZAGEM COGNITIVA E O
CONSTRUTIVISMO
Na concepção de Freire, apesar de algumas das dificuldades inerentes à passagem
das teorias propostas pelos pesquisadores
para a aplicação no campo da educação, permanece o fato de que o falante, ao formular
sua abordagem didática, irá se beneficiar entre
os modos de aprendizagem propostos pelos
teóricos. Além disso, estes no final deste século se voltaram para o aprendizado cognitivo
(DELVAL apud BECKER, 2007).
O termo aprendizagem cognitiva criado em resposta ao behaviorismo de Watson
e Skinner, nos anos 1960-1970, tem gradualmente deu lugar ao termo construtivismo já utilizado por Jean Piaget, ao desenvolver sua teoria do desenvolvimento de inteligência. Durante
os anos 1980-1990, a palavra construtivismo
deu origem a uma nova versão das ideias de
Piaget. Uma teoria híbrida surgiu da aprendizagem e da pedagogia. Alguns experimentos
parecem mostrar que essa abordagem poderia
tornar-se frutífera e fornecer uma visão global e
até mesmo fértil para todos os fenômenos educacionais (DELVAL apud BECKER, 2007). Embora construtivismo seja discutido e de modo
variado julgados particularmente para as suas
posições radicais teoricamente, a maioria dos
psicólogos e pedagogos das comunidades empurram epistemologias mais tradicionais para
adotar essa renovação da pedagogia, que, em
sua opinião, melhor atenderia às conclusões
das teorias atuais de aprendizagem (FREIRE,
2010).
O construtivismo tem muitas raízes na
filosofia e psicologia deste século. Entre outros,
podemos mencionar, a perspectiva do desenvolvimento e cognitiva de J. Piaget, figura de
proa de um primeiro construtivismo em estudos dos processos de memória e pensamento
no processamento da informação, bem como
as declarações culturais.

Apesar de algumas discrepâncias entre as declarações desses vários autores, a
pesquisa em psicopedagogia chega a uma
abordagem comum reconciliável e ao desenvolvimento de métodos didáticos que possam
renovar o ensino em vários níveis do sistema
escolar (PIAGET, 2011).
O construtivismo estabelece um princípio básico que diz o seguinte, o conhecimento
é construído pelo próprio aprendiz enquanto
ele se esforça para integrar bem suas experiências. A palavra construção é aqui o termo
central da teoria. De fato, o cérebro do aprendiz
não consiste em pequenas cavidades ou células vazias para preencher, uma posição legada
pelos proponentes do positivismo; pelo contrário, o intelecto da criança ou do adulto está
constantemente em ação, organiza, classifica,
estrutura o novo material com o conhecimento
antigo, de modo a chegar a um todo significativo (para fazer sentido, dizem os americanos).
Se surgem novas experiências que entram em
conflito com o conhecimento adquirido no passado, o sujeito experimenta, desenvolve e, em
particular, avalia até o surgimento de uma estrutura satisfatória. Isso faz com que o mundo
real se manifeste apenas onde as nossas construções falham (PIAGET, 2011).
Aos olhos dos construtivistas, o fracasso torna-se assim o elemento mais importante
para o avanço do conhecimento, uma vez que
obriga o sujeito a confrontar a nova situação
com estruturas previamente adquiridas (PIAGET, 2011). Significa literalmente que não podemos aprender, isto é, mudar a maneira como
entendemos o mundo ou um fenômeno particular e como nos comportamos em relação
a ele, que se nosso conhecimento prévio não
nos levar até lá onde nós queremos ir. Se essa
falha não ocorrer, tudo o que aprendemos é
que nossa maneira atual de construir o mundo
é viável e produz os benefícios esperados.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É de se esperar que com a imensa mudança provocada pela chegada de novas tecnologias na educação, psicólogos educacionais, educadores de línguas, artes e ciências, junto com
especialistas dos departamentos de tecnologia, produzir documentos de alta qualidade pedagógica que possam atingir o aluno em seu próprio processo de aprendizagem.
Dessa forma, as modernas tecnologias educacionais se tornarão recursos de qualidade
rara para alcançar os objetivos dos currículos e, mais especificamente, para desenvolver a capacidade de pensar.
Escusado será dizer que o construtivismo e as novas tecnologias têm ambos os lados
para oferecer ao mundo contemporâneo da educação. No entanto, as teorias da aprendizagem
e as prescrições para a prática do ensino devem andar de mãos dadas. Então, neste ponto, algumas pessoas ficarão tentadas a imaginar se a tecnologia da informação pode fazer um bom
casamento no final deste século com essa nova teoria chamada construtivismo.
Podemos associar cultura a arte como instrumento de auxílio imaginativo, subjetivo, narrativo e frequentemente controverso, mas muito raramente científica. Em contraste a isso, nós
tratamos ciência como lógica, objetiva, factual, e integral ao nosso entendimento da natureza,
tanto de nós mesmos quanto o mundo ao nosso redor.
Mas o crescente insight que alguns cientistas tiveram veio a reconhecer o trabalho de
artistas como co-investigadores da realidade, assim levaram suas abordagens a diferem, artistas e os cientistas, se esforçando para um objetivo comum em busca pelo reconhecimento das
partes constituintes do conhecimento. Portanto acreditamos ao associarmos psicopedagogia à
arte encontramos os elementos que além de sustentar nossas aspirações, contribuímos para
enriquecer os estudos sobre essa ciência que cada dia mais ganha proporções importantes.
Lacunas existem e sempre hão de existir pois o conhecimento não é algo que se esgota,
sempre há de surgir uma nova possibilidade, temos a crença de que a continuidade da pesquisa
em questão possa caminhar em torno da questão alimentar que abordamos aqui, mas para o
momento estamos satisfeitos com os resultados obtidos.
A psicopedagogia demonstra claramente que o cérebro tem uma grande capacidade
adaptação às demandas de seu meio ambiente, plasticidade e conexões neurais são criadas
ou outros são enfraquecidos ou eliminados conforme necessário. A extensão da modificação
depende de tipo de aprendizado: Aprendizado de longo prazo leva a mudanças mais profundas.
Ela também depende de quando a aprendizagem acontece.
As atividades lúdicas devem voltar-se para o entendimento do ambiente, assim como,
estimular a imaginação e, acima de tudo, divertir educando. Como em qualquer processo de socialização os pais costumam pensar no brinquedo “certo” para seu filho antes de adquiri-lo. Mas
como reconhecer brinquedos de alta qualidade educativa ou como você saber se o brinquedo é
seguro? Os jogos de hoje muitas vezes fornecem padrões de pensamento,
em que a criatividade individual e a imaginação das crianças nem sempre são suficientemente estimuladas. Mas também existem jogos digitais que - usados com medida e objetivo - permitem que as crianças
experimentem e aprendam. Além disso, deve também ser observado
que, cada vez mais brinquedos específicos de gênero estão voltando
ao mercado e, portanto, uma distribuição clara dos jogos já ocorre
em uma idade jovem. Mais importante do que regar as crianças com
brinquedos, é dar-lhe espaço e tempo para brincar, no qual ela possa
expressar sua própria imaginação.
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LÚDICO NA APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente artigo tratará a respeito do brincar, do lúdico na aprendizagem. Assim,
num plano mental, brincar não é puro divertimento. Supõe-se uma relação de domínio e
triunfo entre a realidade psíquica e o mundo real no qual se vive, conferindo harmonia ao pensamento e ás emoções. Talvez por isso, quando se brinca, organiza ainda que intuitivamente
e numa qualidade mágica o mundo inteiro e abre espaço para aprendizagem. A brincadeira é
o material de que é feita a vida da criança. Nela a criança emprega até o limite a energia que
possui. A brincadeira dá alento à imaginação, desenvolve as suas aptidões, tanto físicas como
intelectuais e proporciona -lhe também compreensão, cordialidade e simpatia para outrem.
a brincadeira infantil é entendida como atividade social da criança, cuja natureza e origem
específicas são elementos fundamentais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere. A brincadeira é de fato um espaço de aprendizado sócio
cultural, localizado no tempo e no espaço.

Palavras-chave: Lúdico; Aprendizagem; Brincadeira.
147

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

INTRODUÇÃO

A

escolha do tema justifica-se pelo fato que o brincar e o lúdico é uma forma de
desenvolver a criatividade, os conhecimentos, através de jogos, música e dança.
Sendo que o intuito é educar, ensinar, se divertindo e interagindo com os outros,
o lúdico está em todas as atividades que despertam o prazer, contribui de forma significativa
para o desenvolvimento do ser humano, é de fundamental importância para o desenvolvimento
físico e mental da criança, auxiliando na construção do seu conhecimento e na sua socialização,
englobando aspectos cognitivos e afetivos. Através da espontaneidade do brincar que a criança
poderá explicitar as diferentes percepções concebidas dentro do seu contexto familiar e social,
durante as brincadeiras, adquirem iniciativa e autoconfiança.
O olhar sobre o lúdico não deve ser visto apenas como diversão, mas sim, de grande importância no processo de ensino-aprendizagem na fase da infância. A criança ao brincar e jogar
se envolve tanto com a brincadeira, que coloca na ação seu sentimento e emoção. Pode-se dizer
que a atividade lúdica funciona como um elo integrador entre os aspectos motores, cognitivos,
afetivos e sociais, portanto a partir do brincar, desenvolve-se a facilidade para à aprendizagem,
o desenvolvimento social, cultural e pessoal e contribui para uma vida saudável, física e mental.
Ao brincar a criança também adquire a capacidade de simbolização, permitindo que ela
possa vencer realidades angustiantes. O brincar é um impulso natural da criança, que aliado à
aprendizagem torna-se mais fácil à obtenção do aprender devido à espontaneidade das brincadeiras através de uma forma intensa e total.
A problemática que será analisada busca compreender a importância dos jogos e brincadeiras como subsídios eficazes na construção do conhecimento infantil através de estimulações necessárias na produção de sua aprendizagem. A utilização de brincadeiras e jogos no
processo pedagógico faz despertar o gosto pela vida e leva as crianças a enfrentarem os desafios que lhe surgirem. Nesse sentido o lúdico pode contribuir de forma significativa para o desenvolvimento do ser humano, seja ele de qualquer idade, auxiliando não só na aprendizagem mas
também no desenvolvimento social, pessoal e cultural, facilitando no processo de socialização,
comunicação, expressão e construção do pensamento. Portanto, no presente estudo pretendo
mostrar a importância do “lúdico” e como ele, os jogos, os brinquedos e as brincadeiras podem
ser importantes para o desenvolvimento e para a aprendizagem das crianças.
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IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO
APRENDIZADO
Todas as crianças têm o direito ao brincar garantido em instrumentos legais de âmbito nacional e internacional, tais como a Declaração Universal dos Direitos da Criança, a
Convenção de Direitos da Criança da ONU e o
Estatuto da Criança e do Adolescente – Lei nº
8069/90.
No Art.4º da Lei Federal nº 8069/90.
Traz que “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”. A compreensão desses assuntos aliados a uma proposta educativa contextualizada poderão contribuir na organização do
trabalho pedagógico, tendo em vista o bem-estar da criança.

Brincar é também um grande canal
para o aprendizado, senão o único canal para
verdadeiros processos cognitivos. Para aprender precisamos adquirir certo distanciamento
de nós mesmos, e é isso o que a criança pratica desde as primeiras brincadeiras transicionais, distanciando-se da mãe. Através do filtro
do distanciamento podem surgir novas maneiras de pensar e de aprender sobre o mundo.
Ao brincar, a criança pensa, reflete e organiza-se internamente para aprender aquilo que ela
quer, precisa, necessita, está no seu momento
de aprender; isso pode não ter a ver com o que
o pai, o professor ou o fabricante de brinquedos propõem que ela aprenda.
De acordo com Borba (2006, p.38),
É importante enfatizar que o modo próprio de comunicar
do brincar não se refere a um pensamento ilógico, mas
a um discurso organizado com lógica e características
próprias, o qual permite que a criança transponham espaços e tempos e transmitem entre os planos da imaginação e da fantasia explorando suas contradições e
possibilidades. Assim o plano informal das brincadeiras
possibilita a construção e a ampliação de competências e conhecimentos nos planos da cognição e das interações sociais, o que certamente tem consequências
na aquisição de conhecimento nos planos de aprendizagem formal (MACHADO, 2003, p. 37).

O brincar significativo aliado ao aprender a aprender precisa estar mais presente no
cotidiano educacional da criança. A brincadeira é uma atividade necessária e saudável na
Segundo Borba (2006), o brincar é
infância. Por meio da brincadeira ela constrói
seu próprio mundo e se projeta no mundo real. sugerido em muitas propostas e práticas pedagógicas com crianças e adolescentes como
O brincar é um importante processo um pretexto ou instrumento para o ensino de
psicológico, fonte de desenvolvimento e apren- conteúdo. Ainda segundo Borba (2006, p. 41)
dizagem. Ele envolve complexos processos de que quando as atividades são compreendidas
articulação entre o já dado e o novo, entre a apenas como recursos, perdem o sentido de
experiência, a memória e a imaginação, entre brincadeira e, muitas vezes, até mesmo o seu
a realidade e a fantasia, sendo marcado como caráter lúdico, assumindo muito mais a função
uma forma particular de relação com o mundo, de treinar e sistematizar conhecimentos, uma
distanciando-se da realidade da vida comum, vez que são usadas com o objetivo principal de
ainda que nela referenciada. A brincadeira é atingir resultados preestabelecidos.
de fundamental importância para o desenvolvimento infantil, na medida em que a criança
pode transformar e produzir novos significados.
O brincar não só requer muitas aprendizagens
como também constitui um espaço de aprendizagem. Como ressalta Machado (2003, p. 37):
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É preciso compreender que “o jogo
como recurso didático não contém os requisitos básicos que configuram uma atividade
como brincadeira: ser livre, espontâneo, não ter
hora marcada, nem resultados prévios e determinados”. Como afirma Borba (2006), a imaginação, constitutiva do brincar e do processo
de humanização dos homens, é um importante processo psicológico, iniciado na infância,
que permite aos sujeitos se desprenderam das
restrições impostas pelo contexto imediato e
transformá-lo. Combinada com uma ação performativa construída por gestos, movimentos,
vozes, formas de dizer, roupas, cenários etc., a
imaginação estabelece o plano do brincar, do
fazer de conta, da criação de uma realidade
“fingida”.
Brincar pode prender totalmente a
atenção da criança. Há muito que explorar no
mundo: forma, textura (áspero, liso, escorregadio) consistência (duro, macio) cor, gosto. Tudo
deve ser explorado, sentido, cheirado, experimentado. Segundo Maluf (2003), na brincadeira cooperativa, é muito importante pertencer
ao grupo. A criança tem um lugar definido, bastante diferente daquele decorrente da atividade
individual que caracteriza as brincadeiras solitárias ou em paralelo e, diferente até, da simples socialização peculiar ao processo de se
juntar a um grupo.

terrupções causadas por outros interesses. A
conversa gira principalmente em torno dos papéis representados.
A melhor maneira de a criança aprender a brincar é respeitarmos seu próprio ritmo, ajudá-la e encorajá-la, se necessário. Se
a criança possui oportunidade de brincar com
outras crianças da mesma idade, a maioria delas aprende; antes do cinco anos, saberá dividir, compartilhar e conviver bem em grupos.
Devemos proporcionar à criança muitas oportunidades de atravessar os diversos estágios
de aprendizado. Além disso, é importante se
ter ideia do que fazer durante as atividades das
crianças, para tornar as coisas mais fáceis para
todas elas. Segundo Maluf (2003) Os adultos
podem, dessa maneira, cumprir várias funções:
•Dar apoio;
•Escolher o momento certo para ajudar a criança a se retirar da brincadeira, quando sentir que ela está insegura;
•Assegurar sempre que a criança esteja pronta para novas experiências, deixando
que ela se manifeste;

•Dar ideias: sugerir novas atividades, e
estar sempre preparado a ter ideias rejeitadas,
quando as crianças ficarem determinadas e se(Cooperação simples). Brincadeiras guem outro rumo;
cooperativas podem constituir, simplesmente,
a atividade conjunta de montar objetos com
•Estimular conversas: às vezes a conpeças de encaixe, ou fazer castelos de areia. versa decorre naturalmente da brincadeira, desA criança toma parte em atividades compar- viando a atenção da criança do aqui e agora;
tilhadas, fazendo as mesmas coisas, dividem
brinquedos, espera a sua vez, trabalha com o
•Dar conselhos: julgar cuidadosamenoutro. A conversa é principalmente em torno da te quando a criança será capaz de aprender
própria atividade.
com a experiência, ou se é melhor intervir;
A criança brinca de faz-de-conta, as•Atuar como juiz: avaliar situações insume um papel e o representa. Participa tam- tervir, para resolver atritos ou evitá-los;
bém de jogos com regras complexas. Certas
brincadeiras, como imitar papai e mamãe, por
•Tomar parte na brincadeira: aceitar
exemplo, podem durar vários dias ou semanas, qualquer papel que lhe seja atribuído;
com graus variáveis de elaboração e com in150
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•Ajudar uma criança em dificuldades
Zanluchi (2005, p. 89) reafirma que
quando alguma tarefa está além das suas ca- “quando brinca, a criança prepara-se para a
pacidades (MALUF, 2003).
vida, pois é através de sua atividade lúdica que
ela vai tendo contato com o mundo físico e soBrincar é muito mais de uma atividade cial, bem como vai compreendendo como são
sem consequência para criança. Brincando a e como funcionam as coisas”. Nota-se, portancriança recria o mundo em que vive. Através to, a importância do brincar no desenvolvimendo faz de conta, a criança traz para si uma si- to da criança uma vez que, além do surgimentuação vivida e adaptada à sua realidade e ne- to da identidade, autoestima, autoconceito e
cessidade emocional. Segundo Maluf (2003) das aprendizagens relativas às interações com
brincar é:
o meio, é também durante este período que
se dá um maior desenvolvimento cognitivo da
• Comunicação e expressão, assocriança, resultando em um maior crescimento
ciando pensamento e ação;
e desenvolvimento do cérebro humano.
• Um ato instintivo voluntário;

Muitas vezes, as crianças brincam para
se descontrair, para se divertirem, porque a
• Uma atividade exploratória;
brincadeira faz parte de “ser criança”. Já em
outros momentos, a criança brinca individu• Ajuda as crianças no seu desenvol- almente. Nesse instante que a criança brinca
vimento físico e mental;
sozinha ela conversa com o brinquedo e isso,
segundo Piaget, é considerado totalmente nor• Um meio de aprender a viver e não mal. A criança brinca a todo o momento, na
a um mero passatempo (MALUF,
sala de aula, em casa, na rua, tudo pode se tor2003).
nar uma brincadeira. De acordo com Kishimoto
(1998, p. 12) “[...] a introdução da brincadeira
Segundo o autor Maluf (2003), o brin- no contexto infantil inicia-se, timidamente, com
car está presente em nossa vida desde a pri- a criação dos jardins de infância”.
meira infância, pois é brincando que os bebês
descobrem como as coisas funcionam. É nesBrincar é prazer, é descontração, é dise período que começam a se relacionar com vertimento e é muito importante em todas as
a vida, percebe seu corpo a sua volta. O brin- fases da vida, sendo que mesmo os adultos
car é de suma importância frente às etapas do gostam de uma boa brincadeira. Torna-se didesenvolvimento das crianças, uma vez que é fícil imaginar, então, proibir uma criança de fao precursor do processo de socialização.
zer aquilo que faz com tanto prazer e faz parte
do seu dia-a-dia. Sabe-se que a brincadeira,
A socialização de uma criança desen- para a criança, é tão importante quanto o trabavolve harmoniosamente adquirindo superiori- lho para o adulto; dessa maneira, ela ocupa a
dade sob o ponto de vista da independência, maior parte do tempo da criança que leva isso
confiança em si, adaptabilidade e rendimento muito a sério. E os educadores devem saber
intelectual. Brincando as crianças aprendem de sua importância (KISHIMOTO, 1998, p. 12).
a lidar com alguns sentimentos, tais como:
ganhos, perdas, frustrações, medo, raiva, alegrias, tristezas [...] Enfim, uma infinidade de
sentimentos que prepara o indivíduo para a
vida social. Além de trabalhar a autoestima,
autonomia e fatores motivacionais (MALUF,
2003).
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Quando se fala em educação, também
somos forçados a pensar na mesma, de uma
forma mais prazerosa nos dias atuais. Assim,
analisa-se a escola como sendo um elo muito forte entre o processo de ensino-aprendizagem e o prazer que deveria proporcionar aos
que fazem parte dela. A criança exige cada vez
mais dos educadores e da Escola em saber
com prazer. Exige ser participante e integrante
do processo de ensino-aprendizagem, questionando “porquê” e “para quê” está fazendo
determinado tipo de atividade. É difícil alguém
negar que uma criança precisa brincar (KISHIMOTO, 1998, p. 12).
Em casa, na rua e especialmente,
nos Centros de Educação Infantil, o direito à
brincadeira é reconhecido por poucos como
essencial para o desenvolvimento humano.
Entende-se que a escola é o lugar onde as
possibilidades de aprendizagem são inúmeras
devido à diversidade existente. Porém, a criança aprende melhor brincando, e grande parte
dos conteúdos podem ser transmitidos de forma lúdica, por meio de brincadeiras e jogos.
Dessa maneira, o saber se processará naturalmente para a criança, tornando a escola interativa e envolvente. A criança é um ser ilimitado
em sua criatividade. Para ela, a brincadeira não
tem lugar específico, nem hora marcada para
acontecer. É uma atividade livre que não inibe
a fantasia, favorecendo o fortalecimento da autonomia (KISHIMOTO, 1998, p. 12).

O jogo infantil desempenha papel importante como o desenvolvimento motor, sendo que o desenvolvimento natural da criança
acontecerá através da brincadeira e da imitação. A criança é ativa, alegre, um ser totalmente lúdico, e ao entrar na escola, tudo isso lhe
é cortado brutalmente (KISHIMOTO, 1998, p.
12).
Ela é obrigada a passar horas do dia
sentada, imóvel, não podendo brincar, devendo “aprender” algo que julgamos importante,
mas que, muitas vezes, para ela não é interessante. Por isso, sente-se que é necessário haver uma valorização da escola, da família e da
sociedade em geral com relação à ludicidade
da criança, do seu brincar, da sua necessidade
de movimento próprio. Para ela, brincar é muito
sério e importante. E isso se torna fundamental para o seu desenvolvimento (KISHIMOTO,
1998, p. 12).

A brincadeira, na Educação Infantil, implica prazer e alegria no cotidiano escolar, além
de estar ligada com o sentimento de liberdade.
O brincar é uma realidade para as crianças, e
isso é suficiente desde que não sejam impedidas de exercitar sua imaginação. De acordo
com o estudo, a educação precisa rever suas
ações, valorizar o que é próprio da criança, o
brincar. Precisa transportar para o campo do
processo do ensino-aprendizagem condições
para aumentar a construção do conhecimento,
introduzindo as propriedades do lúdico, do praO brincar é desprovido das regras e zer, da capacidade de iniciação e ação ativa e
disciplinas exigidas pela escola e pelo adulto. motora (KISHIMOTO, 1998, p. 12).
Permite à criança manipular e até realizar brincadeiras em que objetos terão o significado e
No Brasil, tem-se observado uma preo sentido que ela desejar naquele momento. ocupação crescente com a educação infantil.
Dá a liberdade de criar suas regras e de, a Isso pode ser identificado em vários níveis,
partir do momento em que as brincadeiras não dentre os quais se inclui o legislativo. De acoragradarem mais, mudá-las, sempre buscando do com a Lei de Diretrizes e Bases da Educao prazer de brincar (KISHIMOTO, 1998, p. 12). ção Nacional – LDB (BRASIL, 1996), a educação infantil passa a ser parte educação básica,
constituindo sua primeira etapa. Ela deve ser
oferecida em creches e pré-escolas, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral da criança até seis anos de idade. Esta
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mesma lei defende o pluralismo das ideias e
Nessa perspectiva, Moyles (2002)
das concepções pedagógicas, a fim de garan- apresenta uma visão de brincar, relacionada
tir excelência na educação.
mais aos aspectos educativos. A autora entende esta atividade como um processo que ajuda
Consoante a LDB, as Diretrizes Cur- a criança a confiar em si mesma e em suas
riculares Nacionais para a Educação Infantil capacidades para interagir socialmente com
(BRASIL, 1999) determinam que as instituições outras crianças e/ou com os adultos.
devem promover, além da educação formal,
práticas de cuidado. Isso está em conformidaJá Ortega e Rossetti (2000) colocam
de com a visão presente na LDB de integrar que o uso do brincar permite a articulação enos aspectos físicos, psicológicos, intelectuais tre os processos de ensino e da educação e
e sociais da criança, possibilitando seu desen- exige uma postura ativa por parte do educando,
volvimento integral. Entre os fundamentos nor- que articula o ensino e a aprendizagem em um
teadores da educação infantil, essa resolução único movimento. Assim, a inserção do brincar
inclui a ludicidade e a criatividade.
livre, espontâneo, no currículo educacional e,
consequentemente, nos projetos pedagógicos
Já nos Referenciais Curriculares Nacio- das instituições educativas, é um processo de
nais para a Educação Infantil - RCNEI (BRASIL, transformação política e social em que crian1998) há uma preocupação em sensibilizar os ças são vistas pelos educadores como cidaeducadores para a importância do brincar tan- dãs, isto é, cada uma como sujeito histórico e
to em situações formais quanto em informais. sociopolítico, que participa e transforma a reaNeles, brincadeira é definida como a lingua- lidade em que vive.
gem infantil que vincula o simbólico e a realidade imediata da criança. No Estatuto da Criança
Avaliando a inserção do brincar no
e do Adolescente (BRASIL, 1990) é explicita- contexto educacional, Wajskop (1996) ressaldo o direito ao lazer, à diversão e a serviços tou que as instituições de educação infantil têm
que respeitem a condição peculiar da criança restringido as atividades das crianças aos exere do adolescente como pessoas em desenvol- cícios repetidos de discriminação visual, movimento.
tora e auditiva, através do uso de brinquedos,
desenhos e músicas. Ao fazerem isso, ao mesVerifica-se, com base nestes documen- mo tempo em que bloqueiam a organização
tos, que de fato há uma preocupação legítima independente das crianças para a brincadeira,
em promover melhores condições de desen- essas práticas infantilizam os alunos, como se
volvimento por meio da educação. Nesse con- suas ações simbólicas servissem apenas para
texto, a inserção do brincar pode constituir-se explorar e facilitar ao educador a transmissão
em um elemento importante para o ensino nas de determinada visão de mundo, definida, a
instituições educativas. Isso porque o brincar é princípio, pela instituição infantil.
um dos principais processos e uma das atividades mais presentes na infância, em que são
Segundo Wajskop (1996), se as insticonstruídas as capacidades e as potenciali- tuições fossem organizadas em torno do brindades da criança (MOYLES, 2002; PEREIRA, car infantil, elas poderiam cumprir suas fun2002).
ções pedagógicas, privilegiando a educação
da criança em uma perspectiva criadora, voluntária e consciente. Nas práticas educativas
não há tempo para desenvolver um aprendizado pelo brincar, já que o processo de escolarização e a preparação para a vida devem
ser feitos com rapidez. Enquanto, na visão da
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criança, o brincar nunca desaparece, na documentação escrita presente nas instituições
educativas a palavra brincar praticamente inexiste, sendo substituída frequentemente pela
palavra atividades.
Enfocando a questão do espaço para
o lúdico, Dytz e Cristo (1995) destacaram a
importância da ludoteca como local de brincadeiras nas instituições infantis. Ela é um espaço privilegiado de brincadeiras que estimula
a imaginação, a fantasia e a compreensão do
mundo por parte da criança. Fundamentando-se em Vygotsky, elas afirmaram que a atividade lúdica oferece uma válvula de escape para
as fantasias da criança ante as pressões do
mundo que a cercam. Posteriormente, Magalhães e Pontes (2002) assinalaram a criação e
a manutenção das brinquedotecas como lugares, por excelência, do brincar. No entanto, os
autores constataram que há uma significativa
falta de fundamentação teórica, de organização espacial, e muita improvisação por parte
dos gestores das brinquedotecas.
A brinquedoteca passou a adequar-se
aos objetivos e demandas da instituição, que
não estão necessariamente condizentes com
os objetivos e demandas das crianças. Jorge
e De Vasconcellos (2000) enfatizam uma ambivalência nas instituições educativas. De um
lado, tem-se o universo da brincadeira e, de
outro, o universo do estudo, do trabalho, da
seriedade. Assim, ou se estuda ou se brinca,
havendo pouca interação entre estes aspectos.
A partir das exposições desses autores, surgem alguns questionamentos: como,
de fato, as rotinas de atividades influenciam as
diversas funções que o brincar tem assumido
nas instituições educativas? Até que ponto as
concepções do brincar influenciam as atividades realizadas pelos educadores? Qual seria a
influência que as diferentes funções do brincar
têm no desenvolvimento infantil?

Essas questões serviram de referência
e nortearam o presente estudo, que teve como
objetivo descrever e analisar as relações existentes entre o contexto da instituição educativa
e o comportamento de brincar de seus educandos. Segundo o Dicionário Informal uma
atividade lúdica, é uma atividade de entretenimento, que traz prazer e diversão entre os indivíduos envolvidos. O termo “lúdico” vem do latim ludus, que remete ao “jogo, ato de brincar,
e ao divertimento”.
Sendo assim, as atividades lúdicas são
de suma importância na infância. Assim, o significado do lúdico vai além do simples ato de
brincar e jogar, podendo desenvolver saberes
para a vida pessoal e profissional, com o objetivo de levar a criança a interagir e intervir em
seu meio social de modo prazeroso, significativo e contextualizado (VASCONCELLOS, 2000).
Percebe-se através de leituras em livros revistas ou artigos acadêmicos que a ludicidade muitas das vezes são empregadas no
cotidiano dos professores quanto a sua aplicação e sistematização enquanto ferramenta
pedagógica, visto que, através das atividades
lúdicas, as crianças adquirem desenvolvimentos significativos que lhes permitem conhecer a
si mesmas, descobrir o mundo dos objetos, o
mundo dos outros e o seu próprio mundo, experimentando também, situações de aventura,
ação, exploração e aprende a enfrentar situações de conflitos e medos (VASCONCELLOS,
2000).
Portanto o ato de brincar é uma forma
natural da linguagem humana possibilitando a
expressão do sujeito criador capaz de dar significado a sua existência recriando e criando
transformando o mundo em sua volta proporcionado a uma aprendizagem no desenvolvimento pessoal, cultural e social colaborando a
uma saudável e prazerosa facilitando a comunicação, a socialização e a interação com as
outras crianças ajudando-as na construção do
conhecimento (VASCONCELLOS, 2000).
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No âmbito escolar, principalmente ao
que concerne à Educação Infantil o desenvolvimento das atividades lúdicas deve ser priorizado pelos professores no planejamento escolar,
visto que a brincadeira é uma ferramenta que
auxilia os professores oportunizando a eficácia
e uma significativa aprendizagem. Segundo
Piaget aponta:

Por fim, o ato de brincar permite à
criança desenvolver a capacidade de resolver problemas, colaborando com o processo
e apropriando-se de três fatores: a aprendizagem de novas informações; transformações ou
reciclagem e a avaliação. Diante deste contexto
compreende-se que o lúdico é primordial para
o desenvolvimento da criança, propiciando
além do prazer e diversão a aquisição da caA aprendizagem não é um processo pacidade cognitiva, a interação no meio social
ao qual o sujeito se limita a receber ou reagir e a relação com o outro (Vygotsky, 1998).
automaticamente ao que é recebido, mas uma
construção complexa, na qual e o que é recePROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
bido do objeto e que é contribuição do sujeito
este indissoluvelmente ligado (PIAGET, 1978,
O presente capítulo será apresentado
p.187).
uma breve descrição sobre os procedimentos
metodológicos do trabalho, sendo que o mesA partir do momento em que a criança mo teve como tipo de pesquisa foi realizada
é inserida neste universo da ludicidade e as a base bibliográfica, qualitativa, de abordagem
práticas a essas atividades e jogos simbólicos, descritiva. Os aportes teóricos metodológicos
ela se torna um sujeito autônomo, construin- do trabalho foram analisados pelos trabalhos
do sua personalidade, desenvolvendo seu jeito de Jorge e Vasconcelos (2000), Kishimoto
peculiar de ser, no agir e no pensar. A aprendi- (2002) e Moyles (2002).
zagem se torna prazerosa e eficaz, preparando
essas crianças para a vida e assimilando a cultura integrando e adaptando-se as condições
que o mundo lhe oferece, compreendendo e
aprendendo a cooperar com seus colegas, a
competir e a conviver como um ser social.
Na perspectiva sócia- histórico-cultural
de Vygotsky (1998), o lúdico é uma atividade
particular da infância, período onde a criança
recria a realidade fazendo uso de sistemas simbólicos. Essa é uma atividade com contexto
cultural e social. Para ele, o lúdico são ações
prazerosas que possibilitam que a criança manifeste sentimentos, fantasias, contribui para a
sociabilidade, reduz o egocentrismo e exercita
seu equilíbrio emocional e intelectual.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através dessa pesquisa, pode-se constatar que ao longo do desenvolvimento da criança
as relações mediadas passam a predominar sobre as relações diretas, o processo simples estímulo-resposta é substituído por um ato complexo, mediado.
Com base nos aspectos apontados durante este trabalho, ficou claro que o brincar não é
um elemento meramente de lazer e desconectando no processo do desenvolvimento da criança.
Brincar brota de dentro da criança. Brincando, a criança imita o trabalho, os gestos do adulto.
Assim, ela descobre o mundo. Ela vivencia suas leis sem fazer conceitos lógicos sobre elas. Não
é o tempo dos relógios; não é o tempo planejado; não é o tempo consciente. É simplesmente
um tempo especial e precioso.
Os mundos simbólicos das crianças podem ser trazidos por suas brincadeiras e da
mesma forma pode ser ampliado por elas. Assim, entender os tipos de brincadeiras e jogos que
mobilizam determinadas funções no desenvolvimento infantil pode ser de grande valia. Como foi
visto, o brincar e as brincadeiras infantis se dão de forma espontânea tanto nas crianças com
nós adultos.
O ato de brincar é um diálogo que a criança estabelece consigo próprio, com o(s)
outro(s) ou com um ou mais objetos. E é através desse diálogo que a criança se conhece, se
percebe e conhece o outro. Seja de forma competitiva quanto cooperativa, é a partir das trocas
com o mundo que tomamos consciência da nossa criança.
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OS BENEFÍCIOS DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: a educação infantil representa um elemento direcionador das pesquisas que buscam
relacionar a qualidade na educação das crianças. durante essa fase de escolarização, faz-se
necessária a adoção das múltiplas linguagens humanas, proporcionando o desenvolvimento
e potencialização das habilidades que direcionam à construção de conhecimento. dentro das
propostas de ensino, a educação musical surge como elemento interdisciplinar, que contribui
significativamente para o aprender infantil, devido sua presença em boa parte das atividades propostas, cabendo ao professor a elaboração de estratégias que favoreçam a inserção
da música em diferentes contextos de aprendizagem, permitindo que as crianças vivenciam
experiências com a música ao cantar, ao dançar, ao simplesmente ouvir diferentes gêneros. o
fazer musical apresenta um trabalho pedagógico em que a música é entendida como um processo contínuo de construção de conhecimento que envolve perceber, sentir, experimentar,
imitar, criar e refletir, sendo a escola e o professor personagens fundamentais, pois oferecem
possibilidades para a formação das crianças e para a construção de conhecimentos.

Palavras-chave: Música, Educação Infantil, Currículo.
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INTRODUÇÃO

A

educação musical representa um importante papel para o desenvolvimento e
aprendizagem das crianças, durante a Educação Infantil, diante da adoção de
práticas pedagógicas fundamentadas em eixos norteadores embasados nas interações e na brincadeira como instrumento de ensino (SOUZA, 2012).
A música está presente no cotidiano da criança, cabendo ao professor e a escola favorecer e explorar esses momentos, favorecendo a expressão espontânea infantil, além de proporcionar a interação, socialização, desenvolvimento e potencialização das habilidades humanas,
como capacidade cognitiva, motora, afetiva, entre outras (DREW, 2009).
Na Educação Infantil, a criança interage no contexto cultural que está inserida, refletindo
na criação de um repertório musical próprio, a partir da influência dos grupos sociais que compõe a realidade da criança. Quando chega na escola, esse repertório é ampliado, a fim de que
ocorra a construção e formação novos saberes, permitindo uma aprendizagem contextualizada,
lúdica e significativa (BRITO, 2008).
De acordo com Salles (2012), as atuais concepções acerca da importância do currículo
para a Educação Infantil valorizar as habilidades da criança em diferentes contextos, utilizando
a interdisciplinaridade como recurso de aprendizagem, desmistificam a ideia do uso da música
apenas como entretenimento, facilitando o fazer musical, a interpretação, o conhecimento de
instrumentos musicais, entre outros aspectos. Neste contexto, o trabalho objetivou relacionar os
benefícios da educação musical à aprendizagem e desenvolvimento das crianças na Educação
Infantil. Como objetivos específicos, estão: identificar as evoluções na educação musical a partir; estudar as leis que abordam a obrigatoriedade do ensino da música ao longo da Educação
Básica; relacionar relevância da música para a formação infantil; identificar as possibilidades
curriculares no trabalho da educação musical durante a Educação Infantil.
A importância deste trabalho justifica-se na necessidade de aproximar a educação musical da Educação Infantil, evidenciando os benefícios da música para o desenvolvimento e aprendizagem da criança, considerando as possibilidades de estratégias de ensino que atendam às
exigências curriculares, proporcionando referências ao aprender infantil, a partir de um trabalho
integrador e significativo. Para tanto, utilizou-se como metodologia um levantamento bibliográfico, a fim de analisar as bases teóricas que discorrem acerca da temática, permitindo a observação da evolução da educação musical, enfatizando sua abordagem na Educação Infantil, relacionando os benefícios do trabalho com a música de maneira interdisciplinar (SALLES, 2012).
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Império, a educação musical esteve direcionada ao aprendizado de um instrumento, ao canA presença da educação musical nas to, à composição e à formação de conjuntos
escolas brasileiras é uma tradição cultural des- musicais (COSTA, 2016).
de os tempos do Brasil colônia. Os primeiros
No século XX, a música foi instituída
jesuítas utilizaram a música com finalidades de
catequizar os índios, determinando uma heran- como disciplina obrigatória na escola. Nas
ça musical que reflete no ensino até os dias décadas de 1930 e 1940, o ensino musical
representava um dos momentos mais signifiatuais (COSTA, 2016).
cativos da história da educação nacional, proSegundo Souza (2012, p.15) “O padre porcionando iniciativas e ações de educadores
Antônio Rodrigues (1516-1568) pode ser con- e dirigentes, com a finalidade de implantar o
siderado o patrono dos educadores musicais ensino de música nas escolas em âmbito nabrasileiros, pois ensinou música europeia aos cional (HENTSCHKE, 2008).
habitantes nativos e educação pela música
No ano de 1931, o compositor e múdesde 1556”. Na época da colonização, os jesuítas construíram nas aldeias espaços volta- sico brasileiro Villa-Lobos, após uma viagem
dos à prática do canto, permitindo aos índios pela Europa para estudar as propostas de eduo ensino musical, bem como conhecimento de cação musical, retornou ao Brasil e iniciou um
instrumentos, como viola e órgão, utilizados movimento pela implantação da música nas
para acompanhamento nas orações (DREW, escolas, realizando em mais de sessenta cidades do interior de São Paulo, conferências e
2009).
apresentações, com o objetivo de divulgar a
Segundo Costa (2016), os padres música nacional (BEYER, 2009).
adaptaram os cantos europeus religiosos ao
Em 1932, com Getúlio Vargas repreidioma dos índios, ensinando o manuseio e o
tocar de instrumentos. Essa educação musical sentando o governo brasileiro, o Departamento
dos jesuítas aos índios, visava apenas à cate- de Educação Musical da Prefeitura do Distrito
quese, aliada aos interesses da coroa portu- Federal (SEMA), foi criado e dirigido por Villaguesa, em que o poder da Igreja direcionava e -Lobos, objetivando planejar, orientar, cultivar e
cuidava da comunidade colonial, funcionando desenvolver o ensino da música nas escolas.
Entre outras atividades, a SEMA era responsácomo um instrumento de controle social.
vel pela formação dos professores de música
No período da permanência de D. João para atuação nas escolas de Educação Básica
VI no Brasil, um dos mais proeminentes educa- (DREW, 2009).
dores musicais foi o padre José Maurício NuSegundo Beyer (2009), outra importannes Garcia, nomeado mestre da Capela Real.
O padre fundou um Curso de Música que du- te realização foi o Decreto Federal nº 9.493/92,
rou vinte e oito anos, além de ser responsável que determinava a criação do Conservatório
pela formação de Francisco Manuel da Silva, Nacional de Canto Orfeônico – CNCO, com a
autor do Hino Nacional do Brasil (HENTSCHKE, finalidade de preparar professores especializados em Canto Orfeônico para lecionar em es2008).
colas primárias e secundárias do país. Após a
O curso do padre José Maurício in- primeira versão da Lei das Diretrizes e Bases,
fluenciou a criação do Conservatório Imperial, em 1971, as aulas de Educação Musical foram
permitindo o início do processo de profissiona- substituídas pela disciplina Educação Artística,
lização dos músicos. Com o surgimento das ministradas por professores de música, mas
primeiras escolas e conservatórios durante o em sua maioria, exigindo a habilitação docente

A EDUCAÇÃO MUSICAL
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em artes plásticas, refletindo no abandono da
profissão dos professores de música em exercício nas escolas públicas, diante da precariedade de materiais, espaços e interesse pelas
aulas de canto, instrumentos e leitura musical
(HENTSCHKE, 2008).

O ensino da música permite à criança
a apreciação e interação com a linguagem oral
e escrita, a partir do desenvolvimento das capacidades cognitivas, proporcionando a interpretação de situações e leituras. A orientação
espacial e temporal também são trabalhadas,
bem como a participação das crianças nas atiCom a reformulação da Lei das Diretri- vidades individuais e coletivas (SOUZA, 2012).
zes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei
nº 9.394/96), ao ensino de arte foi atribuída
Para Beyer:
A
educação
musical possibilita situações de aprena obrigatoriedade da abordagem musical, com
dizagem mediadas para a elaboração da autonomia
propostas de ensino para o desenvolvimento
das crianças, afirmando as vivências éticas, estéticas
das diferentes linguagens artísticas, permitindo e culturais, incentivem a curiosidade, a exploração, o
ao estudante conhecer a música, o teatro, a questionamento e a interação das crianças com diverdança e as artes plásticas de maneira aprofun- sificadas manifestações de música, artes plásticas e
dada, transformando obsoleta a superficialida- gráficas, cinema, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura (BEYER, 2009, p.19).
de nos tratamentos (SOUZA, 2012).
De acordo com Costa (2016), apesar
da obrigatoriedade, a disciplina de educação
artística direcionava-se à abordagem das artes
plásticas. Entretanto, devido à atuação de entidades, músicos profissionais, educadores musicais, professores das escolas de música, dos
conservatórios e artistas, em 2008 foi promulgada a Lei Federal nº 11.769/08, proporcionando ao ensino da música uma obrigatoriedade curricular durante a Educação Básica. Para
Beyer (2009), o ensino da música proporciona
benefícios a toda comunidade escolar, permitindo que as crianças melhorem o desempenho em matemática, devido ao trabalho as
habilidades espaciais. A participação em atividades musicais favorece a aprendizagem da
leitura, além de auxiliar na interação em grupo,
resolução de problemas e raciocínio abstrato.
Na Educação Infantil, os documentos e diretrizes que orientam e direcionam a
construção do currículo, bem como as práticas
pedagógicas docentes, abordam como eixos
norteadores da aprendizagem da criança, as
interações e a brincadeira, a fim de garantir
experiências que permitam o conhecimento a
partir da oportunidade de experiências sensoriais, expressivas, corporais e domínio das diferentes linguagens (HENTSCHKE, 2008).

Portanto, a educação infantil oferece
à criança o contato com o contexto cultural na
qual está inserida, amplia sua visão de mundo,
aumenta a percepção das linguagens artísticas
e desenvolve a capacidade de experimentar diversos fazeres artísticos. A criança é capaz de
expressar e indicar suas preferências, cabendo
ao professor incentivar e oportunizar diferentes
experiências. Na Educação Infantil, a criança
possui seu próprio repertório musical, pertencente ao convívio familiar, sendo função da escola e dos professores estabelecer um canal
de comunicação entre a música e o desenvolvimento infantil (DREW, 2009).
A partir da educação musical, a criança consegue desenvolver sua coordenação por
meio dos movimentos e percepção dos ritmos,
amplia o vocabulário, alcança melhorias na
fala, aprende a socializar com os colegas nas
harmonizações sonoras, adquire autonomia na
produção de músicas, potencializa a criatividade e tem a autoestima elevada, a partir da ressignificação das músicas para a realidade de
cada criança (HENTSCHKE, 2008).
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aprendem a descobrir e explorar as diferentes
qualidades sonoras, além de perceber parâmeA partir do ano de 2008, com a im- tros de duração, a altura, a intensidade e o timplementação da Lei nº 11.769, determinando bre. Segundo Brito:
que as escolas brasileiras incluam o ensino
da música no processo de ensino-aprendiza- A partir da educação musical, o cérebro consegue usar
sua memória de longo prazo; realizar planejamentos;
gem, a organização curricular por campos de usar a memória de trabalho, necessária para a execuexperiências passou a atender as diretrizes le- ção e correção de cada segmento musical; usar hagais e valorizar a prática pedagógica, que tem bilidades motoras, transformando a memória de longo
como eixos a interação e a brincadeira (COS- prazo; executar os movimentos físicos; atentar para a
qualidade da performance (BRITO, 2008, p.54).
TA, 2016).

A MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Segundo Brito (2008), os objetivos das
experiências relacionadas aos saberes e conhecimentos sobre linguagem e arte musical
devem possibilitar às crianças: desenvolver a
capacidade perceptiva em diferentes contextos, reconhecer sons e suas particularidades
(timbre, intensidade, entre outros), combina
melodias ritmos e harmonias sonoras, ampliar
o repertório musical, conhecer instrumentos variados, apreciar os diferentes gêneros musicais
e realizar produções de músicas.
Desde o momento do nascimento, as
crianças já estão imersas em um mundo de
sons, quando nas primeiras semanas de vida,
os bebês são capazes de distinguir claramente
a voz humana de outras fontes sonoras. Assim,
os sons e a música constituem uma fonte importante de conexão cultural (PONSO, 2014).
Durante a permanência no ambiente do berçário, o repertório da criança será ampliado e novos sons passarão a fazer parte do mundo do
bebê, sendo fundamental o conhecimento aos
professores de a voz, as brincadeiras sonoras
e as canções permitem a abertura de um canal
comunicativo, provocando diferentes reações,
bem estar, alegria, susto, medo ou curiosidade
(KRIEGER, 2008).

Deste modo, o estímulo musical permite
ao indivíduo, desde a fase da Educação Infantil, o desenvolvimento lógico do pensamento,
proporcionando a potencialização de habilidades que transformam sua memória e permitem
o planejamento de ações, direcionado à aquisição de múltiplas habilidades. O professor,
por sua vez, representa um papel fundamental
na organização das situações em que o grupo
de crianças acompanhe seu canto, cabendo a
adoção de objetos e instrumentos musicais, a
fim de trabalhar a coordenação rítmica. Sendo
assim, a escolha pelo repertório de músicas
deve ser ampla e diversificada, possibilitando
às crianças condições de identificar, reconhecer elementos, desenvolver preferências musicais e movimentação corporal (PONSO, 2014).

De acordo com Sekeff (2012), existem
diferentes gêneros musicais, como o samba,
os cantos gregorianos, o rap, a música popular brasileira, entre outros tipos que refletem as
expressões sonoras, caracterizando a identidade cultural das comunidades e grupos sociais,
direcionando às influências infantis, dependendo das preferências musicais das pessoas que
compõem a realidade da criança. “A música às
crianças ainda permite a relação de melodias e
harmonias, favorecendo a organização a partir
da identificação de ritmos, além de proporcioSegundo Sekeff (2012), desde cedo os
nar a expressão dinâmica” (BRITO, 2008, p.
bebês começam a vocalizar, a brincar com sua
29).
própria voz, proporcionando a exploração e comunicação infantil. No convívio com o professor e as outras crianças do berçário, a criança
desenvolve habilidades motoras, ampliando as
possibilidades de produzir sons. As crianças
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Portanto, o cotidiano das crianças está
repleto de variações sonoras, permitindo a percepção e reprodução, quando em contato com
instrumentos musicais, favorecendo a organização e atenção. Os jogos cantados são uma
opção de estratégia de aprendizagem que direcionam a criança ao movimento da música,
a partir da composição e improvisação de uma
canção durante o brincar, representando atividades importantes para o desenvolvimento das
crianças na Educação Infantil. A música deve
estar inserida no contexto escolar para valorização do saber infantil e ampliação dos valores
estéticos e imaginário, transformando o aprendizado em algo significativo (KRIEGER, 2008).
Segundo Brougére:
Os adultos também produzem muitas músicas para
crianças, porém a riqueza do processo de construção
da cultura lúdica, bem como sua complexidade, consiste no fato de que a criança interage e produz seus
próprios significados em relações às produções culturais dos adultos para as crianças (Brougère 1992 apud
BRITO, 2008, p.62).

Portanto, as crianças podem ouvir diferentes tipos de música, geralmente produzidas por adultos, apresentando uma visão
estereotipada e infantilizada sobre o universo
das crianças, que acabam ampliando e construindo novas referências musicais a partir da
vivência coletiva, favorecendo a apropriação e
expressão espontânea. A escola precisa oferecer espaço para que as crianças exerçam a
musicalidade, por meio de práticas pedagógicas que visam potencializar as atividades musicais em espaços disponibilizados, a fim de
construir uma educação musical na infância,
que contribua para formação de pessoas mais
sensíveis e críticas (PONSO, 2014).

O trabalho pedagógico realizado na
área de música apresentou avanços nas últimas décadas, mas ainda encontra defasagem,
diante de propostas de ensino que valorizam
a reprodução e a imitação, sem permitir a espontaneidade e imaginação da criança, bem
como o trabalho com canções prontas, sem
desenvolvimento da criatividade, articulação e
autonomia infantil (KRIEGER, 2008).
Segundo Sekeff (2012), para a Educação Infantil, e musicalização determina a construção de um conhecimento musical significativo, permitindo às crianças a aprendizagem de
três eixos significativos na educação musical:
o apreciar, que corresponde às possibilidades
musicais oferecidas na escola; o fazer, determinando a interpretação, execução e produção musical; o contextualizar, representando
o conhecimento histórico e cultural dos gêneros musicais. O processo de musicalização
objetiva transformar a criança em um ouvinte
sensível à música, estimulando-se o desenvolvimento dos aspectos afetivo, social, cognitivo,
sensorial, emocional, físico, cultural e o imaginário. A principal finalidade da educação musical é desenvolver a musicalidade existente na
criança, considerando a música pertencente à
cultura humana e presente em nosso cotidiano
(BRITO, 2008).

Durante a fase da Educação Infantil, a
criança precisa aprender a apreciar a música,
a partir do desenvolvimento da escuta sonora.
Além disso, as estratégias pedagógicas docentes precisam intencionar a produção musical,
oportunizar situações de criação, improvisação, execução e interpretação, a fim de possibilitar o desenvolvimento do senso musical,
a sensibilidade, a expressão, o ritmo, a escuta
De acordo com Costa (2016), nas es- consciente, inserindo a criança no mundo mucolas, ainda existe uma ideia de que a música sical e sonoro (SEKEFF, 2012).
deve ser utilizada em comemorações ou para
entretenimento da criança, mas a música infanPara Krieger (2008), quanto à contextil deve ser reconhecida como norteadora dos
gestos e movimentos, além de favorecer a me- tualização musical, o professor da Educação
morização, o raciocínio e demais habilidades Infantil precisa trabalhar informações sobre a
humanas, proporcionando instrução e forma- história da música, o compositor, o período, a
época, o local e estrutura das produções musição desde a Educação Infantil.
164

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

cais, elementos que constituem os movimentos
musicais sociais, favorecendo o conhecimento
e as reflexões sobre as músicas que são trabalhadas em sala de aula. A educação musical
precisa ser significativa para a criança e contextualizada no processo de ensino-aprendizagem, considerando a necessidade de um contexto musical que apresenta sentido, como por
exemplo, trabalhar uma atividade que envolve
a escuta das vozes dos animais, determinando
um significado para a criança, que consegue
assimilar à realidade (DREW, 2009).
Desse modo, a musicalização não
pode ser reduzida à educação pela música,
pois esta forma de concepção significa utilizar
a música como suporte para desenvolver outras áreas do conhecimento escolar, como a
alfabetização, o raciocínio lógico e matemático, a socialização, entre outras. A música é um
conhecimento que possui conteúdos próprios,
os quais devem ser trabalhados na Educação
Infantil (KRIEGER, 2008).
De acordo Brito (2008), a escola deve
proporcionar, além de formação e desenvolvimento das habilidades, a afetividade, alegria,
prazer e demais sensações positivas oportunizadas pela música na escola. Quando brincam,
as crianças utilizam os sons de maneira espontânea, criando musicais, favorecendo a aprendizagem. Caso não ocorra o estímulo dessa
atitude, iniciativa musical tende ao desaparecimento. Desde o início da infância, a criança é
capaz de apreender a linguagem musical, refletindo na importância da educação musical já
na Educação Infantil, proporcionando à criança
o desenvolvimento da escuta, percepção auditiva, bem como a construção de análises e
síntese auditivas (COSTA, 2016).

ou propagadores de sons, além da confecção
de objetos sonoros adequados à faixa etária,
cabendo ao professor valorizar os brinquedos
populares, construídos e comercializados, desde que possibilite a aprendizagem às crianças
(KRIEGER, 2008).
De acordo com Ponso (2014), a construção de instrumentos enriquece o trabalho
pedagógico e amplia o entendimento de questões como qualidade e funcionamento adequado do instrumento, favorecendo a elaboração
de projetos e a criatividade, além da conexão
com a cultura e com a origem do instrumento,
de maneira interdisciplinar.O primeiro instrumento musical é representado pela voz, considerando um meio de comunicação e expressão desde o nascimento. A voz possibilita o
cantar, imitar, contar os ritmos, movimentação,
entre outros aspectos, cabendo a participação
docente, que precisa cantar e brincar com as
crianças, oportunizando a expressão musical,
oferecendo à criança diferentes gêneros, desde o tradicional e momentâneo, ao popular e
regional (SEKEFF, 2012).
Portanto, o trabalho com música permite diferentes estratégias, atendendo de maneira ampla as necessidades da criança. Além
de cantar e brincar, o professor da Educação
Infantil pode trabalhar com improvisações, integrar som e movimento, utilizar do recurso da
música durante a contação de história, como
também de instrumento musicais (BRITO,
2008).

Para Brito (2008, p.70): “A educação
musical não objetiva a formação de músicos,
mas o desenvolvimento integral das habilidades infantis, pois musicalizar é educar a escuta
do mundo e de si próprio”. Na Educação Infantil, o trabalho musical deve reunir uma variedade de fontes sonoras, com materiais produtores
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brincadeiras. A criança deve ser direcionada à
diferenciação entre escutar os sons e o silêncio, interpretando ritmos, gestos, amplitudes,
Na Educação Infantil, quando se trata entre outros elementos musicais (LOUREIRO,
de currículo ou organização curricular, muitas 2010).
dificuldades são encontradas ao longo das
O currículo para a Educação Infantil
décadas, diante das possibilidades e desafios
para a elaboração e construção de propostas ainda deve abordar a educação musical como
que atendam ao máximo as necessidades in- desenvolvimento da representação corporal infantis, potencializando e desenvolvendo as ha- fantil, a fim de conhecer a marcação de ritmos,
proporcionada por trabalho com a música em
bilidades da criança (MOREIRA, 2009).
diferentes momentos, como em histórias, canPara Penna (2008), em diferentes mo- tos de interesses, filmes, animações, entre oumentos da história da educação, o currículo tra- tras possibilidades (SNYDERS, 2012).

A MÚSICA E O CURRÍCULO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL

tava-se de uma listagem prévia de conteúdos
disciplinares, em que diferentes aprendizagens
não eram consideradas relevantes, refletindo
na exclusão de habilidades, superficialidade
e ausência do tratamento de conceitos importantes. Nos últimos anos, essa visão passou
a ser substituída por uma compreensão mais
ampla. O currículo passou a ser concebido a
partir das crianças e de suas relações, como
construção, articulação e produção de aprendizagens (SNYDERS, 2012).
Na Educação Infantil, o currículo propicia espaço para articulações entre os pares,
estimulando desafios, articulado às práticas
culturais de determinado grupo, de modo que
as disciplinas curriculares sejam trabalhadas
de maneira contextualizada. Atualmente as propostas pedagógicas são pautadas em linguagens, interpretadas como um campo disciplinar, como a linguagem artística, a linguagem
corporal, a linguagem musical, entre outras
(SALLES, 2012).
Segundo Moreira (2009, p.32): “O currículo é necessariamente um conjunto de escolhas e uma seleção de cultura. É uma seleção
de um conjunto mais amplo de possibilidades”.
Deste modo, o currículo para a Educação Infantil está organizado por campos de experiência. Considerando a educação musical, cabe à
necessidade de trabalhar os sons produzidos
pelo corpo e objetos do meio, além de favorecer o contato com fontes sonoras em jogos e

Na Educação Infantil, o papel da escola é fundamental para a valorização das experiências das crianças e ampliação da formação musical. O professor também precisa ter
consciência da importância dessa linguagem e
aproveitar toda sua riqueza, desmistificando a
ideia de música para entretenimento, mas utilizando de maneira interdisciplinar, contextualizada e significativa (SOUZA, 2012). De acordo
com Salles (2012), ao professor cabe a adoção de estratégias que permitam a ampliação
do repertório musical infantil, apresentando a
educação musical como linguagem, construindo espaços para a dança e movimentação
rítmica corporal, permitindo a expressão dos
sentimentos e imaginação da criança, além de
oportunizar a interpretação e compreensão de
som, altura, intensidade, duração e timbre, direcionado à produção de melodias e harmonias.
Os documentos do Referencial Curricular que
embasam os conceitos necessários da Educação Infantil afirmam que:
A música é a linguagem que se traduz em formas sonoras capazes de expressar e comunicar sensações,
sentimentos e pensamentos, por meio da organização
e relacionamento expressivo entre o som e o silêncio.
A música está presente em todas as culturas, nas mais
diversas situações: festas e comemorações, rituais religiosos, manifestações cívicas, políticas etc. (BRASIL,
1998, p. s/n).
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Sendo assim, a música exerce um papel fundamental na sociedade, mesmo que inconscientemente, pois ao ouvir uma música, o
homem é levado ao movimento do corpo ou ao
cantarolar, buscando uma familiarização com a
melodia. Na Educação Infantil, quando as crianças entram em contato com atividades que
possuem musicalidade, descobrem diferentes
maneiras de produzir suas próprias músicas,
possibilitada nas brincadeiras que convidam
as crianças às pesquisas materiais sonoros e
invenção de melodias, ouvindo com mais prazer os diferentes tipos de música e imitando o
que ouve (PENNA, 2008).
O currículo da Educação Infantil aborda a formação da
criança, a partir da educação musical, intencionando
o desenvolvimento das habilidades e saberes infantis,
como reconhecimento de diferentes estilos, sons e objetos da natureza musical, incluindo instrumentos construídos e comerciais. Além disso, que identifiquem os
elementos da música, como a altura, a intensidade, melodia, ritmo, harmonia, entre as demais características
(SNYDERS, 2012).

Segundo Loureiro (2010), a criança
musicalmente educada, a partir de uma proposta curricular que estimule sua participação
e desenvolvimento, buscando estratégias dinâmicas, lúdicas, contextualizadas e significativas, aprende a respeitar as diferenças de gênero musical, bem como compreender que cada
pessoa possui uma forma de cantar e um gosto para música, favorecendo a valorização das
diferentes culturas e diversidades. Para Salles:
O currículo da Educação Infantil é concebido como um conjunto de práticas que buscam articular as experiências e os saberes das
crianças com os conhecimentos que fazem
parte do patrimônio cultural, artístico, ambiental, científico e tecnológico, de modo a promover o desenvolvimento integral de crianças de
0 a 5 anos de idade (SALLES, 2012, p.57).

Portanto, o professor da Educação Infantil deve elaborar estratégias que permitam
a articulação das experiências infantis, a fim
de direcionar ao desenvolvimento e aprendizagem, participando como observador das ações
e evoluções das crianças, promovendo interações e acesso à cultura. Na Educação Infantil,
uma das propostas curriculares é o trabalho interdisciplinar, evidenciando a necessidade das
disciplinas relacionem os mesmos conceitos,
cada uma em suas particularidades, de modo
que a criança perceba uma ligação na aprendizagem (SNYDERS, 2012).
Para o professor trabalhar com a interdisciplinaridade, faz-se necessária a formação de parcerias com as famílias, bem como
o apoio da gestão e uma equipe docente cooperativa. A partir da interdisciplinaridade, as
crianças transformam a informação em algo
significativo, envolvem-se e buscando conhecimentos de acordo com sua realidade, história
e cultura (LOUREIRO, 2010).
De acordo com Penna (2008), a música é uma área que interage com as áreas
de conhecimento, facilitando as estratégias de
ensino interdisciplinares, proporcionando relações na alfabetização, na literatura, na psicomotricidade, nos jogos lúdicos, nos cálculos,
entre outras possibilidades. Ao entrar em contato com as demais áreas de conhecimento,
a música revela-se multidisciplinar. O estudo
coletivo sobre a interdisciplinaridade envolve o
grupo de professores, um trabalho em conjunto, refletindo na ação da criança como investigativa, dependendo de estímulos e acompanhamento, transformando o espaço e o tempo
em tratamentos significativos, enriquecendo e
valorizando as propostas curriculares (SALLES,
2012).
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As atividades de ensino na Educação
Infantil devem contemplar as várias dimensões
da criança, como sujeito ativo, sendo fundamental a criação de situações que oportunizem a construção, a produção e ampliação de
conhecimentos (MOREIRA, 2009). Os professores devem criar espaços e ambientes para
que os trabalhos interdisciplinares possam ser
desenvolvidos, permitindo uma avaliação que
proporcione acompanhar a evolução das crianças, além de apontar as necessidades de replanejamento docente. Quando as aulas são
dinâmicas, o professor deve ter um olhar múltiplo, percebendo a ação de cada criança (LOUREIRO, 2010).
Para Moreira (2009), uma importante
atividade interdisciplinar, que favorece a educação musical é a performance, entendida como
uma ação que permite ao observador interagir
com a produção artística, de maneira representativa, estruturando, apresentando e marcando
as características do corpo, destacando a expressão e a musicalidade. Além disso, a performance pode ocorrer em qualquer espaço,
permitindo a sensação vivida na expressão e
movimento corporal, não se manifestando com
a observação, tratando-se de uma experiência
única, sem repetições, mas que ainda simboliza a poesia de uma produção artística (COELHO, 2009).

Apesar da liberdade na realização de
uma performance, as representações estão baseadas em questões básicas de existência, utilizando como recursos situações comuns aos
homens, como uma apresentação de cantos
livres e manifestações corporais, por exemplo.
O que diferencia a performance, em especial,
são as intervenções que possibilitam a expansão dos limites corporais, proporcionando o desenvolvimento da criança a partir da aceitação
pelas diferenças musicais (COELHO, 2009).
Sendo assim, a educação musical na
Educação Infantil desperta na criança um equilíbrio e autoconhecimento que facilitam a integração social, intepretação das melodias e
letras, favorecendo o desenvolvimento de habilidades de percepção e audição, considerando
todos os eventos sonoros, sabendo separá-los
(MOREIRA, 2009). As propostas que permitem
brincadeiras com a música, como imitações e
reproduções próprias, direcionam a criança à
exploração dos elementos de expressão sonora, além de contribuir para a capacidade de
improviso e interpretação de cada indivíduo
(SALLES, 2012).

A performance caracteriza-se como
uma linguagem de livre expressão, sem a necessidade de um espaço determinado para
que ocorra, permitindo apresentações externas, em lugares abertos, possibilitando encontrar nas ações dos envolvidos uma inspiração
para a realização de sua obra. O trabalho com
a performance intenciona atender as necessidades do observador, causando possibilidades
de manifestação, respeitando cada movimento
(SNYDERS, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A Educação Infantil sofreu reorganizações curriculares ao longo das décadas, permitindo
a apresentação de novas concepções e abordagens, especialmente tratando-se da educação
musical, que permite mudanças na transformação cultural da criança, proporcionando o desenvolvimento de competências fundamentais, além de potencializar habilidades humanas, a socialização, a criatividade e a contextualização dos conceitos estudados na escola.
O trabalho pedagógico musical deve ser realizado em contextos que consideram a música como um processo contínuo de construção do saber, determinando a criança como o sujeito
da experiência que a partir da música, alcança uma formação integral, além de aprender especificidades da música, como elementos sonoros, gêneros, instrumentos, sons, entre os demais
aspectos.
Durante a Educação Infantil, a escola e o docente precisam oferecer oportunidades para
as crianças interagirem, condições estabelecidas a partir da ampliação das possibilidades de
percepção, criação, reflexão, expressão e comunicação das crianças, favorecidas com a inserção da música no cotidiano de aprendizagem infantil.
A criança experimenta, explora e vivencia situações a partir de qualquer material que
produza som, manifestando-se e expressando pensamentos, desejos e sentimentos. A criança
utiliza os sons como forma de representação da realidade para comunicar algo ou mesmo uma
ideia musical, organizando-se de maneira a observar algumas regras, interpretando diferenças
musicais e reconhecendo as particularidades de cada elemento da música.
Um dos maiores desafios para a educação musical na Educação Infantil é a organização e articulação entre estratégias de aprendizagem e proposta curricular, a fim de atender as
exigências da proposta pedagógica e proporcionar aprendizagem significativa à criança, identificando-a como sujeito da ação, produtora de saberes e conhecimentos.
O educador precisa conduzir experimentos musicais, atuando como interventor e provedor de vivências e informações, com atividades interdisciplinares para inovação das práticas
docentes, valorizando os materiais disponíveis e inovando em cada aula para que a criança não
fique desinteressada pela aprendizagem, possibilitando que a música seja uma prática comum
na sala de aula, favorecendo o trabalho com a expressividade, com as descobertas, direcionando ao despertar pela curiosidade, observação, troca de informações e vivências.
A Educação Infantil é o momento que a criança começa a trazer
significado para sua vida a partir do que aprende na escola com a convivência com professores e colegas. As disciplinas estudadas nesta
fase contribuem para a formação da personalidade da criança e sua
capacidade de identificar o que acrescenta a sua vida pessoal.
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ed. São Paulo: Livraria Civilização Editora, 2009.
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O ENSINO DE MATEMÁTICA PARA ALUNOS COM
DEFICIÊNCIA VISUAL

RESUMO: Este trabalho abordou a importância de um breve estudo acerca da inclusão de estudantes com deficiência visual no ensino da Matemática. Sabe-se que o ensino da Matemática
torna-se mais consistente ao adotar meios de visualização, saindo do abstrato para o concreto. Diante deste pressuposto, como os professores de Matemática podem oferecer um
atendimento diferenciado a esses estudantes, para que possam ter acesso ao conhecimento
matemático de maneira significativa? E como o Atendimento Educacional Especializado pode
contribuir para que esse portador de deficiência visual avance em relação ao ensino de Matemática? Desta forma, o objetivo do trabalho foi proporcionar aos estudantes com deficiência
visual, seja de baixa visão ou cego, a necessidade de explorar, experimentar e re-significar
os conceitos matemáticos através da percepção tátil e auditiva, juntamente o professor de
Matemática com o professor do Atendimento Educacional Especializado. Mediante a esta situação, a sala de recursos multifuncionais apresenta vários materiais manipuláveis para que o
portador de deficiência visual possa compreender cada passo do processo lógico da Matemática. Espera-se um resultado satisfatório, uma vez que o portador de deficiência visual possa
superar suas limitações e o professor ser o mediador deste processo.

Palavras-chave: Inclusão; Deficiência Visual; Ensino Matemático; Professor; Atendimento Educacional; Especializado.
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INTRODUÇÃO
=

A

Matemática é uma ciência que surgiu da necessidade humana. Ao longo do tempo a Matemática foi evoluindo, tornando-se uma ciência interdisciplinar. O ensino
da Matemática de modo geral fica inconsistente e mal compreendido se não adotar meios de visualização, como tabelas, gráficos, formas geométricas, jogos e outros. Se faz
necessário muito do apoio visual para melhor ensinar e compreender os conceitos matemáticos.
Partindo deste pressuposto deve-se identificar corretamente o estudante portador de deficiência
visual.
A escolha do tema surgiu após deparar com as dificuldades que o professor de Matemática tinha em ensinar os conteúdos matemáticos para um estudante portador de deficiência
visual. Na tentativa de minimizar as dificuldades foram realizadas várias pesquisas e elaborados
materiais de apoio diferentes – manipuláveis – que pudessem me auxiliar no ensino destes conteúdos e oferecer ao estudante com deficiência visual um aprendizado significativo e consistente.
O estudo envolveu pesquisa bibliográfica para fundamentar a problemática aqui levantada, fornecendo subsídios para construir um referencial teórico visando o exame do tema “O
ensino da Matemática para os portadores com deficiência visual” para melhor sedimentar as
conclusões deste trabalho. Esse referencial teórico está estruturado em um estudo investigativo
qualitativo que aponte informações, a fim, de elaborar e apresentar uma pesquisa completa e
coerente, bem fundamentada.
O trabalho de pesquisa tem como objetivo apresentar algumas maneiras de como o professor de Matemática pode oferecer um atendimento diferenciado e construir atividades adaptadas ao estudante portador de deficiência visual, de modo que, seu aprendizado possa ser garantido de maneira significativa com materiais didáticos acessíveis e específicos que estimulem
a percepção tátil o mais cedo possível, e como o Atendimento Educacional Especializado pode
contribuir para que o ensino de Matemática a esse estudante se concretize de maneira satisfatória.
Na primeira seção, abordar-se-á o portador de deficiência visual na rede regular de ensino, destacando os fundamentos legais que dá direito ao portador estar matriculado na classe
comum da rede regular de ensino.
Já a segunda, o professor do Atendimento Educacional Especializado tem como proposta oferecer apoio educacional ao portador de deficiência visual em salas de recursos multifuncionais.
Em continuidade, a terceira seção apresentará o ensino da Matemática para o estudante portador de deficiência visual, junto também abordar-se-á o trabalho do professor da classe
comum em parceria com o atendimento educacional especializado oferecido pelo professor especializado. Além disso, os materiais didáticos utilizados por esses estudantes serão abordados,
com a finalidade de proporcionar um trabalho minucioso, apresentando como os professores
devem buscar estratégias pedagógicas que atendam às necessidades deste estudante, possibilitando a interação do mesmo com os demais.
Portanto, a pesquisa envolve o portador de deficiência visual na perspectiva de aprender
Matemática desenvolvida na sala normal do ensino regular e no âmbito do Atendimento Educacional Especializado.
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O ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
VISUAL NO ENSINO REGULAR
A inclusão tem sido alvo de discussão
e avaliação das políticas públicas, no âmbito
nacional e internacional. Busca-se no âmbito
nacional, o aprimoramento dessa inclusão e a
garantia de permanência e qualidade dos portadores, especialmente os deficientes visuais
na rede regular de ensino. No sistema educacional – público e privado, as políticas públicas
de inclusão preveem “garantir condições de
acesso, permanência, participação e aprendizagem, por meio da oferta de serviços e de
recursos de acessibilidade que eliminem as
barreiras e promovam a inclusão plena.
No Brasil, em 1996 a Lei de Diretrizes
e Base da Educação Nacional (LDBEN), garante aos estudantes com necessidades especiais recursos educativos, professores especializados, bem como os professores do ensino
regular, capacitados para a integração destes
estudantes em classes comuns, assegurando
também terminalidade específica para cada
caso.
A legislação vigente, no entanto, garante a inclusão de estudantes cegos e de baixa
visão no sistema de ensino regular, porém se
depara com uma série de fatores, desde o atraso na chegada de livros em Braille nas escolas
até a integração dos profissionais que ainda se
mostra limitada.
A área da deficiência visual se direciona aos estudantes cegos e aos estudantes
com baixa visão. Embora parecem semelhantes, mas são tipos de deficiência muito distintas que envolve necessidade diferentes dos
estudantes. Sabe-se que a deficiência visual é
medida a partir da acuidade visual e do campo
de visão. Do ponto de vista legal, o Decreto
5.296/04 define:

[...] cegueira, na qual a acuidade visual é igual ou menor que 0,05 no melhor olho,
com a melhor correção óptica; a baixa visão,
que significa acuidade visual entre 0,3 e 0,05
no melhor olho, com a melhor correção óptica;
os casos no caso a somatória da medida do
campo visual em ambos os olhos for igual ou
menor que 60º; ou a ocorrência simultânea de
quaisquer das condições anteriores (DECRETO 5.296/2004, Art. 5º)
De acordo com a portaria nº 3.128/08
do Ministério da Saúde temos,
[…] baixa visão ou visão subnormal, quando o valor da
acuidade visual corrigida no melhor olho é menor do
que 0,3 e maior ou igual a 0,05 ou seu campo visual é
menor do que 20º no melhor olho com a melhor correção óptica […] e considera-se cegueira quando esses
valores encontram-se abaixo de 0,05 ou o campo visual
menor do que 10º (BRASIL, 2008a, s/p).

A falta de visão para estudantes cegos
impossibilita eles de comunicar e de interagir
com o ambiente. Estes estudantes, por exemplo, não percebem as cores, os tamanhos e
as distâncias e criam dificuldades de movimentação no espaço. Neste caso, recomenda-se
explorar e provocar o interesse e a curiosidade
desses estudantes, proporcionando atividades
para que os mesmos possam se mover e localizar o corpo no espaço e identificar sons.
Para o estudante cego, o processo de aprendizagem se dará a partir dos sentidos: tátil, auditivo, olfato e paladar, fazendo uso de materiais
e brinquedos que facilitam a discriminação do
tamanho, textura, peso, volume e identificação
de sons e despertam a curiosidade, a criatividade, a coragem e a vontade de participar
das atividades propostas, em relação a escrita
deve utilizar o Sistema Braille.
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O estudante cego leva mais tempo para
conhecer e identificar as coisas e os objetos,
pois manuseia e analisa de acordo com suas
necessidades. A percepção tátil é uma habilidade que deve ser explorada e desenvolvida
na escolas, pois ao manusear objetos podem
falar sobre o tamanho, forma, peso, espessura,
textura entre outros. No caso, dos estudantes
com baixa visão, há comprometimento do funcionamento visual nos dois olhos, mesmo após
tratamento e correção. Para estes estudantes,
é fundamental estimular a utilização plena da
visão e dos sentidos que compensam a falta
de visão e são os principais meios que estes
indivíduos utilizam para adquirir conhecimento,
devendo então ser estimulados.
Um estudante com baixa visão apresenta as seguintes características: campo visual reduzido, diminuição da acuidade visual,
dificuldade na orientação e mobilidade, dificuldade para reconhecer objetos e pessoas
e alterações de sensibilidade ao contraste, na
percepção de cores. Um Estudante com baixa visão deve fazer uso de recursos ópticos e
seu processo de aprendizagem se desenvolverá por meios visuais. No seu livro “Deficiência
Visual: Aspectos Psicoevolutivos e Educativos”,
os autores Martín e Bueno, destacam que os
indivíduos com baixa visão possuem dificuldades de perceber aspectos visuais como: “(a)
traços desproporcionais no espaço; (b) representações tridimensionais; (c) formas compostas; (d) profundidade; (e) movimento; (f) objetos
ou materiais situados sobre fundos similares;
(g) objetos com pouca luz e (h) detalhes distintivos nas formas e dentro das figuras” (MARTÍN; BUENO, 2003, p. 44).
Cabe o professor da classe comum do
ensino regular, buscar recursos e metodologias com estratégias adequadas para eliminar
as dificuldades desses estudantes, com apoio
do professor do atendimento educacional especializado, pois os estudantes estão bem amparados pelas leis, faltando muitas vezes colocar em prática as ações.

O ATENDIMENTO EDUCACIONAL
ESPECIALIZADO
O Decreto nº 6571, de 17 de setembro
de 2008 afirma que:
Art. 1º A União prestará apoio técnico
e financeiro aos sistemas públicos de ensino
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, na forma deste Decreto, com a finalidade
de ampliar a oferta do atendimento educacional especializado aos alunos com deficiência,
transtornos globais do desenvolvimento e altas
habilidades ou superdotação, matriculados na
rede pública de ensino regular.
§ 1º Considera-se atendimento educacional especializado o conjunto de atividades,
recursos de acessibilidade e pedagógicos organizados institucionalmente, prestado de forma complementar ou suplementar à formação
dos alunos no ensino regular.
§ 2º O atendimento educacional especializado deve integrar a proposta pedagógica
da escola, envolver a participação da família
e ser realizado em articulação com as demais
políticas públicas.
O Atendimento Educacional Especializado é um serviço da Educação Especial que
tem como características, identificar, elaborar e
organizar os recursos pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena
participação dos alunos, considerando as suas
necessidades específicas. O AEE complementa e suplementa a formação do estudante com
deficiência com vistas à autonomia e independência na escola e fora dela. A Lei de Diretrizes
e Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96,
afirma que:
O art. 58. Entende-se por educação
especial, para os efeitos desta Lei, a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino, para educandos com deficiência, transtornos globais do
desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação.
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§ 1º Haverá, quando necessário, serviços de apoio especializado, na escola regular,
para atender às peculiaridades da clientela de
educação especial.
§ 2º O atendimento educacional será
feito em classes, escolas ou serviços especializados, sempre que, em função das condições
específicas dos alunos, não for possível a sua
integração nas classes comuns de ensino regular (BRASIL, Lei de Diretrizes e Bases da
Educação, 1996, p.21).
Nota-se que a lei garante o Atendimento Educacional Especializado assim que houver necessidade, para que o estudante possa
ser atendido nas suas especificidades.
Para Sartoretto, o atendimento educacional especializado:
é uma modalidade de ensino que
perpassa todos os níveis, graus e etapas do
percurso escolar e tem como objetivos, entre
outros, identificar as necessidades e possibilidades do aluno com deficiência, elaborar
planos de atendimento, visando ao acesso e
à participação no processo de escolarização
em escolas comuns, atender o aluno com deficiências no turno oposto àquele em que ele
frequenta a sala comum, produzir e/ou indicar
materiais e recursos didáticos que garantam a
acessibilidade do aluno com deficiência aos
conteúdos curriculares, acompanhar o uso
desses recursos em sala de aula, verificando
sua funcionalidade, sua aplicabilidade e a necessidade de eventuais ajustes, e orientar as
famílias e professores quanto aos recursos utilizados pelo aluno (SARTORETTO; SARTORETTO. 2010, p 2).
O Atendimento Educacional Especializado se destina aos estudantes com deficiência física, mental e sensorial (visual e pessoas
com surdez), TGD e altas habilidades/superdotação. A Resolução nº4 de 02/10/2009, que
institui Diretrizes Operacionais para o Atendimento Educacional Especializado na Educação
Básica, modalidade Educação Especial, afirma
no art. 5 que:
O AEE é realizado, prioritariamente,
na sala de recursos multifuncionais da própria
escola ou em outra escola de ensino regular,

no turno inverso da escolarização, não sendo
substitutivo às classes comuns, podendo ser
realizado, também, em centro de Atendimento
Educacional Especializado da rede pública ou
de instituições comunitárias, confessionais ou
filantrópicas sem fins lucrativos, conveniadas
com a Secretaria de Educação ou órgão equivalente dos Estados, Distrito Federal ou dos
Municípios (BRASIL, 2009, p.2).
Ainda no art. 13 da Resolução nº4 de
02/10/2009, o professor do AEE tem as devidas atribuições:
I – identificar, elaborar, produzir e organizar serviços, recursos pedagógicos, de acessibilidade e estratégias considerando as necessidades específicas dos alunos público-alvo da
Educação Especial;
II – elaborar e executar plano de Atendimento Educacional Especializado, avaliando
a funcionalidade e a aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de acessibilidade;
III – organizar o tipo e o número de
atendimentos aos alunos na sala de recursos
multifuncionais;
IV – acompanhar a funcionalidade e a
aplicabilidade dos recursos pedagógicos e de
acessibilidade na sala de aula comum do ensino regular, bem como em outros ambientes
da escola;
V – estabelecer parcerias com as áreas
intersetoriais na elaboração de estratégias e na
disponibilização de recursos de acessibilidade;
VI – orientar professores e famílias sobre os recursos pedagógicos e de acessibilidade utilizados pelo aluno;
VII – ensinar e usar a tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais
dos alunos, promovendo autonomia e participação;
VIII – estabelecer articulação com os
professores da sala de aula comum, visando
à disponibilização dos serviços, dos recursos
pedagógicos e de acessibilidade e das estratégias que promovem a participação dos alunos
nas atividades escolares.
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No entanto, os estudantes com deficiO ENSINO DE MATEMÁTICA PARA
ência visual terá um atendimento focado no proO ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA
fessor de Matemática da classe que o estudante
VISUAL
frequenta juntamente com o professor do Atendimento Educacional Especializado. Assim, o proA história da Matemática é dita como
fessor do AEE deve trabalhar junto ao professor
do ensino regular, para que ambos possam pla- uma fonte rica de recursos, pois ela nos pernejar a utilização de estratégias metodológicas mite verificar como os diversos conhecimentos
matemáticos foram evoluindo. Desde os temque viabilizem o acesso ao conhecimento.
pos passados o homem utiliza a matemática
Para os estudantes que possuem baixa para facilitar a vida na sociedade. Com isso, a
visão, o professor do AEE dará auxílio no uso de Matemática passa a ser compreendida como
lupas de mão e de óculos bifocais, além do uso uma construção humana em que os conceitos
de materiais que tenham cores contrastantes e foram desenvolvidos para resolver problemas
fortes. No texto “Atendimento Educacional Espe- relacionados às necessidades de diferentes
cializado e Laboratórios de Aprendizagem: O que estudantes em seus diferentes momentos hissão e a quem destinam”, Sartoretto afirma que:
tóricos.
A sala de recursos multifuncionais torna
palpáveis e concretos, em nível de escola, os objetivos da política nacional de educação especial,
seja pelo conjunto de meios e recursos que nela
são colocados à disposição do aluno com deficiências, seja, sobretudo, pelo fato de que é na
escola comum que a sala de recursos multifuncionais deve funcionar (SARTORETTO; SARTORETTO. 2010, p.3).
O AEE para deficientes visuais podem
ser ofertados em salas de recursos multifuncionais, podendo ser também em centros especializados – CAPs. A sala de recurso multifuncional
é um espaço organizado preferencialmente em
escolas comuns das redes de ensino, podendo
atender as escolas mais próximas. E nesta sala,
o professor que atenderá a este serviço deve ter
formação inicial que o habilite para o exercício da
docência e formação específica para a Educação
Especial.

Na escola de hoje, ensinar Matemática,
parece uma necessidade fora de questionamentos, pois a matemática faz parte do cotidiano das pessoas e é considerada um componente curricular indispensável para a realização
de várias atividades. Para que o ensino da Matemática se torne consistente e significativo faz
se necessário adotar meios de visualização,
como gráficos, figuras geométricas, jogos e
outros.
Enfim, o apoio visual para ensinar os
conceitos matemáticos é extremamente importante, assim o aluno mostrará realmente se o
conceito foi compreendido ou não. Diante desse leque de aprendizado que a Matemática
proporciona, como inserir um aluno portador
de deficiência visual que está em classe comum do ensino regular, no ensino desse componente curricular?

Nas salas de recursos multifuncionais
devem conter alguns materiais manipuláveis pedagógicos, recurso de acessibilidade e equipamentos para os estudantes com deficiência visual, como: ilustrações táteis, mobiliário, máquina
de Braille, livro falado, jogos, calculadora sonora,
materiais didáticos e outros. Os materiais pedagógicos são essenciais para potencializar o processo de escolarização dos estudantes e eliminar as barreiras.
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OS ESTUDANTES COM DEFICIÊNCIA
VISUAL E O PROFESSOR DE
MATEMÁTICA
Como o professor da classe comum do
ensino regular pode ensinar Matemática para
um estudante com deficiência visual, visto que
muitas vezes não possui formação específica
para trabalhar com essa especificidade?

O professor não precisa mudar seus
procedimentos quando tem um estudante com
deficiência visual em sua sala de aula, mas
apenas intensificar o uso de materiais concretos, para ajudar a abstração dos conceitos. Ao
criar recursos especiais para o aprendizado de
alunos com necessidades especiais, acaba beneficiando toda a classe, facilitando para todos
a compreensão do que está sendo transmitido
(FERRONATO, 2002. p.45).

Em seu livro “Técnicas de Cálculo e DiPara o professor de Matemática obter
dática do Sorobã”, Costa e Bechara afirmam
um melhor resultado no seu trabalho com os
que:
estudantes deficientes visuais, ele deve semDesse modo, o professor de classe pre trabalhar em parceria com o professor do
comum não deverá alterar o desenvolvimen- atendimento educacional especializado. Para
to dos conteúdos estabelecidos pela escola, o professor de Matemática obter um melhor
nem precisará alterar fundamentalmente seus resultado no seu trabalho com os estudantes
procedimentos pelo fato de ter um aluno com deficientes visuais, ele deve sempre trabalhar
deficiência visual entre os demais. É evidente em parceria com o professor do atendimento
que um ensino da Matemática calcado apenas educacional especializado.
em exposições teóricas, sem experiência conO PROFESSOR DE MATEMÁTICA E O
creta e significativa, em que falte a participação
PROFESSOR DO AEE
direta do aluno por insuficiência de recursos didáticos adequados, tenderá a desenvolver em
O professor de Matemática da classe
qualquer educando uma atitude desfavorável à
assimilação e compreensão do conteúdo de- comum do ensino regular precisa desenvolver
senvolvido (COSTA e BECHARA, 1982. p.45). as tarefas em conjunto com o professor especializado para que ambos possam oferecer aos
Nota-se então que o professor da clas- estudantes com deficiência visual um melhor
se comum deverá desenvolver as atividades desempenho no processo de ensino-aprendijuntamente com professor especializado para zagem.
atender os estudantes com deficiência visual.
O professor do Atendimento EducaDiante disto, ensinar matemática para um estudante portador de deficiência visual, requer cional Especializado, tem como objetivo proa utilização de muitos recursos e materiais porcionar aos estudantes cegos, o ensino do
adaptados. No entanto, cabe ao professor de Sistema Braille que deverá ser incluída gradumatemática adquirir novas propostas de ensi- almente em situações do dia-a-dia. Além disso,
no para que o estudante com deficiência visual elaborar uma série de jogos matemáticos que
estimule a percepção tátil.
possa interagir com os demais educandos.
Cabe ao professor de Matemática buscar novas estratégias e metodologias criativas
que possibilitem o estudante com deficiência
visual à entender os conceitos matemáticos.
De acordo com Ferronato:

Este atendimento especializado deve
ser oferecido na sala de recursos multifuncionais que deverá ter alguns materiais específicos para os estudantes com deficiência visual,
como: máquina Braille, soroban, calculadora
sonora, recurso óptico, plano inclinado, jogos
e materiais didáticos, materiais que desenvol178
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vam a percepção tátil. No ensino da Matemática para deficientes visuais com baixa visão,
além dos recursos que são utilizados normalmente em sala de aula com todos os alunos,
pode-se utilizar outros recursos que são classificados como recursos ópticos (lupas e óculos
bifocais) e recursos não-ópticos.
Tanto o professor da classe comum
quanto o professor do AEE, podem utilizar, também, os recursos não-ópticos, como por exemplo, prancheta inclinada, ampliação de fontes,
escrita com lápis 4B e 6B, canetas de pontas
porosas, cadernos com pautas pretas espaçadas, dentre outros. O uso correto dos recursos
ópticos e não-ópticos auxilia no processo de
aprendizagem, pois muitos deles servem como
ferramentas úteis e indispensáveis de acordo
com o grau da deficiência visual.

tem no tato seu sentido mais precioso, pois
é através da exploração tátil que lhe chega a
maior parte das informações. é através dela
que ele tem a possibilidade de discernir objetos e formar ideias. as mãos, dessa forma, tem
um papel fundamental, pois elas vão suprir, de
certa maneira, a “inutilidade” dos olhos”. (ferronato,2002, p.40). todavia, o processo para o
estudante cego adquirir confiança no uso das
mãos é demorado, pois requer muito esforço.
para isso, paciência é essencial nesse processo de adaptação (KALEFF, 2016, p. 31).

De acordo com Kaleff (2016, p. 31),
para o deficiente visual a “manipulação de um
recurso concreto é imprescindível para que,
por meio do tato, perceba a forma, o tamanho,
as texturas etc., que vão determinar as características do elemento matemático modelado no
recurso manipulativo”. Alguns critérios necesOs estudantes que apresentam ceguei- sários para elaboração e/ou escolha de matera não utilizam os recursos ópticos e não-ópti- riais didáticos para estudantes com deficiência
cos, mas utilizam outros recursos como textu- visual são apontados por Sá, Campos e Silva:
ras, formas, Sistema Braille, além dos materiais
manipuláveis, pois necessitam que esses reO relevo deve ser facilmente percebido
cursos estimulam outros sentidos e que sirvam pelo tato e, sempre que possível, constituir-se
como os seus “olhos”.
de diferentes texturas para melhor destacar as
partes componentes do todo. Contrastes do
tipo liso/áspero, fino/espesso, permitem distinções adequadas. O material não deve provocar
A UTILIZAÇÃO DOS MATERIAIS
rejeição ao manuseio e ser resistente para que
DIDÁTICOS PARA OS DEFICIENTES
VISUAIS NO ENSINO DE MATEMÁTICA não se estrague com facilidade e resista à exploração tátil e ao manuseio constante. Deve
Os materiais didáticos pedagógicos ser simples e de manuseio fácil, proporcionansão muito importantes no ensino especializa- do uma prática utilização e não deve oferecer
do, especialmente na deficiência visual. Esses perigo para os alunos (SÁ; CAMPOS; SILVA,
materiais didáticos – Soroban (ábaco japo- 2007, p. 27)
nês), Multiplano, Material Dourado, Tangram e
Desse modo, os materiais didáticos
Sólidos Geométricos - têm como característica
desenvolver através da percepção tátil - ma- devem ser confeccionados ou adaptados para
nipuláveis e palpáveis – aulas de Matemática atender as necessidades de um estudante com
significativas para o estudante que apresenta deficiência visual, precisam também possuir
estímulos visuais como táteis. Assim, existem
deficiência visual. Ferronato afirma que:
vários materiais didáticos para deficientes visupara o deficiente visual a utilização de ais que proporciona o ensino de Matemática.
materiais concretos se torna imprescindível,
haja vista que tem no concreto, no palpável,
seu ponto de apoio para as abstrações. ele
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O Soroban, por exemplo, é uma espécie de um ábaco que foi adaptado pelo japoneses por volta do século XVI, é um instrumento
retangular, possui uma régua de numeração
que divide o aparelho em dois retângulos, na
régua de numeração existem pontos salientes
que separam as ordens das unidades, dezenas e centenas. É um material indicado para
compreender a noção de número, realizar contagens e operações básicas, estimulando o raciocínio lógico-matemático. Pela possibilidade
da sensação tátil, o soroban tem sido amplamente utilizados como a calculadora entre as
pessoas portadoras de cegueira e baixa visão.
O Multiplano é um material didático
que proporciona ao estudante cego, o aprendizado em gráficos e em geometria espacial.
No surgimento desse material, o nome recebido era Geoplano, pois apresentava apenas
duas dimensões, com o passar do tempo, o
instrumento foi adaptado para três dimensões
e passou a ser chamando de Multiplano.
É um instrumento que permite maior
percepção em “desenhar” e “apagar” diversas
figuras geométricas. Através da manipulação
tátil, o multiplano é um apoio didático que auxilia para a construção da representação mental,
é uma etapa para o caminho da abstração. Por
sua vez, auxilia no ensino da matemática um
mapa conceitual independente se o estudante
é portador de deficiência visual ou não.

unidade de volume, barras de 10 unidades de
volume, placas de 100 unidades de volume e
um cubo maior com 1000 unidades de volume.
Outro material importante para o deficiente visual desenvolver através da percepção
tátil, alguns conceitos de figuras geométricas,
é o Tangram. O Tangram é formado por sete
peças: 5 triângulos retângulos isósceles com
tamanhos diferentes, 1 quadrado e 1 paralelogramo. Essas 7 peças permitem ao estudante
montar diversas figuras.
Com esse material, o estudante com
deficiente visual poderá desenvolver seu raciocínio e criatividade, além de relacionar as relações geométricas, descobrindo quantidade da
mesma figura, como, por exemplo, o triângulo.
O estudante com deficiência visual, principalmente o cego pode explorar a percepção tátil,
pode também explorar sua criatividade construindo objetos e animais usando as peças do
Tangram.
Com o uso do Tangram, o professor
pode abordar vários pontos da geometria, buscando sempre identificar e comparar as figuras
geométricas, perceber a representação da figura plana.
Com os Sólidos Geométricos os estudantes com deficiência visual poderão trabalhar conceitos de geometria espacial, como
vértice, aresta e face. Através da percepção
tátil, poderão também caracterizar e associar
os sólidos com embalagens de produtos do
dia-a-dia, além de diferenciar os poliedros dos
corpos redondos.

O Multiplano auxilia o estudante cego,
com ajuda de elásticos, à criar imagens na placa, seja figuras geométricas planas ou espaciais. É também um instrumento que desenvolve a autoestima e viabiliza uma maior interação
do deficiente com os demais estudantes da
Existem outros materiais e jogos disala.
dáticos que exploram a percepção tátil e proporcionam o ensino de Matemática, podendo
O Material Dourado é um instrumento ser confeccionados pelos professores, como,
que tem como função desenvolver e auxiliar o dominó com texturas e numerais, jogo de meestudante deficiente visual na aprendizagem mória tátil com figura geométrica, caixa de ovo
do sistema de numeração decimal-posicional para ensinar os numerais em Braille e outros.
e dos métodos para efetuar as operações básicas. É formado por pequenos cubos com 1
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao chegarmos ao final desse trabalho podemos observar que sem um conhecimento teórico específico o educador pode ficar perdido diante das dificuldades que se apresentam para
trabalhar conteúdos específicos com um estudante que necessite de Atendimento Educacional
Especializado.
Os desafios são muitos e nem sempre a escola conta com o apoio dos profissionais
especializados, que possam auxiliar o professor regular da turma. Mas percebemos que com
boas ideias e materiais simples pode-se encaminhar o estudante de baixa visão naquilo que lhe
é direito. Aprender os conteúdos curriculares e a convivência social num ambiente acolhedor.
A legislação é clara sobre o aspecto da educação inclusiva, indo ao encontro do que
se espera em termos de Direitos Humanos e sociais para qualquer cidadão. Porém, apesar da
lei, sabe-se que nem todas as Unidades Escolares contam com o aporte necessário – seja em
pessoal, seja em material ou ambos – para atender a esse conjunto de leis que vem desde o
âmbito federal até o municipal.
Não pretendemos, com esse trabalho, ditarem normas. Pelo contrário, pretendemos que
ele possa ser mais um norteador, para que cada escola, dentro de sua organização possa
desenvolver as práticas pedagógicas tão necessárias a esses estudantes com necessidades
educativas especiais.
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O DESAFIO DA EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA PARA
PROMOVER A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A pandemia do Covid-19 promoveu um distanciamento social no mundo inteiro. No
que diz respeito às práticas acadêmicas, levou à suspensão de atividades presenciais em instituições de ensino, onde algumas redes de ensino público e privadas implementaram propostas de Educação a Distância (EAD) ou práticas não presenciais em todas as etapas do
ensino intermediadas pelo uso da tecnologia como uma maneira de reorganizar o calendário
acadêmico de 2020. Questionamentos se dão em torno de uma análise aprofundada diante
da Educação Infantil, sob suas metas e objetivos. Com o LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação), essa fase insere-se como parte integrante da educação básica, num mesmo grau
de importância do ensino fundamental e médio. Questões também são levantadas de que:
Quanto a metas e objetivos pedagógicos, o modelo de Ensino a Distância (EAD) se faz eficaz
para os alunos da Educação Infantil? O estudo a seguir teve como objetivo dar respostas a
tal questionamento, esclarecendo-se os sentidos, os aspectos legais ou normalizados, além
de considerar se tal método de ensino é benéfico ou não para um indivíduo em processo de
formação. A única questão que se pode afirmar é que a situação vivenciada hoje no campo
acadêmico é incomum, com possibilidades até então não consideradas, uma vez que nunca
se vivenciou qualquer crise pandêmica com consequências drásticas como a da Covid-19 na
era digital.

Palavras-chave: Pandemia; Covid-19; Distanciamento Social; Educação Infantil; Objetivos.
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INTRODUÇÃO

A

escolha do tema “o desafio da educação a distância para promover a educação
infantil” como base central para o desenvolvimento deste artigo surgiu a partir da
necessidade de abordar um assunto tão contemporâneo, pois em tempo de isolamento social, justificada pela pandemia do novo coronavírus, ampliou-se as exigências quanto a
maior flexibilidade por parte dos Pedagogos que tiveram que adaptar com urgência o conteúdo
das aulas presenciais para um formato de Educação a Distância (EAD). Quanto ao método de
ensino à distância, Moore e Kearsley consideram que:
A ideia básica de educação a distância é muito simples: alunos e professores estão em
locais diferentes durante todo ou grande parte do tempo em que aprendem e ensinam. Estudando em locais distintos, eles dependem de algum tipo de tecnologia para transmitir informação e
lhes proporcionar um meio para interagir (MOORE; KEARSLEY, 2007, p. 1).
Esse modelo de ensino à distância (EAD), uma modalidade popular entre os adultos,
tornou-se rotina para milhares de crianças em idade pré-escolar nos últimos meses, que passaram a receber diariamente por parte dos seus educadores, de forma virtual, conteúdos lúdicos
e pedagógicos. Frente ao contexto relatado, o estudo a seguir buscará dar resposta à seguinte
questão: Quanto a metas e objetivos pedagógicos, o modelo de Ensino a Distância (EAD) se
faz eficaz para os alunos da Educação Infantil? A justificativa do estudo se dá uma vez que a
modalidade de Ensino à Distância (EAD) exige dos educadores um longo e extenso preparo,
além de diferentes modelos de adaptação para as crianças que, por vezes, não compreendem
os assuntos abordados em aulas.
A hipótese a ser confirmada é de que é extremamente difícil oferecer uma educação de
qualidade para crianças de séries iniciais sem que seja pelo método de aula presencial. Para
tanto será percorrido o seguinte objetivo: Investigar as possibilidades e desafios, a partir de interações virtuais entre o professor e o aluno. O estudo ainda percorrerá sobre uma investigação
entorno do preparo do Professor para discorrer os assuntos acadêmicos através de plataformas
virtuais, assim como identificar a idade adequada para que este aluno possa aprender efetivamente por meio de plataformas virtuais.
Quanto a metodologia, inicialmente realizou-se uma revisão bibliográfica por meio da literatura acadêmica sobre os tópicos relacionados ao Ensino a Distância (EAD), somado a livros,
periódicos e outros repositórios. A pesquisa bibliográfica se dá por meio de ALMEIDA (1987);
ALVES (2011); MATTA (2020). Corroborando, Fachin (2006, p.125) considera que a pesquisa
bibliográfica “diz respeito ao conjunto de conhecimentos humanos reunidos nas obras”.
A organização textual ocorre através de três capítulos que apresentam a finalidade do
estudo: Na primeira seção, será apresentada a fundamentação teórica – com a análise do desenvolvimento e aprendizagem infantil frente a tecnologia, a prática da tecnologia no contexto
educacional e a constituição do educador; na segunda, reforçam-se os caminhos cruzados
através da metodologia escolhida para o desenvolvimento do estudo; na terceira, serão apresentados os resultados através da conferência literária com a realidade de investigação proposta.
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EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA (EAD)

tos de “iguais”, “diferentes”, “maior”, “menor” e
expande suas habilidades de resolução de problemas – atividades que permitem a aprendizagem da leitura e escrita. Nesta fase, a criança
se expressa através de frases prontas e já diz
tudo aquilo que deseja.

O objetivo desta seção é determinar as
características específicas para o desenvolvimento infantil e, em seguida, analisar a idade
apropriada para a utilização das tecnologias,
sem que essa prejudique o desenvolvimento
Os autores (2003) dividiram as fases
da criança. O estudo analisa ainda os recursos
tecnológicos utilizados como ferramentas de do desenvolvimento infantil em: Etapa das ativiensino, considerando-se, assim, os níveis de dades exploratórias e de comunicação emocional; Etapa das Atividades Intencionais; Etapa
preparo do educador.
das Atividades lúdicas ou da brincadeira. De
acordo com esse raciocínio, pode-se compreO DESENVOLVIMENTO DA
ender que, nos estágios iniciais de vida, todas
PERSONALIDADE INFANTIL
as atividades são essenciais para o desenvolviOs anos iniciais na vida de uma crian- mento infantil. Por outro lado, a psicologia méça são essenciais para o seu desenvolvimento. dica (LE BOULCH, 1988) segmenta as etapas
De acordo com Monte e Búrigo (2003), nesta do desenvolvimento infantil de acordo com o
fase, a criança se integra ao universo das rela- desenvolvimento psicomotor e a socialização.
ções sociais, o que guiará a possibilidade de
aprendizagem e do seu próprio conhecimento.
Neste momento consolida-se a base mais importante para o desenvolvimento da personalidade infantil. Após o nascimento, o cérebro
do bebê alcança um bom desenvolvimento, a
partir do momento em que uma boa relação
afetiva entre a mãe e ele é estabelecida.

Deve-se enfatizar que, segundo alguns
autores, as fases de desenvolvimento infantil
não seguem essa ordem estabelecida, portanto, Vygotski (1996), considera que o desenvolvimento humano ocorre pela variação de
momentos estáveis e críticos - nos momentos
estáveis, o desenvolvimento se deve, sobretudo
a transformações “microscópicas” da individuAtravés dos cinco sentidos, o bebê alidade infantil, que se acumulam e se revelam
aprende sobre o novo universo que o cerca. Na mais à frente como uma inesperada formação
idade de um a dois anos, eles gostam de se qualitativamente nova em uma idade.
mover e de ouvir a mesma história muitas veSegundo Monte e Búrigo (2003) a Eduzes – aprendem a imitar, criar, reconhecer partes do corpo, dizer seus próprios nomes e de cação Infantil baseia-se no desenvolvimento inalguns objetos. De dois a três anos, organiza tegral da personalidade constituída nessa fase
seus pensamentos e começa a formar frases da vida através do domínio cognitivo, afetiva
completas, expressando suas observações e e conativa. Portanto, os autores sugerem que
sentimentos através de desenhos e rabiscos, os professores realizem no campo de ensino
interessa-se pelas brincadeiras e jogos estabe- atividades lúdicas apropriadas dispondo aos
lecidos por meio de regras, uma vez que estes alunos uma perspectiva de desenvolvimento
integral - é nos primeiros seis anos de idade
proporcionam-lhes novos desafios.
que o cérebro carece de experiência física, soDos quatro aos seis anos de idade, a cial e educativa, a fim de que apresentem um
criança tem uma melhor compreensão de seus desenvolvimento completo.
comportamentos e movimentos, e já pode inÉ necessário que cada etapa do desengressar na pré-escola – ela interage por meio
de jogos de regulamentos simples, atividades volvimento infantil seja respeitada, empreganrecreativas e produtivas – formando-se concei- do-se os materiais pedagógicos apropriados
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que atendam as carências e os interesses de
cada ser. Para muitos pesquisadores interessados sobre o desenvolvimento infantil, é fundamental empregar as brincadeiras como método para incentivar o desenvolvimento do aluno,
além do método de aprendizagem natural. No
entanto, os brinquedos realmente preenchem
as lacunas que as motivam a agir.

mento físico. Matta (2004) afirma que, quando
se trata desse tema, a criança quando ainda
pequena, não possui maturidade e capacidade
suficientes para estar em contato com computador, envolvendo-se no universo virtual, uma
vez que o mesmo pode causar danos no desenvolvimento infantil, já que a mesma ainda
não tem percepção suficiente para distinguir o
real do virtual.

O ato de brincar trata-se de uma maneira de divertimento característico da infância,
ou seja, uma ação natural da criança, que não
sugere compromisso, planejamento e seriedade, envolve o comportamento natural, que lhe
causa prazer. Portanto, de acordo com a UNICEF , as brincadeiras são os principais hábitos
no dia a dia de uma criança, pois estimulam
a atenção, memória, capacidade, equilíbrio e
imaginação, aguçam a curiosidade, a confiança e a autoestima.

A RV é um recurso educacional, mas,
ao analisá-la, Gallo (2004) enfatiza que os estudos não conseguem comprovar que a Realidade Virtual é de fato seja uma precisão educacional, lembrando que as unidades de ensino
devem se adaptar para utilizar esse recurso,
visto que os estudantes já estão inseridos nesse universo tecnológico. Matta (2004) considera que, para utilizar computadores e informática
em um ambiente de aprendizado ou como metodologia pedagógica, essas ferramentas não
são tão indicadas pelos estudos da pedagogia
genética e tratando-se da descoberta em geral, devido às tarefas computacionais não proporcionam a tangibilidade e as características
perceptíveis almejadas para criança dos anos
iniciais.

Atualmente, muitas brincadeiras e jogos clássicos perderam espaço para jogos
virtuais, gerando-se uma série de publicações
que tentam ponderar os aspectos positivos e
negativos das tecnologias (especialmente sobre o uso de computadores) na Educação lnMatta (2004) afirma que é essencial
fantil.
que as crianças entrem em contato com objetos sólidos, que se aproximem de materiais
A APRENDIZAGEM INFANTIL FRENTE reais em espaços físicos, em vez de virtuais,
promovendo um bom desenvolvimento, assim,
A TECNOLOGIA
é prudente que os pais ou outros responsáveis
A prática da tecnologia na educação não perca o tempo das crianças com ferracomeçou nas décadas de 80 e 90, e somente mentas que a distanciam da realidade. O autor
após a popularização dos computadores pes- (2004) considera que é melhor ensinar e essoais e da Internet é que as ferramentas tec- timular as crianças a escrever e ler antes dos
nológicas começaram a ser amplamente utili- sete anos de idade, para que possam usufruir
zadas no campo educacional. Matta (2004) dos benefícios da tecnologia. Mesmo que as
afirma que os benefícios e facilidades que as crianças tenham a naturalidade de aceitar tais
tecnologias apresentaram para educação não descobertas e de não se inibirem diante do
são contestáveis. No entanto, para a Educação novo, torna-se compreensível a preocupação
Infantil, o uso dessas tecnologias deve ser de alguns estudiosos em debater sobre a utilirevisto, pois na maioria dos casos, não orienta zação dessas tecnologias na Educação Infantil
e, frente a esse contexto, o papel da unidade
nem diagnosticar seus possíveis resultados.
de ensino é ter espaço suficiente para expandir
De acordo com Jesdanun (2004), a criatividade, a inteligência e a independência
crianças menores de 7 anos de idade devem na tomada de decisões, a fim de orientar os
ficar longe de computadores realizando ativida- alunos para que estes aprendam a aprender.
des relacionadas ao cérebro e ao desenvolvi187
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De acordo com Gallo, (2004), o uso
da tecnologia pode acelerar o desenvolvimento
intelectual da criança, afetando negativamente
o seu crescimento total no instante em que se
exige que a esta pense e se comporte como
adulto. Permitir que a criança brinque no computador constantemente está de fato fora do
contexto.

O EDUCADOR CONTEMPORÂNEO
FRENTE A TECNOLOGIA
O educador contemporâneo enfrenta
enormes desafios: ele deve desempenhar o
papel de professor e aprendiz ao mesmo instante, optando por uma técnica onde possa organizar e reorganizar a sala de aula, expandir
as diversas facetas do diálogo com os alunos
e avaliar todas as ações educacionais. E, para
entender o aluno contemporâneo, os professores também precisam alcançar a linguagem da
comunicação interpessoal e coletiva, que a tecnologia atribui cada vez mais precocemente às
crianças. A partir do instante em que a tecnologia é aplicada, o educador poderá usá-la como
um meio para se conectar com seus alunos,
utilizando-se do principal recurso (internet) ele
poderá transformar as diversas maneiras de
ensino aprendizagem.

É sabido que, nem sempre, o ambiente
cultural onde a criança está inserida possui materiais competentes para ajudar a construir os
elementos básicos do conhecimento específico. Há escolas “enraizadas” que não recomendam o uso tecnologias, como TVs, computador
ou videogame, durante a infância. O grupo de
escolas Waldorf acredita que a utilização, acima de tudo, da televisão pode impedir ou inibir
o desenvolvimento imaginativo das crianças.
Quanto à legalização do uso da tecnologia na
Educação Infantil, Gallo (2004) apontou que as
A tecnologia marca um novo passo na
políticas públicas e governamentais optam por vida humana e propõe novas maneiras de traconcentrar recursos para as faixas etárias mais balhar, viver e pensar. Infelizmente, para muitos
educadores e unidades de ensino, a tecnologia
avançadas.
ainda é vista como um corpo estranho, que inAlinhada a ideia de realizar eventos pe- terfere na dinâmica escolar. Com olhares disdagogicamente esplêndidos, a tecnologia foi tintos sobre a questão da concepção da socieintroduzida em muitas unidades de ensino, por dade da informação e das tecnologias, autores
como Lévy (1999), Castells (1999) e Lojkine
meio de um ambiente capaz de estruturar o
(1999) apontam o contexto que leva à possibialuno para o presente e futuro. O processo de
lidade de concepção relacionada à idéia do imaprendizagem se concentra na particularida- pulso tecnológico – De acordo com os autores,
de e capacitação do indivíduo, a fim de trans- a diferença entre tecnologia e sociedade não é
formá-lo num usuário independentemente da muito óbvia, como afirma Castells (1999, p.25)
informação, preparado para utilizar múltiplas “a tecnologia é a sociedade e a sociedade não
fontes de informação e elementos de comuni- pode ser entendida ou representada sem suas
cação. Estabelece-se, assim, uma educação a ferramentas tecnológicas”.
favor de ampla autonomia, liberdade e espeQuanto ao uso da tecnologia como um
rança, que só será possível no instante em que
recurso - compreende-se como uma ferramena tecnologia agir em função da educação.
ta que atende às necessidades de todos (seja
um educador ou um aluno); nesse caso, a tecnologia é usada como um instrumento, assim
como os demais materiais. Ao usar a tecnologia como um recurso, há duas linhas: o aprendizado através da tecnologia e o aprendizado
com a tecnologia. O aprendizado através da
tecnologia sugere como hipótese que a tecnologia é possuidora do conhecimento, e aquele
que está na posição de aprendiz necessita usar
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o mesmo meio de conhecimento – deve-se
ressaltar que, por essa visão, o conhecimento
é considerado algo que se transmite, externo
ao indivíduo, onde o conhecimento pode estar
introduzido na tecnologia e conduzido ao estudante (JONASSEN, 1999 p. 175).

poníveis, é fundamental o estímulo no processo de aprendizagem dessas tecnologias, tanto
para os educandos como para os educadores
– À medida que o professor inicia sua relação
com as tecnologias seus estágios pessoais e
profissionais evoluem.

Segundo Kenski (2003), Marques
(1999) e Porto (2000), no campo acadêmico,
a tecnologia deve ser compreendida num ponto de vista que ultrapasse o conceito de instrumento assistencial do ensino, deve ser unificada pedagogicamente, ou seja, devem acatar
excepcionalmente a instrução acadêmica, garantindo assim que a utilização de fato faça
diferença. O obstáculo encarado pela unidade
de ensino atualmente é de atuar na sua totalidade com ampla carga de informações, com o
propósito de formular tais conhecimentos com
as informações escolares.

O aprimoramento técnico pedagógico
é o objetivo básico no processo de valorização do professor, aumentando-se sobre este o
desejo de estabelecer pensamentos pedagógicos, a fim de se tornar um educador decidido,
consciente da sua responsabilidade de intermediário do conhecimento – ainda que esteja
iniciando no universo da tecnologia, deve reafirmar seu papel de agente cultural e desenvolver
novas possibilidades pedagógicas, sendo um
educador íntegro, para que seus alunos se desenvolvam de forma instituída, crítica e criativa.

Alava (2002) afirma que, no contexto
atual, faz-se necessário a consolidação de técnicas pedagógicas direcionadas à construção
do conhecimento, atendendo interesses e precisões infantis. Ainda conforme o autor, deve-se entender que a tecnologia atual na unidade
de ensino é um dispositivo que medeia entre
o professor, o aluno e o conhecimento acadêmico, não apenas um aspecto central da metodologia de ensino. Dessa maneira, espera-se
que os professores sejam sempre prudentes,
principalmente no desenvolvimento do seu aluno para a vida, para isso, eles necessitam de
capacitação, aptidões, tecnologias e acima de
tudo responsabilidade. Um dos desafios da
unidade de ensino e dos educadores contemporâneos é renovar seus conhecimentos metodológicos admitindo dessa maneira a inserção
das tecnologias no dia a dia da escola.

Por meio da tecnologia da informação,
o universo marca o início de um novo padrão
social, onde existe um modelo contemporâneo
de relações sociais; a transformação no objetivo quanto aos aspectos de espaço e tempo,
com ferramentas tecnológicas presentes no dia
a dia de todos. Porto (2000) afirma que ainda
que essas tecnologias estejam à disposição de
todos, poucas são verdadeiramente utilizadas
nas unidades de ensino.
Os cursos de aperfeiçoamento têm a
finalidade de desenvolver os profissionais da
educação para ampliar suas técnicas pedagógicas, construindo-se um ambiente para discussão, capacitação e reavaliação. De acordo
com Sampaio e Leite (1999) o educador deve
receber métodos adequados para atuar com
as tecnologias e, que estes recursos sejam
utilizados na metodologia educativa a fim de
que, assim, ocorra mudança nas suas ações.
Uma alfabetização tecnológica que ofereça a
explanação e ação crítica frente às tecnologias
e sua linguagem com o propósito de desenvolver cidadãos qualificados na compreensão da
sociedade atual.

De acordo com Kenski (2003), os
enigmas do uso das TIC se baseia na falta
de reflexão quanto o preparo técnico disponibilizado aos professores para o uso das tecnologias, subtraindo a particularidade do fato
educacional. Como resultado, os professores
devem assumir novas responsabilidades como
Atualmente o desenvolvimento do prointercessores nesse processo de construção e fessor determina a capacitação para se reladesenvolvimento de conhecimento. E, para se cionar com uma sociedade conectada com
obter os melhores recursos tecnológicos dis- inúmeras tecnologias. Portanto, é necessário
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fornecer treinamento aos profissionais da educação, para que possam atuar com linguagens
de maneira crítica e educativa. Diante de tanta
tecnologia, podem existir novos formatos para
a metodologia do Ensino a Distância presentes
num movimento de modernização conservador, ou, até mesmo, em categorias específicas.
A razão de alguns educadores terem realizado sua formação antes da difusão das tecnologias, não denota que não devam utilizar tais
ferramentas como metodologia de ensino.

te capítulo é apresentar a base metodológica
utilizada para o desenvolvimento deste artigo.
O estudo se deu por meio de uma abordagem
qualitativa, que de acordo com Chizzotti (2001),

Abordagem qualitativa parte do fundamento de que há relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva
entre o sujeito e o objeto, um vínculo indissociável entre o mundo objetivo e a subjetividade do
sujeito. O objeto não é um dado inerte e neutro;
está possuído de significados e relações que
Diariamente, a internet se mostra atu- sujeitos concretos criam em suas ações (CHIZante no processo educacional: no instante em ZOTTI 2001, p.79).
que os métodos eletrônicos transformaram o
módulo presencial de alunos em escolas e uniA fim de se realizar este trabalho optouversidades. Expandiu-se para que os indivídu- -se por uma pesquisa bibliográfica, através da
os possam se comunicar, buscar informações, leitura exploratória, através do qual o assunto foi
trocar experiências e descobrir coisas novas. delimitado. A metodologia escolhida foi o estuConforme Alves (2011), os nativos digitais, no do de caso que se definiu por meio do objeto de
instante em que passam a interagir com os estudo, assim sendo, “o desafio da educação a
jogos eletrônicos mostram-se ágeis, com inte- distância para promover a educação infantil”. De
ligência sensório motora, comprovando-se a acordo com Vergara (2004), toda pesquisa posidéia de que essas gerações apresentam ma- sui restrições e é natural antecipar-se às críticas
neiras diferentes de refletir e entender o univer- que o leitor poderá fazer sobre esta. A relevânso.
cia pelo estudo se deu pela razão de se tratar
de uma abordagem contemporânea, uma vez
Ao utilizar as redes de informações que, em tempo de isolamento social, justificada
como metodologia de ensino, é necessário re- pela pandemia do novo coronavírus, ampliou-se
forçar o uso destas: como esses dados ajuda- as exigências quanto a maior flexibilidade por
rão ou não no processo educacional dos alu- parte dos Pedagogos.
nos, uma vez que as informações fornecidas
nos sites podem não ser verídicas ou ser irreLüdke e André (2005) definem que o eslevantes para o contexto educacional, portanto, tudo de caso como método de pesquisa é o esdeve-se saber filtrá-las. Por essa razão os pro- tudo de um caso, simples e específico ou difícil
fissionais da educação necessitam qualificar- e abstrato e deve ser sempre bem demarcado.
-se, utilizando-se dessa metodologia de ensino, Pode ser similar a outros, mas é bem caracterísaceitando e identificando a necessidade da re- tico, já que possui um interesse específico. A eslação, na qual a Internet possa contribuir numa colha do estudo de caso com abordagem quanova extensão do ensino capaz de auxiliar no litativa, de acordo com Ludke e André (2005):
processo de capacitação do aluno.
Os estudos de caso visam à descoberta
[...] enfatizam a interpretação em contexto [...]
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
buscam retratar a realidade de forma completa
O conceito de realizar uma pesquisa im- e profunda [...] usam uma variedade de fontes
plica na checagem dos dados, ênfases e ele- de informação [...] revelam experiência vicária
mentos que serão colhidos sobre um assunto e permitem generalizações naturalísticas [...]
específico, por meio do conhecimento teórico procuram representar os diferentes e às vezes
acumulado sobre o tema antes proposto, atra- conflitantes pontos de vista presentes numa sivés de um problema específico que promoverá tuação social (LUDKE E ANDRÉ, 2005 p.18-20).
a delimitação do estudo. Assim, a proposta des190
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Dessa maneira, o estudo de caso é a
efetivação de uma pesquisa sobre um fato em
sua totalidade real, por meio de uma exploração intensiva de uma unidade de estudo específica, refere-se a uma procura baseada na
experiência que averigua um fenômeno social
no seu contexto de realidade. Considerando-se que cada indivíduo descobre os fatos de
maneira subjetiva, e que cada um tem sua
maneira de analisar um mesmo objeto, acredita-se que esta seja a melhor ferramenta para
realização de um estudo bibliográfico, já que
por meio das literaturas é possível identificar o
objeto pesquisado conforme o autor estudado
o enxergou e, só se pode tirar as próprias conclusões através daquilo que cada um observa.
De acordo com Ludke e André (2005, p.25): “o
que cada pessoa seleciona para ‘ver’ depende
muito de sua história pessoal e principalmente
de sua bagagem cultural”.
Os dados da pesquisa foram coletados
através da pesquisa bibliográfica, na qual se
procurou garantir a fidelidade quanto as informações colhidas – onde realizou-se um fichamento, analisando e utilizando os principais autores como referenciais teóricos. Assim, para o
desenvolvimento deste estudo foi estabelecido
um planejamento definindo-se os caminhos de
cada ação desenvolvida no andamento da investigação. No decorrer do desenvolvimento
do estudo, percebeu-se que definir os métodos
e instrumentos utilizados auxiliaram na proposta de estudo.
Após delimitado o objetivo de estudo,
iniciou-se a coleta específica das informações
fundamentais na busca por elementos acentuados à constituição desta pesquisa, selecionou-se material com os principais autores bibliográficos, identificando e descrevendo inúmeros
métodos de interações e processos humanos.
Para Vianna (2003):

observador e também da sua capacidade de
observar, sendo ambas as características desenvolvidas, predominantemente, por intermédio de intensa formação (VIANNA, 2003, p.12.
O processo de observação foi fundamental, uma vez que nesta modalidade o pesquisador pode adotar uma disparidade de papéis dentro de um estudo de caso a fim de
se obter dados sobre a realidade dos investigados podendo assim atuar nos eventos que
serão estudados. Dessa forma, “a observação
é chamada participante porque se admite que
o pesquisador tenha sempre um grau de interação com a situação estudada, afetando-a
e sendo por ela afetado” (LUDKE E ANDRÉ,
2005, p.26).
A análise dos dados encontra-se com
o pensamento de Cervo (2002) que diz que
a pesquisa serve como uma maneira de indicar resultados, livre de qual seja o modo da
pesquisa, sobretudo pesquisa referente a esta
área, especificamente a pesquisa qualitativa
por se tratar de bibliográfica e exploratória.
Para Oliveira (2004) este método de pesquisa
pode assinalar a tentativa de uma concepção
detalhada dos sentidos e características ou
conduta, ao avaliar os elementos a fim de que
por meio deste surjam análises críticas, construtivas, entorno do tema proposto, uma vez
que a abordagem será qualitativa.
A pesquisa apontou que a abordagem
entorno do Ensino a distância (EAD) para o público infantil encontra-se em processo de transformação. Observou-se também, por meio da
pesquisa, concepções quanto a prática dos
profissionais da educação infantil num aspecto
reflexivo. As leituras realizadas, por meio dos
principais autores, assim como a comparação
entre a observação, base teórica e os dados
coletados permitiram a assimilação de categorias homogêneas.

A observação é uma das mais importantes fontes de informações em pesquisas
qualitativas em educação. Sem acurada observação, não há ciência. Anotações cuidadosas e
detalhadas vão constituir os dados brutos das
observações, cuja qualidade vai depender, em
grande parte, da maior ou menor habilidade do
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

D

iante da pesquisa de estudos e, dando resposta a questão problema que se levou
a tal análise: “Quanto a metas e objetivos pedagógicos, o modelo de Ensino a
Distância (EAD) se faz eficaz para os alunos da Educação Infantil?” Sim. Conclui-se que o Ensino a Distância no contexto de ensino-aprendizagem facilita o desenvolvimento dos
estudantes da educação infantil, uma vez que os professores estejam devidamente capacitados
para atuar, empregando a tecnologia a seu favor, despertando nos indivíduos o interesse pela
aprendizagem.
A tecnologia é um recurso presente no dia a dia do professor e do aluno, sobretudo os
educadores devem ser estimulados para utilizar tais ferramentas, de modo a dar total apoio ao
educando no processo de ensino-aprendizagem, dentro e fora da escola. No contexto escolar,
pode ser utilizada de forma inovadora no processo de mediação, pois na era digital essa espécie
de ferramenta é essencial e requer do indivíduo que a utiliza habilidade e flexibilidade para extrair
aspectos positivos deles.
Ainda que existam laboratórios de informática nas unidades de ensino, há espaços que
os docentes ainda não a utilizam por falta de preparo, uma vez que, saber utilizá-las é de total
relevância, respeitando-se o tempo, ambiente e subjetividade dos indivíduos. Existem unidades
de ensino que possuem suporte para auxiliar esses professores com a prática da tecnologia,
seja pelo despreparo de alguns profissionais da educação, o desconhecimento quanto a melhor
maneira de incorporar tal recurso no dia a dia, ainda que reconheçam que com a utilização da
informática eleva-se significativamente a aprendizagem dos seus alunos.
A Tecnologia da Informação e Comunicação na unidade de ensino, com educadores
altamente capacitados para esse fim, facilita o processo de ensino-aprendizagem, uma vez que
grande parte dos estudantes possuem acesso a maioria desses métodos e os utilizam no seu
dia a dia, nas buscas por atividades propostas pela unidade de ensino ou unicamente na prática
das atividades lúdicas, utilização das redes sociais ou sites de pesquisa.

192

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

REFERÊNCIAS

ALAVA, S. Ciberespaço e práticas de formação: das ilusões aos usos dos professores. In:
ALAVA, S. (Org.). Ciberespaço e formações
abertas: rumo a novas práticas educacionais?
Tradução: Fátima Murad. Porto Alegre, RS: Artmed, 2002.
ALMEIDA, L. R. Um dia na vida de um coordenador pedagógico de escola pública. São Paulo: Loyola, 1987.
ALVES M. O debate atual sobre os paradigmas
de pesquisa em
educação. Cadernos de Pesquisa, n. 96, p. 1523, 2011.
CASTELLS, Manuel. A Era da Informação: Economia, Sociedade e Cultura. Volume I. A Sociedade em Rede. São Paulo, Paz e Terra, 1999.
CHIZZOTTI, Antônio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo: Cortez, 2001.
FACHIN, Odília. Fundamentos de Metodologia.
5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2006.
GALLO, A.D., 2004, Informática na Educação
Infantil: tesouro ou ouro de tolo? 25ª Reunião
Anual da ANPEd, Caxambu, 29 de setembro a
2 de outubro de 2004. Disponível em: < http://
www.anped.org.br/25/excedentes25/ simoneandreagallot07.rtf>. Acesso em: 30 Mai. 2020.
JES NUNCA. 2004, Especialistas debatem se
crianças devem usar computadores. Disponível
em: < http://www1.folha.uol.com.br/folha/infor
matica/ult124u17138.shtml >. Acesso em: 31
Mai. 2020.

JONASSEN, D. O uso das novas tecnologias na
educação a distância e a
aprendizagem construtivista. Em Aberto, ano 16,
n. 70, p. 70‐88, abr./jun. 1999.
KENSKI, V. M. Tecnologia e ensino presencial e a
distância. Campinas, SP: Papirus, 2003.
LE BOULCH, J. O desenvolvimento psicomotor
do nascimento até 6 anos.
5 ed., Porto Alegre: Artes Médicas, 1988.
LÉVY, Pierre. Cibercultura. Tradução Carlos Irineu
da Costa. Rio de Janeiro, RJ: Editora 34, 1999.
LOJKINE, P. A Revolução Industrial. São Paulo:
Cortez, 1999.
LUDKE, M.; ANDRÉ, M. Pesquisa em Educação:
Abordagens Qualitativas. São Paulo: EPU, 2005.
MARQUES, M. O. A escola no computador: linguagens rearticuladas e educação. Ijuí, RS:Unijuí, 1999.
MATTA, A. E. R., 2004, Informática Educacional para crianças com menos de sete anos de
idade. Disponível em < http://www.matta.pro.br/
pdf/prod_1_setea nos.pdf >>. Acesso em 31
Mai. 2020.
MONTE, J. B.; BÚRIGO, S. A. N., Desenvolvimento Infantil sob o enfoque psicológico. 2003.
MOORE, M. G.; KEARSLEY, G. Educação a Distância: uma visão integrada. Tradução de Roberto Galman. São Paulo: Thomson Learning, 2007
OGLETREE, E. J. The Comparative Status of the
Creative Thinking Ability of Waldorf Education
Students: A Survey. Early Childhood and Parenting, Illinois, p1-17, set. 1996. Disponível em <:
http://ecap.crc.illinois.edu/eecearchive/digests/
edcite/ed400948.html >> Acesso em 02 Jun.
2020.
OLIVEIRA, V. B. Informática em Psicopedagogia.
São Paulo: SENAC, 2004.
PORTO, T. M. E. Educação para a mídia/pedagogia da comunicação: caminhos e desafios. In:
PENTEADO, H. D. (Org.). Pedagogia da comunicação: teorias e práticas. São Paulo: Cortez,
2000.
SAMPAIO, M. N.; LEITE, L. S. Alfabetização tecnológica do professor. Petrópolis, RJ: Vozes, 1999.
VIANNA, H. M. Pesquisa em educação: a observação. Brasília: Plano Editora,
2003.
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente.
Rio de Janeiro: Martins Fontes, 1996.

193

Revista Revista
Educar FCE
- 32 ªFCE
Edição
Educar
- 32- Julho/2020
ª Edição - Julho/2020

ASSIS MENDES DE
CARVALHO JUNIOR

Graduado em Pedagogia (UNINOVE-2015) e
Graduação em Letras - Português-Inglês – (FALC – 2014).
Pós-graduação em Jornalismo - FUNDAÇÃO CÁSPER LÍBERO
(1997). Jornalista Profissional - FIAM - Faculdades Integradas
Alcântara Machado (1994). Trabalha hoje como professor
de Ensino Fundamental II e no Ensino Médio da Prefeitura
municipal de São Paulo. E-mail: assismendes@yahoo.com.
br.

194

ª Edição
- Julho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 32 -ª 32
Edição
- Julho/2020

O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NAS ESCOLAS
PÚBLICAS

RESUMO: Este trabalho tem como meta capital fazer uma breve e sucinta análise de cunho
bibliográfico/qualitativo acerca da qualidade do ensino da Língua Inglesa em nossas escolas
públicas, a qual dará a todos uma luz acerca da atual situação do ensino da Língua Inglesa em
nossas escolas públicas. Devido a relevância deste tema ao meio educacional, o mesmo foi
escolhido para ser debatido e analisado neste artigo e, para tanto, será feita uma pesquisa por
meio da literatura nacional e com o apoio de materiais pesquisados e selecionados no Google
Acadêmico, os quais, certamente, contribuirão para que haja elementos fundamentais que
ajudem neste debate, como também para a compreensão acerca desta temática ainda tão
atual e tão importante em todas as nossas escolas, como para as públicas (que aqui serão
citadas) ou ainda para as escolas particulares ou mesmo escolas de idiomas.

Palavras-chave: Ensino; Língua Inglesa; Educação.
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INTRODUÇÃO

P

odemos observar que o ensino do inglês em nossas escolas públicas hoje está
prejudicado, pois nos deparamos com alunos descompromissados e que não se
importam mais com o saber. Em compensação, instruir-se em inglês passou a ser
um dado muito admirável para que qualquer indivíduo seja inserido no meio social e para que
ele consiga ter promoção ao ambiente tecnológico e cultural.
Assim, abordar o tema acerca do processo de ensino e aprendizagem da língua inglesa
em escolas públicas expede em primeiro instante no arrazoar acerca do que tem sido feito taticamente para que os educandos dessas instituições de ensino se interessem por outro idioma,
visto que não há empenho destes alunos nem pela língua materna.
Portanto, o objetivo essencial deste trabalho se aplica em delinear e ponderar acerca de
como tem sido a analogia de ensino-aprendizagem da Língua Inglesa entre docentes e estudantes no contexto dos colégios públicos.
Para tanto, serão citados abaixo pensamentos e conjecturas de especialistas no assunto,
os quais nos ajudarão a construirmos meios para analisarmos o tema de forma eficaz e proveitosa.
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aqueles que dela depende. O autor debate ainda que um dos problemas deparamos com o
estudo da língua inglesa na escola pública é o
Como pode ser visto hoje, o inglês não fato da carga horária da disciplina, por ele ser
é exclusivamente mais uma matéria existente pequeno, não permitindo que haja um desenno conteúdo escolar, mas sim uma língua que volvimento apropriado das quatro habilidades.
pode ajudar ao aprendente a ter um melhor
Os Parâmetros Curriculares Nacionais
acesso a tudo aquilo que envolve o mundo
acadêmico e, mais tarde, ao mundo profissio- – PCN - (BRASIL, 2005) mostram ainda que:
nal do indivíduo. De acordo com Vilaça (2010):

O ENSINO DA LÍNGUA INGLESA NA
ATUALIDADE

Hoje, o inglês talvez seja o principal exemplo de um
idioma global. É usado para transmitir informações em
áreas como ciência e tecnologia, nas artes e no mundo
do trabalho. É por isso que os pais ficam tão interessados em que seus filhos o aprendam. Os alunos também
percebem que o inglês é mais que uma matéria escolar: é importante para o futuro sucesso deles (VILAÇA,
2009, p.13).

Considerando-se a carga horária disponibilizada para o
estudo da língua estrangeira e a estrutura da unidade
escolar para o desenvolvimento eficaz das quatro habilidades necessárias ao domínio de uma língua estrangeira, observa-se a necessidade de priorizar a habilidade
da leitura (BRASIL, 2005, p.54).

A falta de valorização da língua inglesa
atualmente não se mostra tão somente presente nos problemas já mencionados acima, mas
Mesmo assim, encontra-se um grande também em muitos outros problemas como
déficit no ensino e na aprendizagem da língua mostra e elucida Siqueira (2011):
inglesa em escolas que trabalham com a educação básica, principalmente quando se perce- hoje tão arraigado no imaginário coletivo de pais e esbe que,muitas vezes, o educador não é aper- tudantes de todas as classes sociais (“ não sabe inglês
quanto mais português”; “inglês é coisa para uma elifeiçoado, tendo formação na área pertinente te”; só se aprende inglês em cursos livres” etc.), mas
ao estudo e aprendizado de línguas, nem têm principalmente no fato de destiná-la a professores leicompetência linguística para ministrar aulas de gos para cumprir sua carga horária (SIQUEIRA, 2011,
p.97).
língua inglesa.
Neste pensamento vemos Oliveira
(2009) mostrando claramente que: “ a grande
maioria dos professores de línguas estrangeiras nas escolas públicas no Brasil falam muito
pouco ou não falam a língua estrangeira que lecionam”. Vilaça (2010) lembra com seus pensamentos que “o inglês pode ser um requisito
para pleitear uma vaga de emprego ou como
fator de impacto positivo significativo para a
empregabilidade”. Assim, enxerga-se acerca
deste ensino vendo-o como uma língua que
chega até os ouvidos dos estudantes como
sendo uma matéria obrigatória a ser apreendida nas escolas.

Do mesmo modo, Oliveira (2009) mostra que, mesmo existindo todas essas dificuldades nas escolas da rede pública, é justamente graças a tais dificuldades que os PCNs
aconselham aos educadores que suas aulas
de língua estrangeira visem acima de tudo a
leitura, mostrando que tal implicação seria uma
solução acertada. Como observa Pechi (2014):
Durante muito tempo, a ênfase do ensino tem sido erroneamente a gramática. Na verdade, para grande desgosto dos professores de Língua Estrangeira, os alunos
podem se expressar se tiverem uma gramática pobre,
e eles fazem isso com bastante freqüência. No entanto, a comunicação é fortemente limitada (PECHI, 2014,
p.31).

Com essa linha de pensamento, Schmitz (2009) disserta acerca da tese do ensino
da língua inglesa em escolas da rede pública e
acerca de sua realidade duvidosa e difícil para
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Tendo em vista esta linha de argumentos, apreende-se que cabe ao educador
amenizar as dificuldades encontradas em suas
turmas, pensando primeiramente no que seria
mais apropriado ao ensino de seus alunos. É
muito importante entender que o ensino e a
aprendizagem de uma língua não se baseiam
tão somente em uma única habilidade, visto
que o falante precisa das quatro capacidades
quando quer se comunicar com todos na sociedade em que vive.
Tendo como base uma análise assertiva do contexto de todos os seus alunos, o
educador conseguirá decidir quais medidas
serão melhores para serem tomadas para que
este ensino se torne eficaz e que faça a conexão das quatro habilidades necessárias para a
aprendizagem.

O PERFIL DO PROFESSOR
Uma questão que contribui muito para
que haja um ensino de língua inglesa de baixa
qualidade é o fato do perfil do professor não
ser o apropriado, ou seja, o fato de que muitas
vezes o educador não é nem formado na área
linguística e que muito menos tenha fluência na
língua ministrada.
Com esse pensamento, Oliveira (2009)
mostra claramente que pondera acerca da falta de fluência do educador de língua inglesa
como sendo um dos problemas mais graves
existentes, visto que, segundo o autor, um educador de língua estrangeira que não consegue
falar e se comunicar por meio da língua estrangeira que ministra jamais conseguirá ajudar
aos seus alunos a conseguirem desenvolver a
fala e a escrita, mesmo que o educador tenha
em sua turma uma sala com um número pequeno de alunos, ou que todos os seus alunos
tenham o mesmo nível de proficiência.
Segundo Siqueira (2011), a língua inglesa começa a ser desvalorizada a partir do
momento em que as escolas contratam educadores quase leigos para ministrarem a disciplina da língua inglesa aos seus alunos, com
o único propósito de cumprirem carga horária

exigida, causando um enorme desconforto
para todos os seus alunos, os quais não terão
uma educação de qualidade e para o educador, que não conseguirá cumprir trabalhar
perfeitamente. De acordo com Siqueira (2011):
“A LE está na grade, é obrigatória, e alguém
precisa assumi-la. Na falta de professores qualificados, parte-se então para o improviso e assume-se levar em frente uma estratégia, que
de antemão, sabe-se, provará equivocada” (SIQUEIRA, 2011, p. 98).
Com isso, percebe-se claramente a
relevância do ensino da língua inglesa, como
também de que os educadores que ministram
tais aulas devem estar preparados para tal ensino, visto que sem um bom educador o aluno jamais terá a educação de qualidade de
que tanto precisa. Como afirmam Cruz & Lima
(2011):
Quando nos questionamos sobre onde se esconde a
„causa daninha‟ desse fenômeno, podemos lançar mão
da resposta de que certamente não se esconde em um
motivo único, mas em uma soma de fatores. Mas a não
formação do professor para lidar com a LE – agravada
pela banalização da disciplina que regula a prática da
complementação de carga horária com “umas aulinhas
de inglês” – é uma das causas mais graves (CRUZ e
LIMA, 2011, p. 190).

Os PCNs mostram vários caminhos
a serem seguidos pelo educador em sala de
aula, tendo como objetivo melhorar o ensino
da língua inglesa, como por exemplo o uso de
atividades com livros, com filmes e o aprendizado por meio do uso de músicas, contudo,
sempre mantendo o foco na leitura e da escrita. Segundo Pechi (2014):
[...] a professora Karoline Ferreira investe em atividades
permanentes com foco em vocabulário. Ela usa games
que criou (como dominó e jogos de memória) e que
reúne alguns grupos de palavras (animais, cores e alimentos, por exemplo). [...] a educadora também elaborou jogos de percurso, nos quais só é possível avançar
nas casas ao acertar como se diz determinado termo
em inglês (PECHI, 2014, p. 66).
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Perin (2003) pondera acerca da falta de interesse por parte dos alunos, os quais
não se importam com o aprendizado da disciplina, vendo-a com apatia, o que, muitas vezes,
provoca estresse no educador, como também
muita frustração no final do procedimento educativo.

O uso e o aproveitamento do livro didático nas escolas públicas vêm se transformando a cada dia. Santos Jorge & Tenuta (2011)
dissertam acerca disso quando afirmam que:
“A partir de 2011, os alunos da escola pública
do 6º ao 9º ano do ensino fundamental de todo
o país passam a receber, sem nunca ter de
devolvê-los, livros e CDs de áudio”

Atualmente, percebe-se claramente
como a tecnologia, tem se mostrado mundialmente como ferramenta capital para o aprendizado de língua inglesa e que hoje é possível a usar de forma eficaz e tendo como meta
um melhor aperfeiçoamento de seu ensino e
de seu aprendizado, tanto por parte do aluno
quanto por parte do educador. Paiva (2009,
p.32) aponta que:

Com isso, o LD tem sido plantado nas
escolas públicas como um instrumento para os
educadores usarem e aproveitarem em suas
aulas, usando-os como apoio aos seus alunos.
Contudo, cabe ao educador ponderar acerca
do nível de teores e de linguagem existentes
neste material, principalmente quando se fala
da língua inglesa e tudo que cerca esta disciplina tão importante na atualidade.

A melhor metodologia é aquela que atende ao desejo
da maioria dos alunos, digo maioria porque temos que
admitir que temos alunos que não querem aprender outra língua. Se conseguirmos atender a maioria de nossos alunos, poderemos até conseguir cativar os mais
resistentes (PAIVA, 2009, p.32).

O uso e o aproveitamento do livro didático precisa ser encarado como um instrumento de apoio no ensino da língua inglesa, contudo, como debate Torato (2010) em uma de
suas teses, alguns dos livros ofertados aos
alunos são de autores americanos e esses livros não são elaborados tendo em vista um
público característico, o que impede que haja
um bom ensino e uma boa aprendizagem por
parte do aluno que necessita estudar a língua
inglesa, especialmente os alunos de escolas
públicas. Silva & Rocha (2012) falam acerca
do uso do livro didático mostrando que para
eles esse material:

Para Vilaça (2010), a sociedade de
hoje tem múltiplos meios que ajudam cada indivíduo a aprender uma outra língua. Para o
autor, “A internet é outro fator que ampliou a
presença e, consequentemente, a importância
da língua inglesa nas duas últimas duas décadas”. Sendo assim, é de suma relevância que
a internet também seja usada, junto ao livro didático, para o aprendizado da língua inglesa, É leitura obrigatória para os alunos, professores, formadores e pesquisadores no campo aplicado, que
como em qualquer outra disciplina.

O LIVRO DIDÁTICO

fortemente acreditem que o livro didático pode apresentar-se como um potente mediador na construção de
conhecimento e capacidades na sala de aula de língua
estrangeira, em variados segmentos, portanto, como
um elemento propulsor de um ensino voltado para a
cidadania ativa na atualidade (SILVA e ROCHA, 2012,
p. 23).

O livro didático é um apoio incondicional ao docente na sala de aula. Os próprios
PCNs mostram que o livro didático precisa ser
usado e aproveitado pelo educador como uma
Para Pires (2002), é exatamente num
ferramenta que ajudará na melhora da prátibreve ensaio com intuito de melhorar o ensino
ca docente e que também necessita ser vista
voltado à língua inglesa que “o livro didático é
como um ponto de partida para o aprendizado
importante, pois, muitas vezes, define o conteúde qualquer temática a ser ministrada.
do do ano letivo, o planejamento das aulas, as
propostas de avaliação, métodos e técnicas de
ensino a serem utilizadas pelo professor”.
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A REALIDADE DA SALA DE AULA
Em seu dia a dia em sala de aula, o professor percebe que a escola pública tem lutado
incansavelmente para conseguir superar suas dificuldades e tentar, dentro do possível, oferecer
aos alunos e professores uma qualidade de ensino que supra às necessidades de ambas as
partes.
No entanto, pelo que presenciamos no
momento, tudo isso ainda está longe de ser conquistado, pois muitas escolas não oferecem condições adequadas para que o corpo docente,
juntamente com o corpo discente, possa trabalhar de maneira produtiva. Esta realidade deixa
claro que o Estado ainda não investiu o suficiente
em nossas escolas públicas, para que tenhamos
uma escola de verdade, com a qualidade de ensino ao qual todo aluno tem direito.
Não podemos negar que algumas escolas estão bem equipadas, mas ainda é a minoria
e a sociedade deve cobrar mais, pois a educação forma cidadãos, que devem ser pensantes.

Se o idioma errado está sendo ensinado para as pessoas erradas no lugar errado levando em conta o tamanho da classe e em períodos de tempo errados, não
são os professores os alunos que vem ser responsabilizados pelo fracasso do sistema para produzir um inglês
fluente.Mas, ao mesmo tempo, há muitas maneiras em
que o professor pode fazer o melhor da situação que
ele enfrenta, especialmente se ele tem em mente que
não há nenhum professor no mundo que está satisfeito as condições que ele é convidado a ensinar.O dever do mestre é ter certeza de que seu ensinamento é
apropriado para sua classe,que é organizado de forma
sistemática,e que seja prazeroso (BROUGHTON, 2003,
p.175).

Como percebemos, Broughton (2003)
sintetiza o que temos defendido até aqui com
relação a parte do professor, ou seja, não há
como lecionar Língua Inglesa para alunos que
não querem aprender e ainda em escolas despreparadas materialmente.
Para o mesmo autor, apesar das dificuldades encontradas, temos sempre que estarmos prontos para prepararmos uma aula que
seja apropriada para a classe, levando em conta todas as nuances em relação às condições
que nos é apresentada. Podemos resumir esse
tipo de situação numa simples frase: o professor deve fazer o seu melhor dentro do possível.
Atualmente, de acordo com o que elucidam os
Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua
Estrangeira (1998), o caráter de formação de
uma língua estrangeira difere muito conceito:

Da maneira como está, podemos dizer
que é impossível ter uma educação eficiente num
país onde as leis são brandas, a sociedade ainda
é excluída e temos uma cultura na qual “esperto”
é aquele que passa de ano sem esforço. Como
teremos uma sociedade culta e produtiva se a
própria mídia vende imagens de que ser jogador,
cantor e artista é “fácil”? Temos de contribuir para [...] objetiva-se restaurar o papel da Língua Estrangeimudar esta realidade.Nesse horizonte, vemos in- ra na formação educacional. A aprendizagem de uma
língua estrangeira, juntamente com a língua materna é
seridas as aulas de Língua Inglesa.
Com isso, surgem questões como: Como
fazer então os alunos que já não confiam na instituição escolar quererem aprender? Como fazer
jovens que não sabem nem sua língua materna se interessarem por uma língua estrangeira?
Como fazer turmas com mais de 50 alunos terem
concentração e interesse pelas aulas de Língua
Inglesa? Essas são questões que nos fazem repensar acerca desta temática e sobre a arte de
lecionar e de fazer milagres em salas de aulas,
nas quais não encontramos materiais humanos
nem físicos, para que possamos relacionar de
forma adequada e com qualidade. Broughton
(2003) disserta acerca disto em:

um direito de todo cidadão, conforme expresso na Lei
de Diretrizes de Bases e na Declaração Universal dos
Direitos Linguísticos, publicada pelo Centro Internacional Escarré para Minorias Étnicas e Nações (Ciemen)
e pelo PEN-Club Internacional. Sendo assim, a escola
não pode mais se omitir em relação a essa aprendizagem (BRASIL,1998. p. 1998).

Almeida Filho (2005) mostra claramente
que os brasileiros conferem grande importância
ao aprendizado da Língua Inglesa e a partir do
momento em que as famílias que apresentam
melhores condições financeiras, não se mostram
satisfeitas com os efeitos do ensino público, despacham seus filhos a entidades da Educação para
fazerem cursos particulares de idiomas. Nesse
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sentido, (LIMA; SALES 2007) alegam que: “Eles
não sabem de coisa alguma, quer dizer... Eles não
têm esse contato com a língua. É difícil. Imagine,
eles não têm nem como, não têm recurso, não
têm como se desenvolver, como crescer na aprendizagem da língua, não têm com” (LIMA; SALES,
2007, p. 7).
Lima e Sales (2007) citam que tal situação esclarece como o professor da escola pública
é considerado fraco para na concepção dos pais,
os quais dedicam a ele o fracasso escolar de seus
filhos e defendem a tese de que numa escola particular ou de idiomas o aluno aprenderá melhor.
Charlot (2005) aborda isso em:
[...] Uma aprendizagem só é possível se for imbuída
do desejo (consciente ou inconsciente) e se houver um
envolvimento daquele que aprende. Em outras palavras:
só se pode ensinar a alguém que aceita aprender, ou
seja, que aceita investir-se intelectualmente. O professor
não produz o saber no aluno, ele realiza alguma coisa
(uma aula, a aplicação de um dispositivo de aprendizagem etc.) para que o próprio aluno faça o que é essencial, o trabalho intelectual (CHARLOT, 2005, p. 76).

Charlot (2005) elucida que com essas
maneiras dos pais, adjuntas ainda às dificuldades familiares e ao baixo nível socioeconômico da
família de cada aluno, os educandos passam a
oferecer cada vez menos empenho pela aprendizagem de uma língua estrangeira.
Perante esses dilemas que surgem no panorama da aprendizagem da Língua Inglesa nas
escolas públicas, Barcelos (2006) discute acerca
de tudo que pode ser feito pelos docentes sem
levar em conta as dificuldades econômicas, sociais e culturais, que cercam o mundo da escola
pública.
Para Barcelos (2006), o imaginado consistir em que haja o ânimo consciente do docente de língua estrangeira em se comprometer com
uma instrução pública de qualidade. Isso promove
o conhecimento sobre as crenças e ensaios dos
alunos, como também, da permuta de juízos e da
ponderação acerca das experiências vividas em
meio de uma aprendizagem reflexiva.
É preciso, segundo Barcelos (2006) “[...]
ajudar os alunos a refletir sobre sua própria aprendizagem e sobre suas crenças e experiência”, se

tornando também preciso, segundo o mesmo autor, fazer com que os alunos entendam o verdadeiro poder da Língua Inglesa no mundo e de que,
com esse aprendizado terão um futuro promissor.
Para Pacheco (1994,) tal ideia seria a
emancipação dos conhecimentos que se estabelecem em uma aprendizagem expressiva de cada
aluno. Para o autor, o educando é o verdadeiro
construtor de sua aprendizagem e,por conseguinte,procura a descoberta individual e a valorização
de todos os saberes obtidos. ador alude em estilos do professor e dos alunos em modificar as
Grundy (1991), além disso, expõe que
essa imagem de empenho emancipa condições
nas quais se abrolha a aprendizagem e que atém
a liberdade em tão alto grau em procedimentos
como em conteúdo.Coelho (2010), por sua vez,
fala sobre o número exagerado em que encontramos as salas de aulas estaduais e municipais.
Para o autor, esse é um grande problema que
acarreta aulas mal dadas e alunos displicentes e
nada preocupados com o aprendizado. Isso vemos quando o autor diz que: [...] é uma pena que
as turmas são tão grandes, quase cinquenta alunos às vezes, então fica difícil... tem uma meia dúzia que quer... se eu pudesse tirar uma meia dúzia
e por numa salinha pequena, era o sonho de todo
mundo, mas não é a realidade, né [...] (COELHO,
2010, p. 132).
Como Coelho (2010) mostra, é realmente
uma pena termos aulas tão importantes desperdiçadas por falta de interesse da maioria dos alunos
e por falta de ajuda governamental. Dessa forma,
é realmente impossível que um conteúdo seja ministrado sem que sua qualidade seja comprometida, principalmente em se tratando de uma língua
estrangeira. Pires (2002) salienta que:
com a difusão de comunicações em que todos os utilizadores, em todo o mundo, já se entendem perfeitamente através de uma língua comum - o Inglês, a tradução de termos informáticos para outras línguas não
representa qualquer vantagem. Para além disso, todas
as máquinas e peças trazem as explicações técnicas
em inglês, como a língua que mais facilitou o comunicar
se e o globalizar-se. Não foi só pela origem da inovação
e da invenção, mas porque a maioria dos povos falam
inglês e aqueles que não o fazem colocam essa língua
em seus currículos (PIRES, 2002, p.12).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após a leitura e a divagação deste artigo e de tudo que aqui foi exposto acerca da
questão da didática do ensino da Língua Inglesa em salas de aula de escolas públicas e acerca
também das dificuldades encontradas pelo corpo docente para ministrarem suas aulas, podemos afirmar que a metodologia do ensino da Língua Inglesa nessas escolas está imensamente
prejudicada.
As razões que contribuem para que o professor desta disciplina se sinta prejudicado ao
ministrar suas aulas são diversas como:
•
•
•
•
•

A falta de apoio ao corpo docente que não está incentivado devido ao baixo salário;
Falta de perspectiva de uma política salarial decente;
Instalações precárias em algumas escolas;
Alunos desinteressados e em alguns casos até agressivos;
Salas superlotadas e sem material necessário para aulas de “Listening”, por exemplo,
impossibilitando um bom aprendizado.

Além disso, o professor não tem condições também de aproveitar alguns recursos que
deveriam estar disponíveis como, por exemplo, a internet e alguns artigos de jornais em inglês
que poderiam ser impressos pela internet e usados em suas aulas como material enriquecedor.
Em suma, o professor precisa trabalhar com inovações, porém com coisas simples e atividades interativas e que chamem a atenção de seus alunos, contudo, a questão de “quem quer
aprender ou não”, fica a cargo dos alunos, pois não podemos forçá-los a nada, mas podemos
dar o nosso melhor como profissionais da Educação.
Não se pode aceitar, seja por parte do governo ou mesmo por parte da gestão das escolas, que haja salas de aula com 50 alunos com as quais nos deparamos em muitas escolas
estaduais e municipais. Como vimos, temos muito a fazer e a desenvolver com relação a didática
dentro da sala de aula, principalmente com tantas dificuldades encontradas pelo corpo docente.
No entanto, percebemos que é possível oferecermos aos nossos alunos uma qualidade
melhor de aula, desde que o conteúdo seja contextualizado de maneira correta, de acordo com
as necessidades pontuais da turma e com os alunos interessados em aprender e a crescer
como cidadãos. Em suma, vemos que todo problema que cerca nossas escolas públicas vão
bem além de seus muros e, mesmo com todo entendimento da necessidade de que aprendamos outro idioma para termos um emprego melhor no futuro, não ajuda para
que tal cenário mude.
Sendo assim, há a necessidade de que os professores se qualifiquem melhor, que o Governo equipe as escolas com ótimos professores e com materiais necessários, que os alunos passem a querer
aprender e que a sociedade valorize mais as escolas públicas.
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A IMPORTÂNCIA DA PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO

RESUMO: A compreensão da aprendizagem e o motivo pelo qual algumas pessoas demonstram
aparentemente maior inteligência do que outras, apresentando sinais de genialidade inclusive, ou demonstrando grande dificuldade na aprendizagem, faz parte dos grandes questionamentos de vários estudiosos e educadores, e tem sido um grande desafio para a ciência na
atualidade. O ser humano nasce com a necessidade do saber, do buscar e conhecer as coisas
e, na sua maioria, os educandos desejam aprender a ler e escrever. Um grande contingente
deles não apresenta dificuldades. Pelo contrário, o fazem com rapidez e facilidade. Para as
crianças que apresentam dificuldades psicomotoras a experiência do processo de alfabetização e letramento é muito diferente. Muitas crianças, que conseguem entender as palavras expressadas oralmente durante a contação de histórias, nem sempre apresentam essa facilidade
ao ter acesso a palavra escrita, muito pelo contrário: às vezes apresentam muita dificuldade
em relação a essa aprendizagem. Muitos profissionais da educação se deparam com o conflito, e por vezes angústia em relação ao verdadeiro motivo dessa dificuldade, se perguntando
se o problema está com a criança ou com ele, que não está sabendo fazer o seu papel como
educador. De acordo com alguns estudiosos, tal dificuldade deve ser diagnosticada por uma
equipe multidisciplinar, para que seja alcançado uma avaliação mais qualificada e precisa e
obter um resultado de acompanhamento mais efetivo e concreto.

Palavras-chave: Aprendizagem; Dificuldade; Inteligência.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo analisará a contribuição da psicomotricidade no desenvolvimento
cognitivo do educando. Ao longo dos anos, a psicomotricidade tem sido pesquisada e estudada, e um dos objetivos deste estudo tem relação com a educação
e a aprendizagem.
O indivíduo, durante toda a vida, adquire habilidades fundamentais, que na sua maioria
são aprendidas, úteis para o seu desenvolvimento motor, incluindo a coordenação, o equilíbrio e
o esquema corporal, essenciais para todas as etapas da vida.
Os transtornos de aprendizagem surgem durante a vida escolar do indivíduo, e por vezes
estão relacionados aos problemas psicomotores. Por esse motivo, os profissionais da educação devem se preparar para identificar os alunos que apresentam dificuldades no desempenho
escolar, para assim buscar soluções que diminuam este impacto, ou até mesmo sanar esses
problemas.
Esse trabalho tem por objetivo comprovar, através da pesquisa de literaturas sobre o
tema, como a psicomotricidade está relacionada às soluções de problemas relacionados às
dificuldades de aprendizagem, durante todo o Ensino Fundamental.
Tal estudo permitiu a percepção da existência de uma relação entre o desenvolvimento
psicomotor e as dificuldades de aprendizagem apresentadas por alunos do ensino fundamental.
Muitos estudiosos acreditam que, quanto mais rápida for a intervenção realizada pelos professores, maior será o sucesso do processo ensino-aprendizagem, evitando assim fracassos e o
abandono escolar.
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A PSICOMOTRICIDADE E SEU
CONCEITO
Quando pensamos em Psicomotricidade, logo associamos sua definição a capacidade que o ser humano tem para realizar
atividades motoras e corporais, inclusive brincadeiras, uso de brinquedos de um parque ou
prática de atividades esportivas nas aulas de
Educação Física.
A Psicomotricidade inclui tudo isso,
mas também atende outras áreas e funções do
corpo humano. Segundo alguns dicionários,
Psicomotricidade é uma ciência que
tem como objeto de estudo o ser humano através do seu corpo em movimento e em relação
ao seu mundo interno e externo. Está relacionada ao processo de maturação, no qual o corpo é origem das aquisições cognitivas, afetivas
e orgânicas, também instrumento pelo qual a
consciência se forma e se materializa sendo
sustentada por três conhecimentos básicos: o
movimento, o intelecto e o afeto (DICIONÁRIO
ONLINE DE PORTUGUÊS).

Para Costa,
A Psicomotricidade baseia-se em uma
concepção unificada da pessoa, que inclui as
interações cognitivas, sensório motoras e psíquicas na compreensão das capacidades de
ser e de expressar-se, a partir do movimento,
em um contexto psicossocial. Ela se constitui
por um conjunto de conhecimentos psicológicos, sociológicos, antropológicos e relacionais
que permitem, utilizando o corpo como mediador, abordar o ato motor humano com o intento
de favorecer a integração deste sujeito consigo
e com o mundo dos objetos e outros sujeitos
(COSTA, 2002).
Para Jean-Claude Coste,
Em razão de seu próprio objeto de estudo, isto é, o indivíduo humano e suas relações com o corpo, a Psicomotricidade é uma
ciência encruzilhada... que utiliza as aquisições
de numerosas ciências constituídas (biologia,
psicologia, psicanálise, sociologia, linguística...) Em sua prática empenha-se em deslocar
a problemática cartesiana e reformular as relações entre alma e corpo: O homem é seu
corpo e NÃO - O homem e seu corpo (JEAN-CLAUDE COSTE, 1981).

A psicomotricidade tem sido vista como
inter-relação entre a motricidade da criança e
o meio a que ela pertence ou convive. Toda
a ação da criança, seu desenvolvimento, seu
relacionamento com os demais do grupo, sua
interação social, sua maneira de pensar e falar,
a forma como demonstra suas necessidades e
sentimentos são essenciais para a educação
psicomotora, devido a importância que o corpo
tem como forma de comunicação social.

A princípio, o desenvolvimento motor
era dado, na opinião de vários estudiosos,
como a base de todo o trabalho de psicomotricidade. Com a realização de estudos mais
aprofundados, percebeu-se então a relação
entre o desenvolvimento motor e intelectual da
criança, passando assim a ser pesquisada a
importância e especificidades da lateralidade,
da estruturação espacial, da orientação temporal e suas relações com o desenvolvimento
Partindo dessa definição, a Associa- integral do indivíduo.
ção Brasileira de Psicomotricidade considera a
expressão psicomotricidade como: Termo empregado para uma concepção de movimento
organizado e integrado, em função das experiências vividas pelo sujeito cuja ação é resultante de sua individualidade, sua linguagem e
sua socialização. (Associação Brasileira de Psicomotricidade)
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O SISTEMA NERVOSO E SEU
FUNCIONAMENTO
O sistema nervoso é responsável por
várias funções orgânicas e seu bom funcionamento é essencial para o processo de aprendizagem. Muitos estudiosos e pesquisadores
atuais obtiveram descobertas na neurociência
que estão relacionadas ao processo de aprendizagem, e que têm permitido várias mudanças
significativas no meio educacional:
A Neurociência da aprendizagem é o
estudo do funcionamento das redes neurais durante a aprendizagem, e o estudo de como os
estímulos chegam ao cérebro, a maneira como
as memórias se estabilizam, de como temos
acesso as informações acumuladas, e como
os neurônios se ligam e fazem novas sinapses
(DICIONÁRIO ONLINE DE PORTUGUÊS).
Todo estímulo novo que o indivíduo
recebe e todo bom comportamento realizado
por ele permitem que vários circuitos processem diferentes informações e as interiorizam.
Quando isso acontece, se dá a aprendizagem.
A aprendizagem, por sua vez, é uma atividade
cerebral resultante de operações neurofisiológicas e neuropsicológicas complexas, que integram estímulos e permitem a assimilação e
acomodação.
Segundo (FONSECA, 1996). Neste
processo de assimilação, adaptação e conservação do conhecimento, a criança integra
aquilo que já adquiriu aos novos conhecimentos, construindo, através de hipóteses e planos
de ações, o objeto de interesse dos novos conhecimentos, avaliando seus resultados, organizando seu comportamento e pensamento e
preparando seu organismo para novas aprendizagens.
A psicomotricidade é extremamente
importante para o desenvolvimento integral
da criança. Durante todo processo de ensino
e aprendizagem, os conhecimentos da psicomotricidade são frequentemente utilizados. As

crianças que não conseguem desenvolver um
repertório de vivências concretas não são capazes de assimilar conteúdos abstratos constituídos na linguagem, e apresentarão inúmeras
dificuldades no processo de aprendizagem,
apresentando problemas na escrita, na leitura,
na grafia, na silabação, no pensamento lógico-matemático, na gramática, entre outras apresentadas na vida escolar (FONSECA, 1996).
A sociedade atualmente exige um maior
nível de especialização de conhecimento e de
informação, sendo necessário maior agilidade
intelectual – atividade essa que antecede a
atividade motora, e diferencia os indivíduos de
acordo com seu acesso. Na educação não é
diferente. A escola trabalha com métodos e
projetos tradicionais e arcaicos, ignorando a
psicomotricidade da criança desde a educação infantil, percorrendo as séries iniciais do
Ensino Fundamental e chegando até a fase
adulta (FONSECA, 1996).
As dificuldades apresentadas por alguns alunos na leitura e escrita são por vezes
diagnosticadas por determinados professores
como distúrbios de aprendizagem, devido à
falta de condições desses profissionais resolverem tais problemas no desenvolvimento de
ensino e aprendizagem. Muitos desses problemas apresentados durante o processo de ensino e aprendizagem poderiam ser resolvidos
no ambiente escolar, e até mesmo serem evitados se os educadores fossem qualificados
para o processo de desenvolvimento psicomotor (FONSECA, 1996).
Atualmente, neurologistas, psiquiatras,
psicólogos, fonoaudiólogos defendem a psicomotricidade como oportunidade encontrada
pela criança para passar a possuir condições
de desenvolver capacidades básicas, aumentando suas habilidades motoras, utilizando o
movimento para desenvolver habilidades intelectuais, ajudando a resolver dificuldades que
surgem no processo de ensino e aprendizagem.Na primeira infância, a criança desenvolve as coordenações motoras essenciais como
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andar, correr, pular, falar, se expressar, jogar e
brincar; que serão desenvolvidas progressivamente durante toda a vida do indivíduo (FONSECA, 1996).
Na segunda infância, dos 3 aos 8
anos, se dá início ao funcionamento de áreas do sistema nervoso que até então estavam
adormecidas. As percepções motoras, e suas
habilidades se desenvolvem em ritmo rápido e
a criança passa a conhecer o próprio corpo,
escolher o seu lado predominante, e passa a
se adaptar à realidade que vive no mundo externo, usufruindo da sua maturidade emocional
para desenvolver as aprendizagens essenciais
e progressivamente se integrar à vida em sociedade (FONSECA, 1996).
No período escolar, a psicomotricidade deve ser desenvolvida através de atividades
planejadas para auxiliarem a criança com as
dificuldades de aprendizagem, utilizando como
parceria adultos capazes de satisfazer suas
necessidades.Na educação infantil, a ênfase
da psicomotricidade deve se dar no auxílio à
criança quanto a sua própria percepção como
indivíduo, ajudando-a a aceitar e entender suas
limitações e habilidades desenvolvidas e a se
expressar corporalmente com maior liberdade,
aperfeiçoando suas habilidades motoras adquiridas mais recentemente (FONSECA, 1996).

extraordinário, que até então não era permitido
usufruir. Um mundo com diferentes significados, que varia de acordo com a imaginação de
cada indivíduo sendo, portanto, único como a
escrita (FONSECA, 1996).
Para Almeida (2008), as crianças se
movimentam constantemente, devido sua
curiosidade com os objetos, fatos e acontecimentos do mundo, tentando com isso entender
melhor seus próprios interesses. A escola pode
utilizar ou reprimir esse movimento, permitindo
que a criança seja curiosa ou apática em sua
pesquisa com o meio ao qual pertence, podendo influenciar na aprendizagem ou mesmo determinar a motivação que o aluno apresentará
frente ao processo espontâneo de aquisição
de conhecimento A escola que direciona sua
preocupação com o desenvolvimento psicomotor da criança, de maneira diferenciada e
singular, com certeza estará contribuindo com
uma aprendizagem significativa para cada educando.

A educação psicomotora nas unidades escolares tem como finalidade o desenvolvimento integral do educando, possibilitando, através de atividades direcionadas, o seu
crescimento em diversas áreas da sua vida.,Através da educação psicomotora a criança poderá alcançar habilidades motoras adequadas,
referentes a todo o período da infância (7-11
O educador tem como uma de suas anos), tanto neurologicamente, como em relafunções estimular atividades que envolvam o ção ao seu ritmo e noção espacial, incluindo a
corpo do educando, não importando sua idade palavra e o corpo (ALMEIDA, 2008).
ou ciclo escolar, nem o lugar em que fará esta
atividade, isto é, se dentro ou fora da sala de
A psicomotricidade visualiza o indivíaula, oferecendo assim experiências que pro- duo de maneira integral, se preocupando com
movam a motricidade fina, auxiliando os alunos a área de abrangência do seu problema ou difiem sua aprendizagem, possibilitando que o culdade, isso é, investigando se a situação a ser
mesmo realize com maior eficiência as ativida- resolvida está relacionada ao afetivo, ao corpodes de leitura e de escrita (FONSECA, 1996). ral ou intelectual, bem como às interações entre essas esferas, possibilitando atividades que
Podemos destacar a importância das possam ser desenvolvidas no intuito de sanar
brincadeiras e dos jogos na aprendizagem da o problema apresentado. Tais funções permicriança que, devido à necessidade do uso da tem que o educando adquira e desenvolva sua
criatividade e da imaginação nessas ativida- confiança e melhore seu conhecimento através
des, estas possibilitam conhecer um mundo da aquisição das condições necessárias para
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a superação de seus limites e uma melhor ade- para a aquisição de um bom comportamento
quação com o mundo social, utilizando o seu social e educacional no dia a dia do indivíduo
imaginário integrado com a sua realidade (AL- (ALMEIDA, 2008).
MEIDA, 2008).
O exercício físico é extrema importânNa escola, é importante que se leve cia para o desenvolvimento integral, isso é, deem consideração os aspectos sociais e afeti- senvolvimento mental, desenvolvimento corpovos, isso é, que a criança assuma uma imagem ral e desenvolvimento emocional do indivíduo,
positiva de si mesma, valorize suas habilida- principalmente durante a fase da infância. Esta
des, propiciando seu desenvolvimento social, atividade é capaz de atuar em diversas áreas
independente do sexo, da raça ou classe social da vida humana, em especial na área corporal,
dos integrantes do grupo ao qual pertence. Se estimulando a respiração e a circulação, favofaz necessário também que seja observado o recendo o processo digestivo e aumentando a
aspecto cognitivo de cada indivíduo, permitin- capacidade óssea e muscular de cada indivído que ele acredite na sua capacidade de re- duo, permitindo um total desenvolvimento pessolver situações, descobrir e construir noções soal de cada ser humano (ALMEIDA, 2008).
e conceitos, enfrentar desafios e realizar experiências, tanto com os colegas da mesma idaEm relação ao raciocínio, a aquisição
de como com os adultos da sua convivência, de um bom controle motor, facilitará a explofacilitando assim o desenvolvimento do seu ração do mundo externo e social, pois realizar
pensamento (ALMEIDA, 2008).
experiências através do concreto, ser capaz
de solucionar situações problemas e adquiEm relação ao aspecto psicomotor, o rir uma maneira própria de desenvolver seu
aluno se torna capaz de realizar atividades rela- próprio raciocínio lógico, facilitará seu conhecionadas ao esquema corporal, a lateralidade, cimento de mundo e sua relação com ele. O
ao meio ao seu redor e às relações de tempo professor deve compreender o movimento, de
e espaço. O professor tem que sempre ter em maneira geral, para a educação como uma esmente que o seu aluno é o seu principal mate- tratégia fundamental para o trabalho pedagórial de trabalho, não podendo se ater somente gico, capaz de levar a criança à resolução de
com o preparo do meio ambiente mas, princi- situações do cotidiano escolar, se preparando
palmente, se preocupar com a sua própria pre- dessa forma para a fase adulta e suas peculiaparação para cada aula ou atendimento, para ridades, não sendo necessário, para o trabalho
com isso permitir que o aluno se torne alguém do professor, deixar a atividade física como semais próximo e mais interessado, devido ao gundo plano, mas sim utilizar como ferramenta
vínculo criado entre eles (ALMEIDA, 2008).
essencial para o desenvolvimento perceptivo e
desenvolvimento da atenção, através de jogos
Quando as relações educativas são da- educativos (ALMEIDA, 2008).
das naturalmente entre professor e aluno, as
habilidades psicomotoras serão desenvolvidas
O profissional de pedagogia deve recode forma significativa, através de momentos nhecer a utilidade e importância da utilização
motivados que facilitem a aprendizagem e o da psicomotricidade na escola, orientar e modesenvolvimento integral de cada criança. A tivar o professor para incluí-la em suas atividapsicomotricidade tem papel essencial na inte- des diárias e, através dessas atividades, desgração entre o professor, o aluno e a aprendi- pertar o interesse de seus alunos e aprimorar
zagem, desde a educação infantil, dos 0 aos 3 o processo de ensino-aprendizagem ao qual
anos de idade, percorrendo a fase da pré-esco- fazem parte.
la e chegando até a alfabetização. O desenvolvimento das funções psíquicas é muito valioso
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A EDUCAÇÃO PSICOMOTORA E SUA
IMPORTÂNCIA NA APRENDIZAGEM
A educação psicomotora deve ser vista
como essencial na escola de Educação Infantil e Ensino Fundamental I, pois através dela
é possível condicionar o processo de alfabetização; encaminhar a criança ao conhecimento
do seu corpo, sua lateralidade, e sua capacidade de conhecer seu próprio espaço, controlar
seu tempo e desenvolver sua coordenação em
relação aos seus gestos e movimentos.
Para Fonseca
[...] a primeira necessidade seria, portanto: alfabetizar a linguagem do corpo e só
então caminhar para as aprendizagens triviais
que mais não são que investimentos perceptivo-motor ligados por coordenadas espaços-temporais e correlacionados por melodias rítmicas
de integração e resposta. É com o movimento
que a criança interage com seu corpo determina a sua lateralidade. O desenvolvimento psicomotor da criança compreende componentes
fundamentais ao seu desenvolvimento como:
esquema corporal, equilíbrio, coordenação,
estruturação especial, temporal e lateralidade.
(FONSECA, 1996, p.142).

o próprio corpo e capacitando-a em relação
ao seu movimento espontâneo e intencional
(FONSECA, 1996).
Através de uma ação principal, vinda
do aparecimento e do desenvolvimento das
formações intelectuais, e pelo desenvolvimento
motor que cada criança apresenta, que se torna
possível estabelecer os primeiros contatos do
indivíduo com a linguagem propriamente dita.
A criança começa a interagir com o mundo
externo primeiramente através do corpo para
que essa interação seja de qualidade, para que
haja uma perfeita harmonia em seu desenvolvimento psicológico. O desenvolvimento psicológico e motor da criança serão influenciados
de acordo com a maneira pela qual a prática
psicomotora se dará, portanto é necessário
que essa prática seja realizada pela criança de
maneira tranquila e natural (FONSECA, 1996).

A psicomotricidade interessa a muitos
profissionais, e por fazer parte de estudos que
assumem suas múltiplas utilizações, frente às
diversas disciplinas que atendem crianças com
problemas de desenvolvimento, de adaptação
e de aprendizagem, devem ser profundamente
estudadas. Alguns desses estudos procuram
determinar a suas possíveis utilizações em diA educação psicomotora se dá de versas áreas. Psicomotricidade é segundo Almaneira integral, associando as habilidades meida,
intelectuais, emocionais, sociais e motoras da
[...] a ciência que tem como objeto de
criança, e permitindo que se sintam seguras,
que alcancem o equilíbrio e se desenvolvam estudo o homem por meio do seu corpo em
plenamente, sendo capazes de interagir com movimento e em relação ao seu mundo interno
diferentes meios sociais. Tal formação é indis- e externo, bem como suas possibilidades de
pensável para o desenvolvimento de toda crian- perceber, atuar, agir com o outro, com os objeça, seja ela portadora de qualquer deficiência. tos e consigo mesmo. Está relacionada ao processo de maturação, onde o corpo é a origem
A educação psicomotora é responsá- das aquisições cognitivas, afetivas e orgânicas
vel por assegurar o desenvolvimento funcional, (ALMEIDA, 2008, p. 17).
não se esquecendo das diferentes possibilidades de cada criança, auxiliando na sua afetividade e permitindo melhor relação do indivíduo
com o ambiente do qual faz parte. Tal ação pedagógica enfatiza a importância de atividades
que contribuam com o desenvolvimento motor e mental da criança, levando-a a dominar

O desenvolvimento psicomotor da
criança é extremamente importante para o processo de ensino e aprendizagem em que ela
está inserida. Se a aquisição for antecipada
pode causar um atraso na aprendizagem em
várias áreas. O adequado e satisfatório é que
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o educando possa acomodar e assimilar cada
Perto dos cinco anos, a opção pelo
aprendizagem antes de acessar uma nova situ- lado predominante passa a ocorrer, naturalação pedagógica.
mente, pelo simples fato de pegar os objetos.
As atividades de grafia que preparam para a
O amadurecimento e busca pelo equilí- criança devem deixá-la escolher o seu lado
brio neural e motor serão de suma importância predominante: “A contrariedade da lateralidade
nos primeiros meses de vida. Nicola salienta pode levar a distúrbios psicomotores de aprenque:
dizado escolar e até dificuldades psicológicas.
A lateralidade se definirá quando houver uma
A primeira etapa do desenvolvimento ideologia gráfica” (NICOLA, 2004, p.21).
motor da criança vai do nascimento aos dois
anos de idade e a segunda etapa dos dois
Hipóteses como predominância de
anos de idade aos cinco anos de idade, onde a uma das mãos, concepção social e influência
preensão é cada vez mais precisa e a locomo- do meio ao qual o indivíduo faz parte, heredição mais coordenada, assim como o equilíbrio. tariedade, domínio de um lado do cérebro e o
Vale lembrar que a elaboração do esquema meio escolar que a criança convive são levacorporal prossegue até os doze anos de idade das em conta em relação a escolha da criança
(NICOLA, 2004)
em relação ao lado do corpo que deixará como
predominante.
Oliveira elucida que,
Todas as experiências da criança (o
Devido as dificuldades de aprendizaprazer e a dor, o sucesso ou o fracasso) são gem da leitura, escrita e dos conceitos matesempre vividas corporalmente. Se acrescentar- máticos, as crianças se sentem fracassadas e
mos valores sociais que o meio dá ao corpo e passam a desenvolver crises de ansiedade e
a certas de suas partes, este corpo termina por problemas emocionais, acreditando por muiser investido de significações, de sentimentos tas vezes não serem capazes de assimilar os
e de valores muito particulares e absolutamen- conteúdos apresentados pelos professores
te pessoais [...]. Para uma criança agir através que se propõem a ensinar. Outras vezes esde seus aspectos psicológicos, psicomotores, sas crianças são encaminhadas para vários
emocionais, cognitivos e sociais, precisa ter profissionais de diferentes áreas para passaum corpo organizado. Para isso precisa levar rem por avaliações que sejam capazes de dar
em consideração os aspectos neurofisiológi- uma conclusão em relação à sua dificuldade
cos, mecânicos, anatômicos, locomotores. Ou- no processo de ensino e aprendizagem (NICOtro fator importante para o desenvolvimento da LA, 2004, p.21).
criança é a lateralidade. Em relação ao desenvolvimento motor da criança, a lateralidade é
As dificuldades de aprendizagem pouma parte importante para a formação do indi- dem aparecer em várias situações como as
víduo (OLIVEIRA, 2009, p. 48).
de fundo emocional, relacionadas às dificuldades físicas ou sensoriais, de deficiência na
A lateralidade na criança leva um pou- linguagem, falta de estímulos apropriados para
co de tempo para ser definida, pois é natural a aquisição da base alfabética, dislexia, entre
que ela fique indecisa quanto ao lado que vai outras. Segundo Oliveira:
escolher para ser predominante. As muitas dificuldades motoras encontradas pela criança
Os problemas de aprendizagem surpor muitas vezes farão com que ela escolha gem por meio de uma associação de causas.
o lado que será utilizado por ela com maior Quando a dificuldade de aprendizagem está
frequência.
relacionada à escola, o motivo pode ser a metodologia utilizada, motivação escassa, relacio213
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namento professor-aluno, a necessidade de
uma adaptação curricular, entre outros. Alguns
alunos vêm para a escola com diversas deficiências, com níveis de maturidade desiguais
ou inferiores ao que se espera em sua idade
cronológica. Muitos trazem uma bagagem cultural, social, intelectual, neurológica muito defasada em relação aos seus companheiros, e
isto se constitui em desvantagens cruciais para
a aprendizagem da leitura, escrita e cálculo
(OLIVEIRA, 2009, p. 120)

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa é de natureza básica, por
gerar novos conhecimentos sobre a educação
inclusiva e o processo de aprendizagem, suas
transformações e a problematização que se
apresenta com as dificuldades encontradas no
processo de inclusão da criança com necessidades especiais na educação básica ao longo
dos últimos anos. A pesquisa de natureza básica tem por objetivo o aumento do conhecimento científico de um determinado assunto, não
Pain afirma,
sendo necessário haver uma aplicação prática
Os fatores ambientais interferem muito, ou para obtenção de lucro (MANUAL DE FRAScomo a questão da nutrição e da saúde da CATI).
criança, bem como a criança que não dorme
muito bem, ou seja, o necessário. Uma carênA pesquisa tem um objetivo descritivo
cia alimentar tanto quantitativa quanto qualitati- e exploratório, pois visa descrever as principais
va pode ocasionar um déficit alimentar crônico características dos distúrbios de aprendizagem
e que acarreta em distrofia generalizada, afe- e a diferença existente entre eles e as dificuldatando sensivelmente a capacidade de apren- des de aprendizagem. A abordagem feita é dos
der. (..) essas perturbações podem ter como tipos quantitativa e qualitativa, e o método a
consequência problemas cognitivos mais ou ser utilizado é o bibliográfico (Silva & Menezes,
menos graves, mas não configuram por si sós 2000, p.21).
um problema de aprendizagem. Se bem não
são a causa suficiente, aparecem, no entanto,
Esta pesquisa tem como aportes os tracomo causa necessária (PAIN, 1989, p. 29).
balhos de Pain (1989); Oliveira (2009); Fonseca (1996); Almeida (2008) e Nicola (2004) que
abordam o tema em questão discutido neste
A maturidade, tanto como fatores ali- artigo. A metodologia bibliográfica de forma
mentares ou ambientais, é um fator que influen- mais abrangente se dará por meio da consulta
cia grandemente o processo de aprendizagem. a artigos científicos, teses e entendimento de
Para se dar início ao processo de alfabetização pesquisadores de modo mais técnico-científié necessário que o educando apresente um co, a partir de estudo prévio sobre o assunto.
certo nível de maturidade, pois tal aprendizagem se dá através de experiências adquiridas
anteriormente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Podemos concluir que a psicomotricidade é uma ciência que visa mudanças educativas
positivas se utilizando do movimento humano. Tal movimento corporal tem por finalidade trazer
benefícios, principalmente à criança em desenvolvimento, relacionados à aprendizagem, possibilitando a aquisição de conhecimentos repleta de vivências prazerosas e eficazes em relação ao
difícil momento repleto de desafios que a criança enfrenta ao entrar no ambiente escolar.
Dessa maneira podemos diminuir as dificuldades apresentadas pelas crianças no período de alfabetização e facilitar o processo de ensino e aprendizagem. Um dos grandes desafios
relacionados ao desenvolvimento do indivíduo está relacionado à aprendizagem. Esta se dá devido um processo de mudança de comportamento que acontece com a intervenção de fatores
neurológicos, de relacionamento e fatores ambientais.
O ato ou processo de aprender é resultado das interações das estruturas intelectuais
e do ambiente social do qual o indivíduo faz parte. Pesquisas referentes ao estudo de Neurociência têm contribuído com as práticas pedagógicas. Quanto a prática do professor diante das
dificuldades pedagógicas atuais, se faz necessário que este se torne capacitado e habilitado a
ensinar, motivar e avaliar o aluno de maneira eficiente e favorável ao funcionamento do seu cérebro e de toda sua constituição física, psíquica, social.
A neurociência, cada dia mais, tem se tornado essencial ao processo de formação dos
professores, sejam eles de quais especialidades forem e não importando a faixa etária a qual
atende. Os conhecimentos da neurociência são importantes para a educação e para a aprendizagem o professor assume um papel fundamental.
A visão do professor sobre os conteúdos apresentados e o conhecimento que ele pretende desenvolver em seus alunos, seus métodos e maneiras de facilitar a aprendizagem para
os educandos fazem muita diferença. São necessários momentos de formação para o professor
que incluam estudos científicos que possam ser relacionados à prática diária da educação, que
possibilitem o conhecimento, auxiliem no processo de ensino e aprendizagem, para que este
idealize um bom planejamento pedagógico capaz de alcançar resultados positivos para o aluno.
Sendo uma ciência em constante evolução, que auxilia na compreensão do funcionamento do cérebro e suas intervenções no ato de pensar, questionar, interagir e conhecer, a
Neurociência ainda precisa ser estudada e pesquisada para apresentar ideias conclusivas. A
psicomotricidade é muito abrangente, e certamente pode ser utilizada no ambiente educacional
e em atividades de reeducação escolar e social, atividades terapêuticas, atividades esportivas,
entre outras.
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A LUDICIDADE NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Na educação infantil as atividades lúdicas são de grande importância para as fases do
desenvolvimento da criança, por isso que o brincar é necessário e constante na vida delas em
fase escolar, dessa maneira, o professor precisa estar habilitado e em constante atualização
para promover diferentes atividades, que estimulem a criança nos aspectos motor, social e
psicológico, contudo em sua formação integral. Tais atividades lúdicas fazem parte do processo de ensino e aprendizagem, reproduzindo a realidade no mundo da imaginação que a cerca,
portanto o presente artigo destaca compreender as práticas pedagógicas fomentadoras de
princípios que destacam a ludicidade no processo de formação da criança, sobretudo o faz
de conta está presente e é constante na educação infantil como forma de viabilizar o ensino,
propondo estratégia que melhor agrega para as respectivas faixas etárias. Contudo foi realizado levantamento bibliográfico de práticas e relatos de experiências que ajudaram a constituir
este artigo, agregando autores que destaco na especificidade de João Batista Freire, Tizuko
Morchida Kishimoto e Piaget, dentre outros que será abordado no decorrer do artigo. Para
tanto é necessário que o educador conheça as fases representativas que são inseridas na
educação infantil e realize as intervenções, sempre havendo intencionalidade em sua prática,
pois através de estímulos, rotina e convívio com o outro a aprendizagem será efetivada por
meio das brincadeiras, fazendo com que o ato de aprender seja prazeroso e único no ambiente educacional.

Palavras-chave: Ludicidade; Educação Infantil; Faz de Conta; Brincar.
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INTRODUÇÃO

O

brincar faz parte da realidade da criança, especialmente na educação, por isso
a escola busca transformar este momento de aprendizagem prazeroso em vivências que possam potencializar a ludicidade em uma relação dialógica que
acaba por contribuir no processo de ensino e aprendizagem, trazendo à tona situações ativas e
criativas e perante ao público infantil.
O processo de ensino e aprendizagem torna-se mais agradável em sua magnitude,
quando atividades lúdicas são inseridas e trabalhadas para que ocorram a satisfação e o desenvolvimento integral da criança. Os jogos e as brincadeiras fazem parte do cotidiano infantil,
tornando-se um canal de comunicação com o mundo adulto, porém algumas situações são
abordadas para que tudo leve a potencialização da criatividade infantil.
Por meio das brincadeiras e dos jogos, a criança irá conhecer, aprender e se sentir
pertencente não somente ao grupo, mas também como sujeito histórico integrante de algo que
vai além daquele pátio, parque ou sala de aula, brincando ativamente construindo sua própria
identidade cultural.
Baseando-se nessas ideias, o objetivo deste trabalho é contribuir para que tamanha
demanda sobre o assunto não se restrinja apenas dentro do ambiente escolar e sim que tais
práticas sejam incentivadoras de outras ações que possam impactar e sensibilizar docentes a
expandir além dos muros da escola. Trazer elementos que possam contribuir para essa “corrente
pedagógica”, afim de potencializar o ensino na sua formação integral, relacionando e respeitando as fases de desenvolvimento da criança.
Nesse artigo vamos tratar a maneira que a ludicidade auxilia na aprendizagem de crianças na educação infantil através de brincadeiras de faz de conta, pois o brincar é parte essencial do desenvolvimento infantil, é pelo brincar que as crianças se expressam, se desenvolvem,
aprendem as tradições e as regras sociais da comunidade que faz parte. O brincar é um produto
histórico e cultural, em que sua incidência permite a socialização da criança na comunidade
como parte integrante, ajudando no seu desenvolvimento afetivo, social, intelectual, físico e psicológico pelo intermédio e relação de vivências proporcionadas ao longo de sua formação.
As brincadeira e atividades lúdicas na infância são formadas por diferentes conceitos, estes que acabam por embasar certo e errado na construção em sociedade, estabelece relações
lógicas, reduz a agressividade e relacionamentos interpessoais, desenvolve as habilidades orais
e corporais unindo ideias e performances no mundo imaginativo da criança, se relaciona socialmente, e constrói os conhecimentos de si próprio e do outro, interagindo com o contexto que
está inserido. O jogo simbólico permite à criança vivenciar o mundo dos adultos assim possibilitando a mediação entre o que é real e o imaginário, exercitando a sua imaginação e criatividade
aprendendo e reaprendendo mutuamente.
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O brincar é uma das mais importantes linguagens infantis, eles são construídos quando
a criança começa a experimentar desejos não realizáveis e para resolver essa tensão criada pela
não realização de seu desejo, a criança envolve-se em um mundo ilusório e imaginário em que
suas vontades podem ser realizadas no momento que desejarem, esse mundo é o brincar.
A imaginação tende a criar situações surreais quanto ao que realmente é verdadeiro ou
não, esse é o momento de propiciar situações que consiga distinguir esses elementos, pois acima de tudo a ludicidade necessita ter limites e se adequar as propostas de aprendizagem, uma
vez que a preparação da criança é para a sociedade, trazendo o seu contexto para o âmbito
educacional.
De acordo com o Referencial Curricular Nacional (1998), a brincadeira é uma linguagem
infantil que mantém um vínculo essencial com aquilo que é denominado não-brincar. Se a brincadeira é algo que ocorre no plano da imaginação, implica que aquele que brinca tem o domínio
da linguagem simbólica, isto quer dizer que é preciso haver consciência da diferença existente
entre certas brincadeiras e a realidade propriamente dita que lhe forneceu subsídios para a sua
execução. Nesse sentido, para brincar é preciso apropriar-se de elementos da realidade concreta de tal forma a atribuir-lhes novos significados, pois consegue garantir a efetiva aprendizagem.
Essa peculiaridade da brincadeira ocorre por meio da articulação entre a imaginação e
a imitação da realidade, entre as interações existentes, toda brincadeira é uma imitação transformada e recriada, no plano das emoções e das ideias, de uma realidade anteriormente vivenciada
ou imaginada.
Pelo brincar as crianças desenvolvem diferentes competências e habilidades seja orais,
sociais, físicas ou psicológicas, bem como o conhecimento de si e do outro, além de expressarem seus conflitos, receios, ansiedades e aflições. O brincar reduz a agressividade, pois
consegue estabelecer regras de conduta, estabelece lógica, forma conceitos primordiais para o
convívio social e introduz as crianças no mundo adulto de uma forma bem prazerosa através do
lúdico, pois a brincadeira de faz de conta realizada em casa é recriada em todos os espaços e
ambientes.
O ato de brincar quando falamos de educação infantil é extremamente importante, pois
é a linguagem que a criança se expressa e compreende plenamente, contudo a relevância do
lúdico pouco pode ser questionada e sim estudada e ampliada para as ações na escola, pois
ao observarmos a criança brincando podemos analisar a construção de mundo, criar hipóteses
e conceitos de uma realidade a qual está inserida, pois passamos a enxergar com outros olhos
essas vivências.
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O BRINCAR NO CONTEXTO DO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Segundo Piaget (2003), quando a
criança brinca ela assimila o real, e se adapta
ao mundo social dos adultos, desenvolvendo
uma linguagem própria e lúdica que se adapta
a uma determinada situação e conhecimento,
desta forma ao brincar a criança experimenta
diversas situações aprendendo a ser e a conviver com o outro e fazendo inúmeras relações,
construindo gradativamente o conhecimento.
A brincadeira é um fator fundamental
ao desenvolvimento de diferentes aptidões físicas e mentais da criança, facilitando para que
ela estabeleça vínculos sociais e emocionais
com seus iguais ou semelhantes. Ao examinar
características das brincadeiras infantis, percebe-se que cada criança tem o seu papel definido, pois elas próprias acabam por se colocar
mediante a brincadeira escolhida e se estrutura
em situação imaginária, naquilo que a cerca.
Com base nisso, Kishimoto (2016) apud Piaget
(1972) classifica as brincadeiras em 3 fases:
• Exercício – É o ato natural de brincar,
consiste em repetições e manipulações contínuas de movimentos e gestos simples como
balançar os braços, caminhar, pegar objetos,
falar, correr, entre outros. Essas brincadeiras
ou situações iniciam na fase do berçário e vai
até os dois anos, algumas dessas brincadeiras
se mantêm desde a infância até a fase adulta,
como andar de bicicleta.
• Simbólico – É quando esta fase representa o faz de conta, que vai dos 2 a 6
anos, com o surgimento e representações da
linguagem, permitindo a satisfação de seus
mais profundos desejos a uma transformação
do real. A criança reproduz por meio desses
jogos ou brincadeiras as aprendizagens, assimilando a realidade, utilizando como uma maneira de se expressar.
• De regra – Partindo dos 5 anos de
idade, assim como é recomendado, porém o
ápice de seu desenvolvimento acontece na
fase dos 7 aos 12 anos, tendo como classificação jogos e exercícios mais estruturados,
idealizando a função de regular e integrar-se
em um grupo social como os de formação em

equipe se enquadrando no futebol, basquete
ou vôlei. Jogos de tabuleiro também se caracteriza tendo as regras impostas por mais de
uma pessoa.
O desenvolvimento é uma contínua
mudança do comportamento ao longo da vida,
com base na interação entre as necessidades
da atividade e o contexto em que a criança está
inserida, contudo as necessidades biológicas
e as condições do ambiente são importantes
para oferecer condições básicas de vida desde o momento que nasce, permeado por todas
as fases, pois só assim poderão ser compreendidas as características de cada momento
escolar. O desenvolvimento está relacionado
com experiências individuais de cada criança,
o tipo de estímulo e de como vai receber esses
estímulos.
Cornetto (2015) retrata o brincar uma
possibilidade de repertoriar ainda mais o desenvolvimento da criança, pois sugere uma indicação de vínculo entre adulto e criança, além
dos aspectos psicológicos trabalhados, nem
sempre intencionais, pois a aquisição de conceitos, estruturação de pensamento e apropriação de habilidades e limites neste processo
oferta atividade condizente com a fase.
As brincadeiras fazem parte da rotina
escolar, e está inserida em todo o percurso
principalmente o infantil, pois trabalhar com
o movimento corporal e a representatividade
expressiva acabando por facilitar o relacionamento entre as pessoas, estimulando a criatividade e proporcionando um ambiente agradável que possibilita a aprendizagem de várias
habilidades, uma delas a liderança, podendo a
alcançar novas vertentes. Nestas concepções,
as crianças então bem acompanhadas tendo
como respaldo legal documentações que aferem o cuidar e educar na educação infantil,
conforme segue:
A criança tem o direito de interagir na cultura, no ambiente e na comunidade em que se insere, de maneira
a entrar em contato com todo o patrimônio de saberes que sua comunidade, região, cidade e país podem
oferecer. Valores como a Democracia, a Inclusão e a
Diversidade devem ser colocados em primeiro plano
na educação de crianças de 0 a 5 anos, pois é nessa
etapa da vida que elas constroem suas primeiras referências para esses valores (BRASIL, 2018, p. 47).
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Os significados para as construções
ESPAÇOS E AMBIENTES NO
durante o processo de aprendizagem através
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
das representações ou imitações usando a ludicidade estão inseridas nas propostas pedaPara as aprendizagens ocorrem de
gógicas condizentes com a formação integral uma forma segura e com qualidade, os espado educando, por isso a Base Nacional Co- ços educacionais também são vistos e revisitamum Curricular reforça:
dos como fatores de extrema importância para
A interação durante o brincar caracteriza o cotidiano
o desenvolvimento infantil, por isso que existem
da infância, trazendo consigo muitas aprendizagens e
potenciais para o desenvolvimento integral das crian- normativas que garantem o funcionamento das
ças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as unidades educacionais. Esses espaços precicrianças e delas com os adultos, é possível identificar, sam ser planejados e organizados, a fim de
por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das garantir a continuidade de desafios, descoberfrustrações, a resolução de conflitos e a regulação das
tas e um local de novos conhecimentos, não
emoções (BNCC, 2017, p.37).
Segundo Kishimoto (2016), a brinca- se resumindo apenas a uma instalação com
deira no contexto infantil tem uma complexida- metragens.
Quando se refere a espaço físico nas
de que se expande para jogo ou brinquedo,
pois são recursos e maneiras de especificar, escolas, existe a menção e o pensamento de
tendo muito claro a funcionalidade de cada um grandes espaços que a educação infantil têm,
nesta fase escolar. Para a criança o brincar é mas nem sempre é assim, pois atualmente conevidente seja com o recurso do brinquedo ou tamos com escolas que ficam em prédios cedisimplesmente com a imaginação, em que seja dos pelo governo ou em locais que prevalece
possível ampliar a ludicidade através de tem- o espaço concreto, as vezes como uma instalação provisória, mas a realidade é a demanda
pos e espaços.
Freire (1989) em seus estudos e con- em atender as necessidades e exigência das
cepções perante o brincar, bem como o desen- crianças e dos adultos nos momentos, sejam
volvimento caracteriza a fase da educação in- eles programados ou imprevistos, individuais
fantil como um período em que a criança pode ou coletivos para suprir os diferentes tipos de
viver intensamente, colocando a prova todo vivências. É necessário pensar nesse espaço
imaginário visto em livros e histórias fantásticas com o objetivo de acolher as experiências de
aprendizagem para promover o pleno desencontadas na escola e também pela família.
Araújo (2006) coloca o brincar no de- volvimento infantil:
senvolvimento infantil com uma visão histórico-cultural, em que através da relação e os estímulos do meio ambiente que a criança está
exposta o crescimento enquanto sujeito histórico acontece, por isso a brincadeira ajuda
a desencadear a relação do pensar com as
sociais. Em uma visão marxista rompendo o
pensamento ideológico em que todos passam
por uma fase, mas ao final é marcada apenas
pela ideia cronológica, isto é, a idade.

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 às modificações propostas pelas crianças e pelos professores em função das
ações desenvolvidas. Deve ser pensado e rearranjado,
considerando as diferentes necessidades de cada faixa
etária, assim como os diferentes projetos e atividades
que estão sendo desenvolvidos (BRASIL, 1998, p.69)

Dyonisio e Gimenez (2016), relata que
o espaço físico da escola de educação infantil é alinhado as propostas pedagógicas em
consonância a formação integral do educando,
fazendo uso de elementos lúdicos totalmente
diferente dos anos subsequentes a etapa escolar, por isso que a caracterização dos espaços é primordial especificando a fase em que a
criança se encontra, observando uma série de
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estratégias e elementos que possa qualificar a
construção do processo de ensino e aprendizagem. Dessa maneira é possível verificar que
as instituições de ensino de educação infantil
precisam ser estruturadas de modo a atender
situações que ocorra o movimento, acesso aos
materiais pedagógicos, brinquedos na visão
das crianças para o manuseio, propiciando um
local livre de fácil acesso a todos os envolvidos, principalmente as crianças.
Em consequência dessa dinâmica verifica-se através de relatos dos próprios educadores que tal dinâmica não acontece, possibilitando a requisição de uma adaptação, seja
de tempo, material ou espaço alinhado para a
vida cotidiana das práticas educativas em que
possam favorecer uma maior relação com as
crianças.
Ormond (2015) em estudo em um centro de educação infantil na cidade de Sinop no
Estado do Mato Grosso sobre a estruturação
da unidade educacional relata que o espaço
físico é elemento fundamental para as relações
e interações sociais entre crianças e adultos,
trazendo um local permissivo a transmissão de
cultura, brincadeiras e plenitude no desenvolvimento alicerçado as distintas infâncias.
As instituições infantis devem organizar
o espaço tendo prioridade nos objetivos ali propostos, focando sempre na rotina presente, destacando a diversidade cultural proporcionando
um espaço acolher que atenda as características físicas, sociais, motoras entre outras que
constituem em seu desenvolvimento integral.
As dificuldades encontradas são inúmeras ao
longo do caminho, mas direcionar um ensino
mais dinâmico e profundo consegue garantir
os estímulos necessários para o ensino.
Silva e Romaguera (2018) propõe um
espaço, em que a criança tem suas necessidades diárias difundidas a todo o ambiente educacional, por isso sua adequação se torna um
desafio em caracterizar o local a ser instigante
e exploratório, principalmente quando se trata
de um ambiente externo. O professor tem participação ativa nesse processo, colocando sua
criatividade em evidência para “viajar” no mundo da imaginação juntamente com o aluno.
Não somente o espaço enquanto pedagógico,
mas todos os locais pertencentes a unidade
escolar é necessária seguir algumas regras de

segurança que contemple as práticas pedagógicas em sua amplitude e mais que essencial a
segurança dos bebês e crianças nessas ações.
[...] entendendo o espaço como elemento que concretiza a pedagogia da infância
à medida que, cotidianamente, vão se constituindo diferentes ambientes que considerem
todas as dimensões humanas potencializadas
nas crianças: o imaginário, o lúdico, o afetivo,
a segurança, as interações, as descobertas, a
brincadeira, a liberdade, a autonomia, a corporeidade e a construção da identidade positiva
dos bebês e crianças (SÃO PAULO, 2015, p.
9).

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
ATRAVÉS DO FAZ DE CONTA
O faz de conta é uma das formas que
a criança se expressa ao brincar, levando em
consideração todo o ambiente que a cerca, por
isso são significativas no ato de brincar, em que
é necessário estar atento para as representatividades, pois com ela o professor consegue
pensar e agir em situações pedagógicas que
consiga atender a aprendizagem integral da
criança.
Silva e Silva (2019), destaca que o
faz de conta recebe inúmeras denominações,
como jogos simbólicos, brincadeira imaginativa, entre outros, mas a objetividade de fantasiar, criar e recriar uma situação que está a sua
volta continua a mesma:
A criança brinca com uma boneca, lava sua cabeça,
esfrega o sabonete em seu corpo, enxuga e veste sua
roupa, ao mesmo tempo canta uma música. Outras
crianças, agora, estão dentro de carros (caixas de papelão), pedestres atravessam a rua e escutam-se buzinas saindo da caixa de papelão e arrancadas de carros
no sinal de trânsito. Estas cenas descritas têm a ver
com crianças brincando de faz de conta. Quando se
observam crianças brincando desta maneira, já se percebe que a imaginação está sendo desenvolvida. Cabe,
pois, encontrar elementos do teatro, cenas de um filme
e até mesmo uma realidade já vivida pela criança (SILVA; SILVA, 2019, p. 69).

Velludo e Souza (2015), destacam as
brincadeiras de faz de conta como um marco
na vida das crianças na fase da pré escola, sendo assim, ressalta a inserção das brincadeiras
muitas vezes como a criação de amigos imagi223
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nários nesta fase, porém a inventividade desse
mundo imaginário acaba por diminuir conforme as crianças vão crescendo e a inclusão de
jogo com regras vai tornando mais sólida essa
vivência, perdendo a ludicidade das brincadeiras, pois as regras começam a ser colocadas
desde pequenos, pois o mundo constrói o ser
humano para conviver com padrões e regras
na sociedade.
Velludo e Souza (2015), ainda chama a atenção para que a invenção do amigo
imaginário possa ser uma resposta perante as
dificuldades adaptativas encontradas em uma
criança, lidando com problemas na vida familiar, uma vez que o faz de conta torna-se um
refúgio do real, podendo o imaginário lidar com
essas e outras situações. Ainda observa em
estudo que muitas crianças têm dificuldades
de falar da existência desse possível “amigo”,
pois muitas famílias não aceitam e repudiam,
principalmente se as crianças são mais velhas, passadas a fase da pré escola, muitas
vezes não sabem lidar com a situação, causando traumas o que faz a criança calar sobre
diferentes ações e atitudes na vida, tornando o
processo de aprendizagem lento e conflituoso.
O mais importante é trazer o assunto
para a discussão com pessoas preparadas,
pois a criança é uma caixinha de surpresa,
sempre desperta algo surpreendente e muitas
vezes aquele pequeno movimento que parece
insignificante, é um pedido de ajuda, que algo
está errado, por isso estar atento a pequenas
situações é dar importância ao fazer pedagógico e sobretudo nas indicações que as crianças
apresentam.
Lucisano et al (2017) aponta que a importância em brincar de faz de conta vai além
das unidades educacionais, pois pode ser utilizado para fins terapêuticos tanto na área da
educação quanto na saúde, pois privilegia as
situações no momento de avaliar a criança, utilizando tal recurso como facilitador de diagnósticos, em que nesses momentos ela consegue
se expressar, sendo a única linguagem que conhece exprimindo desejos e sentimentos, com
a capacidade de revelar o mundo vivido.
Freire (1989) coloca o brincar de faz
de conta como o mundo da fantasia, em que a
maior parte dos adultos já viveram e também
se esqueceram, contudo poderiam transformar

o mundo se fantasiasse mais. Na maioria das
vezes o olhar para um simples copo de plástico
para o adulto é apenas um copo, que tem uma
função social e que posteriormente é jogado
fora, mas para a criança é um instrumento de
nome brinquedo, que serve para inúmeras brincadeiras fantasiosas, que alivia as pressões do
mundo real.
Kishimoto (2010) elucida o brinquedo
como um instrumento fundamental que serve
de apoio para as brincadeiras de faz de conta, contudo as mediações e intervenções são
primordiais para que as aprendizagens aconteçam e com isso nascer uma ação de reinventar
e produzir novas brincadeiras. Aos professores
cabe a tarefa de formação para garantir uma
pedagogia condizente com a proposta da ludicidade, mostrando o conhecimento de mundo, trazendo uma maior riqueza e complexidade das brincadeiras, entretanto nessas ações
cabe a interação criança/ criança que oferece
contato de múltiplos repertórios infantis e por
fim a interação com o objeto que garante uma
maior estruturação do faz de conta.
Martinati e Rocha (2015) ressalta que
o período da pré escola é marcado pelas brincadeiras e vivências de faz de conta, porém na
transição para os anos iniciais isso se perde
repentinamente, pois a estruturação de escola e profissionais não que caracteriza com a
visão anterior, deixando para trás o mundo fantasioso. Contudo não se adequa com a fase
de transição que a criança está passando, não
sendo considerado seus anseios e limitações,
colocando em risco suas motivações de aprendizagem no que se limita a escola.
Portanto, os cuidados em adequar a
criança a novas modalidades de ensino devem
ser pautados em uma dinâmica de empatia
para não ocasionar frutos indesejados futuramente, causando distúrbios de aprendizagens
ou outras anomalias educacionais que são cruciais no processo de aprendizagem da criança.
Nunca se esquecer que o mundo de faz de
conta, um dia já fez parte na vida de todo ser
humano que foi se perdendo em meio as responsabilidades sociais que cada um vai adquirindo conforme o tempo vai passando.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com base no referencial teórico utilizado para a realização deste artigo, pude constatar
que o brincar de faz de conta é uma fase idealizada na pré-escola, em que torna mais evidente e
aparente na medida em que as relações entre crianças e adultos vai se tornando mais próximo,
construindo vínculos que façam com que a criança se desenvolva no período escolar. A ludicidade é o caminho que se têm para a compreensão de mundo que cerca a criança e de como
esses entendimentos estão chegando na visão delas.
É bem claro o quanto que o brincar pode contribuir na formação integral da criança, contudo a mediação tem um papel de suma importância que consegue caracterizar e potencializar
o ensino, tornando cada vez mais prazeroso neste mundo encantado que é a educação infantil,
por isso que espaço, formação e brinquedos, seja eles estruturados ou não estruturados consegue qualificar ainda mais o brincar.
O processo de formação do professor e suas expectativas quanto ao ensino, consegue
estabelecer alguma relação no vínculo entre professor e aluno, pois para realizar uma mediação
clara, concisa e coesa na intervenção da brincadeira de faz de conta com a criança, a intencionalidade é tudo naquele momento, um olhar mais cuidadoso é necessário para não deixar
escapar o real objetivo da vivência, e transformar aquela situação em “tempo de descanso” ou
“tempo livre” para ambos, pois o brincar também é sério e faz parte das aprendizagens, por isso
que muitos educadores se debruçam em qualificar melhor sua formação neste assunto para
realizar intervenções pontuais que possam ser significativas nas práticas pedagógicas.
O papel do brincar na ludicidade vai além do ambiente escolar e por seus fatores positivos é desenvolvido como forma de tratamento na área da educação bem como da própria
área da saúde também, sempre viabilizando o bem-estar da criança nos aspectos cognitivos,
sociais, psicológicos e motores, tratando em sua integralidade. Portanto o início desse momento
é na primeira infância em que grandes descobertas estão acontecendo, pois, a criança curiosa,
torna-se mais corajosa em ir além de seus limites e desafiar a si mesma e ao mundo, sem ter
medo de nada e nem de ninguém.
Contudo os ambientes em tempo e espaço também fazem parte de todo o processo, e
é necessário que sua caracterização seja compatível com a educação infantil, uma vez que se
necessário for ocorra a adaptação de materiais e ambientes para que fique favorável a aprendizagem da respectiva faixa etária trabalhada, propiciando a significação e ressignificação do local
para a criança enquanto pertencente de uma comunidade escolar, pois só assim ela acaba se
reconhecendo a fazer parte daquele espaço, criando e atuando como ser único.
Nesse movimento da brincadeira, não se pode esquecer de falar sobre os brinquedos
utilizados para exaltar melhor este imaginário que muitas vezes vai além da compreensão de
professores e professoras, pois o faz de conta está presente possibilitando as crianças a desempenhar inúmeros papéis seja em grupo ou individualmente representados em sua maioria
por adultos seja na escola ou no ambiente familiar, construindo e reconstruindo situações do
cotidiano trazendo momentos iguais ou semelhantes aqueles resgatados em seu convívio social.
Estudos na literatura ainda são bem restritos quanto a brincadeira de faz de conta iniciada ao amigo imaginário, mas as poucas existentes relatam uma predisposição positiva ao
desenvolvimento nesse brincar fantasioso ou manifestação simbólica. A psicologia explora um pouco mais esse entendimento, porém acaba por se
restringir por causa de pouca demanda sobre o assunto, mas entende
que o diálogo entre pais, educadores e criança é necessário para a
compreensão.
Portanto o lúdico permanece e está presente nas rotinas
escolares trazendo à tona personagens interessantes que narram
e interpretam situações do dia a dia, desenvolvendo competências
e habilidades que contribuem para qualificar o desenvolvimento em
que constitui a criança como ser singular, histórico e social da humanidade, estabelecendo relações de pertencimento a um local e a uma
família.
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EDUCAÇÃO INCLUSIVA E O PAPEL DO
ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO
NAS ESCOLAS

RESUMO: A história da educação no Brasil tem início 1549 com os padres jesuítas, que fundaram algumas escolas, uma rede de colégios reconhecidos por sua qualidade, chegando a oferecer estudos paralelos ao nível superior. Atualmente, muitas mudanças ocorreram na educação, porém a mesma continua a ter características de exclusão social, visto que ainda há
uma enorme diferença social, onde a classe dominante recebe uma educação para a formação
do cidadão num todo e a classe menos favorecida uma educação para manter a situação de
subordinação. Não há ensino sem pesquisa e pesquisa sem ensino, pois esses que fazeres se
encontram um no corpo do outro, portanto, o ensino contínuo buscando, procurando, pois,
ensino porque busco, porque indaguei, porque indago e me indago. Pesquiso para constatar,
constatando, intervenho intervindo, educo e me educo, portanto, pesquiso para conhecer e o
que ainda não conheço e comunicar ou anunciar a novidade.

Palavras-chave: Ensinar; Alfabetizar; Aprender; Educação
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INTRODUÇÃO

E

ducador Social é o nome dado ao agente, profissional militante, que trabalha com
pessoas participantes de programas e projetos sociais, e a consciência desta
prática, que é dinâmica, produz um conhecimento que vai legitimando e reformulando as formulações teóricas da Educação Social, compondo sua especificidade e sua própria
identidade.
Embora, a educação social faça uma experiência em deixar-nos abordar em nós próprios
pelo que nos interpela, entrando e submetendo-nos a isso, pois, podemos ser assim transformados por tais experiências, de um dia para outro ou no transcurso do tempo. O ser humano é
um ser que dá significado às coisas do mundo e deriva significado delas, ou seja, para nós, as
coisas do mundo se experimentam significativamente.
A experiência relaciona-se à capacidade dos seres humanos para dotar de significado e
sentido o relato de suas próprias vivências. Neste sentido entende que, se a experiência é o que
nos acontece, e se o sujeito da experiência é um território de passagem, então a experiência é
uma paixão. Logo, permanece ao professor o desafio de tornar as práticas educativas mais condizentes com a realidade, mais humanas e, com teorias capazes de abranger o indivíduo como
um todo, promovendo o conhecimento e a educação.
Diante dos fatos, entende-se que a aprendizagem é um fenômeno extremamente complexo, envolvendo aspectos cognitivos, emocionais, orgânicos, psicossociais e culturais. E o
ensino só tem sentido quando implica na aprendizagem, por isso é necessário conhecer como o
professor ensina e entender como o aluno aprende, só assim o processo ensino aprendizagem
poderá acontecer e o aluno conseguirá aprender a pensar, a sentir e a agir.
Portanto, educar é substantivamente formar, divinizar ou diabolizar a tecnologia ou a ciência é uma forma altamente negativa e perigosa de pensar errado, ou seja, de testemunhar os
alunos, às vezes com ares de quem possui a verdade, um rotundo desacerto. Para isso, pensar
certo, pelo contrário, demanda profundidade e não superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos, pois supõe a disponibilidade à revisão dos achados, reconhece não apenas
a possibilidade de mudar de opção, de apreciação, mas o direito de fazê-lo. Mas como não há
pensar certo à margem de princípios éticos, se mudarem é uma possibilidade é um direito, cabe
a quem muda exige o pensar certo que assuma a mudança operada.
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ATO DE ENSINAR, LHE FAZ CRÍTICO
EXIGE PESQUISA DIÁRIA
Segundo Freire (1985), o ato de ensinar, é pensar certo, em termos críticos, é uma
exigência que os momentos do ciclo gnosiológico vão pondo à curiosidade que, tornando-se
mais e mais metodicamente rigorosa, transita
da ingenuidade para o que venho chamando
“curiosidade epistemológica”. (FREIRE. 1985,
p.34)
A curiosidade ingênua, de que resulta
indiscutivelmente certo saber, não importa que
metodicamente faltasse o rigor é a que caracteriza o senso comum. O saber de pura experiência feito o pensar certo, do ponto de vista
do professor, tanto implica o respeito ao senso
comum no processo de sua necessária superação quanto o respeito e o estímulo à capacidade criadora do educando. Implica o compromisso da educadora com a consciência crítica
do educando cuja promoção da ingenuidade
não se faz automaticamente.

superam, porém, a ingenuidade da curiosidade
do camponês e se tornam epistemologicamente curiosos. (FREIRE. 1996, p.15)
Para Freire (1997), 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, pois
ao criticizar-se, tornando-se então, permito me
repetir, curiosidade epistemológica, metodicamente “rigorizando-se” na sua aproximação ao
objeto, conota-se seus achados de maior exatidão (FREIRE, 1997, p.17).
A prática de ensinar para Freire (2005):
A prática docente crítica, implicante do pensar certo,
envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer
e o pensar sobre o fazer. [...] O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da
reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...] A prática
docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar
sobre o fazer (FREIRE, 2005 p. 38).

Por isso mesmo pensar certo coloca
ao professor ou, mais amplamente, à escola, o
dever de não só respeitar os saberes com que
os alunos sobretudo os das classes populares,
chega a ela saberes socialmente construídos
É PRECISO TER ÉTICA, PARA
na prática comunitária, mas também, como há
ENSINAR
mais de trinta anos venho sugerindo, discutir
Segundo Freire (1996), a necessária procom os alunos a razão de ser de alguns desmoção
da
ingenuidade a criticidade não pode ou
ses saberes em relação com o ensino dos connão deve ser feita a distância de uma rigorosa
teúdos.
formação ética ao lado sempre da estética. DeNão se lê criticamente como se fazê-lo cência e boniteza de mãos dadas. Cada vez me
fosse a mesma coisa que comprar mercado- convenço mais de que, desperta com relação à
ria por atacado. Ler vinte livros, trinta livros. A possibilidade de enveredar-se no descaminho do
puritanismo, a prática educativa tem de ser, em
leitura verdadeira me compromete de imediato
si, um testemunho rigoroso de decência e de pucom o texto que a mim se dá e a que me dou e
reza. Uma crítica permanente aos desvios fáceis
cuja compreensão fundamental me vou tornan- com que somos tentados, as vezes ou quase
do também sujeito. Ao ler não me acho no puro sempre, a deixar dificuldades que os caminhos
encalço da inteligência do texto como se fosse verdadeiros podem nos colocar. Mulheres e hoela produção apenas de seu autor ou de sua mens, seres histórico-sociais, nos tornamos caautora. Esta forma viciada de ler não tem nada pazes de comparar, de valorar, de intervir, de esde ver, por isso mesmo, com o pensar certo e colher, de decidir, de romper, por tudo isso, nos
com o ensinar certo. Os cientistas e filósofos fizemos seres éticos (FREIRE, 1996. p.18).
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Portanto, quando se trata de ética, é
preciso deixar as dificuldades que percorrem
no cotidiano, pois estão sempre a nos colocar
estes percalços em caminhos a serem trilhados, o ser humano é capaz de comparar, de
valorar, de intervir, de ter suas escolhas, pode
decidir a qualquer momento, e para que isso
possa acontecer, segundo Freire (1996), é preciso ter ética.
Ainda na visão do autor, educar é substantivamente formar, é uma forma altamente
negativa e perigosa de pensar errado, ou seja,
de testemunhar os alunos, às vezes com ares
de quem possui a verdade. Para isso, pensar
certo, pelo contrário, demanda profundidade e
não superficialidade na compreensão e na interpretação dos fatos, pois supõe a disponibilidade à revisão dos achados, reconhece não
apenas a possibilidade de mudar de opção, de
apreciação, mas o direito de fazê-lo. Mas como
não há pensar certo à margem de princípios
éticos, se mudarem é uma possibilidade é um
direito, cabe a quem muda exige o pensar certo que assuma a mudança operada (FREIRE,
1996).

é um saber ingênuo, um saber de experiência
feito, a que falta a rigorosidade metódica que
caracteriza a curiosidade epistemológica do
sujeito.
Este não é o saber que a rigorosidade do pensar certo procura. Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o
aprendiz de educador assume que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses
nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro
do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo
que supera o ingênuo tem que ser produzido
pelo próprio aprendiz em comunhão com o
professor formador. É preciso, por outro lado,
reinsistir em que a matriz do pensar ingênuo
como a do crítico é a curiosidade mesma, característica do fenômeno vital. (FREIRE. 1986,
p.22). De acordo com Mizukami (1986):
Nessa abordagem, quanto mais rígido o ambiente escolar, mais concentrado e voltado para a aprendizagem
o aluno se mantinha. O professor era visto como mero
repassador de conteúdo e o aluno como um ser passivo no processo. As habilidades desenvolvidas no aluno
eram a memorização e a repetição (MIZUKAMI, 1986,
p.12).

Embora alguns pensadores suponham
que o ensino e a aprendizagem são termos
inseparáveis na construção do conhecimento,
não se pode entender a importância do primeiro, sem reconhecer o significado a que o
segundo nos encaminha nessa construção.
Nessa sequência, o processo ensino aprendizagem obtém devidas caracterizações de diferentes formas, atualmente procura dar ênfase
à figura do professor como detentor do saber,
responsável pela transmissão do conhecimento, em outro momento, se destaca o papel do
aluno como sujeito aprendiz, construtor de seu
conhecimento (FREIRE, 1996).

O prazer de ensinar, é tanto para quem
ensina e para quem aprende, Segundo Alves
(2006),pois o desafio para esse profissional
é o desenvolvimento de “[...] Estratégias de
aprendizagem, centradas em um novo saber
pedagógico que favoreça a construção de conhecimentos pelos alunos. ” (ALVES, 2006, p.
13).

O pensar certo sabe, por exemplo, que
não é partir dele como um dado que se conforma a prática docente crítica, mas também
que sem ele não se funda aquela. A prática
docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o
fazer e o pensar sobre o fazer. O saber que a
prática docente espontânea ou quase espontânea, “desarmada”, indiscutivelmente produz

Professor que realmente ensina, que
trabalha os conteúdos com didática, discernimento, competência, e dedicação da rigorosidade do pensar certo, nega, como falsa, a
fórmula do faça o que mando e não o que eu
faço. Quem pensa certo está cansado de saber que as palavras a que falta corporeidade
do exemplo pouco ou quase nada valem. Pen-

O PRAZER DE ENSINAR, UM PRAZER
PARA QUEM ENSINA OUTRO PARA
QUEM APRENDE
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sar certo é fazer certo. Para Freire (2005),
Nada que diga a respeito ao ser humano, à possibilidade de seu aperfeiçoamento físico e moral, de sua
inteligência sendo produzidos e desafiados, os obstáculos o seu crescimento, o que possa fazer em favor da
boniteza do mundo como de seu enfrentamento. Não
importa com que faixa etária o professor trabalhe, esse
trabalho é realizado com gente miúda, jovem ou adulta,
mas gente em permanente processo de busca (PAULO
FREIRE, 2005, p, 53).

De acordo com o pensamento de Freire
(2005) explica o homem só passou a ensinar
quando descobriu que era capaz de aprender.
Foi desenvolvendo a capacidade de aprender
que ele se descobriu capaz de ensinar. Nessa
perspectiva os professores enquanto ensinam
aprendem e os alunos enquanto aprendem
ensinam, portanto, segundo o autor conhecimentos prévios de cada criança devem ocorrer
de forma organizada e sistemática, onde possam seguir seus passos lentamente, dentro de
seu contexto, que podem ser estabelecidos de
maneira lúdica e divertida, permitindo um conjunto de experiências integradas que lhe permita relacionar-se no contexto social e familiar
(PAULO FREIRE, 2005, p, 53): “O desafio para
esse profissional é o progresso de estratégias
de aprendizagem, centradas em um novo saber pedagógico que favoreça a construção de
conhecimentos pelos alunos” (ALVES, 2006, p.
13).
Portanto são ausentes da democracia
se acham os que queimam igrejas de negros
porque, certamente, negros não têm alma. Negros não rezam. Problema que se coloca para
mim é que, compreendendo como compreendo a natureza humana, seria uma contradição
grosseira não defender o que venho defendendo. Faz parte da exigência que a mim mesmo
me faço de pensar certo, pensar como venho
pensando enquanto escrevo este texto. Pensar,
por exemplo, que o penar certo a ser ensinado
concomitantemente com o ensino dos conteúdos não é um pensar formalmente anterior ao
e desgarrado do fazer certo.

Segundo Zabala (1995), justifica que a
perspectiva de uma determinada organização
curricular globalizada onde obtém conteúdos
de aprendizagens e os certos elementos do
currículo onde acabam sendo relevantes em
determinação a uma capacidade de compreender a globalização.
Já para Hernandez (1998), o pensamento do meio globalizado é outro, ou seja,
onde permite superar o sentido da acumulação de saberes, o mesmo propõe estabelecer
um processo no qual o item ou problema discutido seja o ponto de relação onde possuem
os conhecimentos, ou seja, é nesse contexto
que ocorrem metodologias ativas de aprendizagem, solicitando mudanças de atitude do
docente, e uma delas relaciona-se a versatilidade diante das questões que aparecerão e dos
conhecimentos que se ajudarão durante este
avanço dos trabalhos.
O pensar certo sabe, por exemplo, que
não é partir dele como um dado que se conforma a prática docente crítica, mas também
que sem ele não se funda aquela. A prática
docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o
fazer e o pensar sobre o fazer. Percebemos
uma semelhança com as práticas curriculares
da Educação Infantil, isso ocorre porque existe
de acordo com o Artigo 29:
A necessidade de assegurar aos alunos um percurso
contínuo de aprendizagens torna imperativa a articulação de todas as etapas da educação, especialmente
do Ensino Fundamental com a Educação Infantil, dos
anos iniciais e dos anos finais no interior do Ensino
Fundamental, bem como do Ensino Fundamental com o
Ensino Médio, garantindo a qualidade da Educação Básica. § 1º O reconhecimento do que os alunos já aprenderam antes da sua entrada no Ensino Fundamental e
a recuperação do caráter lúdico do ensino contribuirá para melhor qualificar a ação pedagógica junto às
crianças, sobretudo nos anos iniciais dessa etapa da
escolarização (BRASIL, 2010, p. 8).
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Este não é o saber que a rigorosidade do pensar certo procura. Por isso, é fundamental que, na prática da formação docente, o
aprendiz de educador assume que o indispensável pensar certo não é presente dos deuses
nem se acha nos guias de professores que iluminados intelectuais escrevem desde o centro
do poder, mas, pelo contrário, o pensar certo
que supera o ingênuo tem que ser produzido
pelo próprio aprendiz em comunhão com o
professor formador.
Uma importante Resolução presente
nas Diretrizes Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, Resolução CNE/
CEB nº 2/2001, em seu artigo 2º, determina
que:
Os sistemas de ensino devem matricular todos os alunos, cabendo às escolas organizarem-se para o atendimento aos educandos com necessidades educacionais
especiais, assegurando as condições necessárias para
uma educação de qualidade para todos (BRASIL, 2001,
p.1).

De acordo com Aranha (2008), por outro lado, que quanto mais me assumo como estou assim, mais me torno capaz de mudar, de
promover-me, no caso, do estado de curiosidade ingênua para o de curiosidade epistemológica. Não é possível a assunção que o sujeito
faz de si numa certa forma de estar sendo sem
a disponibilidade para mudar. Para mudar e de
cujo processo se faz necessariamente sujeito
também.
Nenhuma formação docente verdadeira
pode fazer-se alheada, de um lado, do exercício da criatividade que implica a promoção da
curiosidade ingênua à curiosidade epistemológica, e do outro, sem o reconhecimento do valor das emoções, da sensibilidade, da afetividade, da intuição ou adivinhação. Conhecer não
é, de fato, adivinhar, com intuir. O importante,
não resta dúvida, é não pararmos satisfeitos ao
nível das intuições, mas submetê-las à análise
metodicamente rigorosa de nossa curiosidade
epistemológica (FREIRE, 1986, p.26).

O PAPEL DO PROFESSOR EM
RELAÇÃO AO OLHAR CRÍTICO NA
ALFABETIZAÇÃO DA CRIANÇA COM
NECESSIDADES ESPECIAIS
Arroyo (2000), isso faz com que estes
alunos não tenham o comportamento de leitura, e, consequentemente, leem apenas para realizar outra atividade, para responder provas e/
ou exercícios propostos por disciplinas do currículo, enfim, utilizam a leitura como um instrumento para alcançar outros objetivos que não
são o de entender e refletir criticamente sobre
o conteúdo do texto. Alguns professores que
trabalham nas escolas não se dão conta da
importante dimensão que tem o seu papel na
vida dos alunos, pois um dos aspectos que se
quer ressaltar neste artigo é a importância da
formação do professor e da compreensão que
ele deve ter em relação a esse assunto. Entretanto, nas escolas, não há como acontecer o
que é certo, ou errado, é preciso ter uma educação adequada às necessidades dos alunos
contando sempre com o comprometimento ativo do professor no processo educativo:
Teríamos que conseguir que os outros acreditem no
que somos. Um processo social complicado, lento,
de desencontros entre o que somos para nós e o que
somos para fora [...] somos a imagem social que foi
construída sobre o ofício de mestre, sobre as formas
diversas de exercer este ofício. Sabemos pouco sobre
a nossa história (ARROYO, 2000, p.29).
Ao professor crítico não basta que aponte as injustiças
sociais, que esteja engajado num sindicato ou partido
ou que mencione o caráter ideológico dos conteúdos
escolares. É preciso antes de tudo, que dê conta de explanar objetivos sócio-políticos e pedagógicos em formas reais de trabalho docente que levam ao comando
sólido e duradouro de conhecimentos pelos alunos, que
solicitem a ampliação de suas capacidades mentais, a
fim de que desenvolvam o pensamento independente,
a força de duvidar e, com isso, ganhem convicções
pessoais e meios de ação aprendizado nos processos
de participação democrática na sociedade (LIBÂNEO,
1994, p. 100).
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Diante disso, o mais importante é que
os alunos sejam orientados para a realização
de atividades de leitura, que despertem o seu
senso crítico e principalmente desperte o gosto
e estimule o hábito da leitura uma vez que formar um leitor crítico requer uma prática constante de leitura crítica:
A reflexão sobre a prática não resolve tudo, a experiência refletida não resolve tudo. São necessárias estratégias, procedimentos, modos de fazer, além de uma
sólida cultura geral, que ajudam a melhor realizar o trabalho e melhorar a capacidade reflexiva sobre o que e
como mudar (LIBÂNEO, 2005, p. 76).

As crianças com necessidades especiais, também precisam ser inseridas na sala
de aula, como as outras crianças, e suas avaliações também precisam ser feitas pelos professores, pois a perspectiva das avaliações são
processos contínuos e também contextualizados, a trajetória é diferente das outras crianças
porém a referência deve ser individual do aluno, onde não poderá haver classificações ou
comparações dos demais alunos (LIBÂNEO,
2005).

A educação inclusiva reconhece e respeita todas as diferenças existentes, reconhece as limitações e conhece as necessidades específicas de cada aluno. Essa
educação é pautada no atendimento às necessidades
dos educandos, fazendo-se necessário que se rompa
com velhos paradigmas, de maneira que seja efetivada
uma “revolução” na inclusão que se propõe. Precisa-se, pois, obter um sistema educacional inclusivo, na
definição ampla deste conceito, é imprescindível que
se parta do princípio de que todas as crianças podem
e devem aprender que se respeite todas as diferenças
existentes entre os alunos e que a metodologia pedagógica atenda às necessidades de todos os discentes.
É necessário ter uma visão holística da situação. Atitudes dinâmicas, flexíveis, lúdicas, abrangentes, que se
distanciam do limitado, do separatista, atitudes voltadas para uma escola cidadã, livre de preconceitos, limitações, em que a diferença seja realmente valorizada
(SOUZA, 2012, p. 4).

Portanto, na perspectiva da educação
inclusiva, a avaliação tem como referência, a
individualidade de cada aluno, ou seja, não há
comparação com outro aluno, ele é o seu próprio
parâmetro, por este motivo a avaliação é só dele,
e o objetivo é não classificar e nem selecionar:
[...] 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. Nessas
circunstâncias, as adaptações curriculares implicam a planificação pedagógica e as ações docentes fundamentadas
em critérios que definem o que o aluno deve aprender;
como e quando aprender; que formas de organização do
ensino são mais eficientes para o processo de aprendizagem; como e quando avaliar o aluno (BRASIL, 2002, p.33).

Cada aluno com necessidade especial,
possui sua maneira singular de ser, cada uma
tem a suas peculiaridades em relação a produzir, a expressar seu conhecimento, mesmo porque cada diagnóstico é único, existem crianças
que são sempre estimuladas pela família, outra
nem tanto, existem crianças com síndromes
severas outras menos, cada criança é de um
jeito, é preciso respeitar a individualidade de
cada uma, sabendo trabalhar e avaliar todas
elas, diferenciadamente, portanto, cada aluno
precisa ter uma avaliação diversificadas, pois
O professor da sala de AEE (atendia demanda é diferente das outras, considerando as especificidades de cada um (LIBÂNEO, mento Educacional especializado), precisa trabalhar com seus alunos e com os professores
2005).
lado a lado, infelizmente muitas escolas não
Um recurso importante para as crian- trabalham ainda desta forma, pois alguns proças com necessidades especiais atualmente, é fessores do ensino regular, por falta de conheo PEI – Plano Educacional Individualizado, ins- cimento ou até mesmo comodismo, depositam
trumento utilizado cada vez mais no contexto a responsabilidade nos serviços de apoio do
da sala de atendimento educacional especiali- professor da sala de AEE.
zado, mais conhecimento como sala de AEE,
pois este recurso pode se tornar muito importante em relação aos recursos de avaliações
dos alunos. Segundo Souza (2012):
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Pois é neste ponto de vista que é de
fundamental importância entender que a sala
de aula é um espaço de convivências e relações diversas em ideias, crenças e valores.
Um autor chamado Wallon (1986), afirma que
encontramos subsídios importantes no que diz
respeito à dimensão afetiva do ser humano e
como ela é significativa na construção da pessoa e do conhecimento, pois na teoria de Henri
Wallon, esse teórico, a afetividade e a inteligência são inseparáveis, uma vez que uma complementa a outra.
Conforme, o autor comenta Wallon
(1986), a afetividade torna-se um dos fatores
preponderantes no processo de relacionamento do adolescente consigo mesmo e com os outros, contudo, isso ocorre a partir de um caráter
cognitivo já estabelecido, ou seja, ele consegue gerir uma exigência racional nas relações
afetivas. Normalmente é uma fase marcada por
muitos questionamentos, fortes exigências, novas experiências e constantes preocupações.
Diante de tantas alterações físicas e emocionais, muitas vezes não conseguindo conter ou
canalizar tanta energia, iniciam-se os confrontos com pais, professores e até com colegas,
relações que são normais com a existência
da afetividade. De acordo com Wallon (1986)
aponta que:
[...] a coesão de reações, atitudes e sentimentos, que
as emoções são capazes de realizar em um grupo, explica o papel que elas devem ter desempenhado nos
primeiros tempos das sociedades humanas: ainda hoje
são as emoções que criam um público, que animam
uma multidão, por uma espécie de consentimento geral que escapa ao controle de cada um. Elas suscitam
arrebatamentos coletivos capazes de escandalizar, por
vezes, a razão individual (WALLON, 1986, p.146).

Para autor Wallon (1986), com isso o
professor precisa impor limites e possibilidades aos alunos, fazendo com que estes percebam o professor como alguém que, além de
lhe transmitir conhecimentos e preocupar-se
com a apropriação dos mesmos, compromete-se com a ação que realiza, percebendo o aluno como um ser importante, dotado de ideias,
sentimentos, emoções e expressões.
Contudo, todo docente que deseja
adequar sua prática pedagógica à teoria Walloniana poderá buscar um desenvolvimento de
atividades que envolvam os alunos de forma integrada, onde se deve orientar sua prática para
que desenvolva a expressividade, a emoção, a
personalidade e o pensamento criativo:
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).
Os professores, quando buscam se
aperfeiçoar quando buscam aprofundar seus
conhecimentos sobre a importância da afetividade na escola, estão sempre procurando
entender tanto de seres humanos, quanto de
conteúdos e técnicas educativas. Por fim, a
teoria de Wallon (1986), considera as questões afetivas como estímulos propulsores que
promovem o avanço e o desenvolvimento dos
alunos, portanto é necessário conceber a sala
de aula como um valioso espaço de relações
entre alunos e professores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho pesquisado possui muitas mudanças que ocorreram na educação, porém a
mesma continua a ter características de exclusão social, visto que ainda há uma enorme diferença social, onde a classe dominante recebe uma educação para a formação do cidadão num
todo e a classe menos favorecida uma educação para manter a situação de subordinação.
Considerando o trabalho pesquisado conclui-se, que ação só dependerá daqueles docentes que lançarem um sentido para a construção do conhecimento. É necessária uma construção de algo que ainda não existe, porém carrega em si a esperança de várias possibilidades, de
construir aprenderes, e saberes diferentes e afetividade total em relação aos docentes e alunos.
Pois, estamos vivendo em uma sociedade marcada pela história educacional de dominação, onde ainda prevalecem as ideias da classe dominante, onde a “igualdade de educação
para todos” só existe teoricamente.
Com o tema escolhido vale a pena argumentar que para se realizar um trabalho significativo com a leitura o qual possa resultar em um leitor crítico, é preciso se desprender de atividades de reprodução que visam tão somente fazer o aluno-leitor passar os olhos sobre o texto,
decodificando as palavras e se prendendo a superficialidade do escrito.
Há no Brasil graves problemas sociais, de trabalho infantil, que resultam em retenção e
abandono da escola. Por isso, apesar de algumas políticas educacionais de progressão continuada, classes de aceleração e outros, não solucionar tais problemas que extrapolam o âmbito
escolar.
Portanto, formar o leitor crítico é uma necessidade de se construir cidadãos também críticos, para lutarem por seus espaços na sociedade e no mercado de trabalho, sendo autônomos
e realizando seus ofícios com eficiência. Conclui-se depois de analisar e verificar a constituição,
que à gestão democrática, nos estabelecimentos públicos, foi objeto de grande discussão durante a formulação da Constituição Federal de 1988, pois vem sendo inserida e regulamentada
em infra legislações, em que se indica que deve ser feita pela participação da comunidade escolar na gestão da escola, por meio dos Colegiados Escolares e Instituições Auxiliares.
Portanto, a relação do aluno com o professor em sala de aula, nos dias de hoje, possui
uma das principais preocupações do contexto escolar, pois nas práticas educativas, o que se
verifica é que, por não se dar a devida atenção ao assunto em questão, muitas ações desenvolvidas no ambiente escolar acabam por entrar em colapso, ou seja, é
importante estabelecer uma reflexão desenvolvida sobre esse assunto,
considerando a relevância de todos os aspectos que caracterizam a
escola.
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A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS NA
ESCOLA: REVENDO OS PROCESSOS NA
DIFICULDADE DE APRENDIZAGEM POR MEIO
DOS JOGOS
RESUMO: Este artigo tem como objetivo principal investigar, intervir, amenizar e estimular uma
aprendizagem construtivista, envolto à afetividade, com ações planejadas, dialogadas, significativas, e sistematizadas a partir do cotidiano e dos interesses que envolvem duas instituições
seculares: a família e a escola com o eixo voltado às necessidades dos educandos. Para tanto,
este trabalho tem como base a pesquisa bibliográfica com aspectos descritivos e exploratórios, tendo como base de dados, livros e trabalhos acadêmicos que versem sobre a temática
ficou evidente que muitas crianças apresentam dificuldades de aprendizagem durante o processo da alfabetização e o papel da família e da escola com o eixo voltado às necessidades
dos educandos. Os resultados mostram que o processo desenvolvido com leituras e releituras
de vários autores comprovadamente envolvidos com a problemática, mostram que a criança
apresente avanços positivos e significativos, enquanto que a família e a escola podem despertar ou estreitar as relações no processo ensino aprendizagem.

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

A

tualmente, no cenário educacional brasileiro, existem paradigmas que afetam diretamente a atuação dos principais atores sociais na relação ensino-aprendizagem.
É cada vez mais recorrente a culpabilização da ausência da família no acompanhamento do processo educacional da criança, o que gera, em alguns casos, a justificativa
pela inatividade da ação pedagógica do professor, que, equivocadamente, ao menos em minha
opinião e na opinião de diversos autores, como perceberemos no transcorrer da leitura deste
trabalho de pesquisa, não se sente responsável pelo todo que compreende este processo.
Segundo a afirmação de parte destes profissionais, à escola cabe permitir o acesso à
leitura e escrita e, por conseguinte, ao conhecimento e, portanto, a socialização do indivíduo,
sua conduta ética e moral, seus anseios e inserção no mundo em sociedade estaria a cargo da
família, corresponsável inclusive, pelo processo de desenvolvimento das habilidades mínimas na
trajetória escolar do aluno.
Por outro lado, a divulgação de dados, nas várias esferas de governo, geralmente em
forma de ranking, provoca um olhar desconfiado da sociedade para o universo escolar, ao mesmo tempo em que remete a escola o rótulo de “salvadora da pátria”, vez que afirma que vários
problemas sociais, econômicos, ambientais e de posturas mais sensíveis frente ao combate do
individualismo, dentre vários outros conflitos presentes na sociedade contemporânea, poderiam
estar solucionados a partir de uma ação mais competente, eficiente e abrangente da escola.
Hoje, para além do fracasso escolar dos nossos educandos, a escola passa a ser responsabilizada por não conseguir oferecer alternativas que alterem este quadro negativo, inclusive no avanço, acesso e permanência de crianças e adolescentes em idade de frequentar o
ensino regular.
Foi com base nestas reflexões que, após um debate que objetivava a realização do Planejamento Escolar 2012, a autora, no papel de participante da pesquisa, julgou oportuno realizar
o trabalho, ora apresentado, para, a partir dele, provocar a problematização de outro viés presente no universo escolar: um recorte necessário sobre as dificuldades de aprendizagem que tal
situação – relação família-escola – ajuda ou dificulta o pleno desenvolvimento do escolar.
Como profissional que atua na Educação Infantil, a qual está contida na LDB, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, como a modalidade que configura como a primeira etapa
da Educação Básica, a qual deve ser considerada de suma importância e, justamente por isso
está em perfeita consonância com o estudo deste tema, acredito que esteja nela a possibilidade
em detectar vários problemas que possam facilitar a inserção da criança que realmente possua
alguma dificuldade e torne mais branda a sua atuação no Ensino Fundamental.
Desta forma, pode-se perguntar: Como duas instituições que “supostamente” trabalham
em separado podem se unir frente à facilitação do processo ensino aprendizagem das crianças?
E para responder a esta questão/problema, este trabalho procura não especificar ou
conceituar esta ou aquela dificuldade de aprendizagem ou distúrbios, com suas semelhanças e
diferenças, como denominam alguns estudiosos, mas tratá-la de forma ampla sem a presunção
de elaborar uma receita infalível para uma convivência mais saudável e rentável, para o aluno,
entre as duas instituições.
Pois, sabemos que o processo de aprendizagem é pessoal e a construção dessa aprendizagem ocorre de diferentes maneiras alterando-se de um sujeito para outro, as características
individuais diferenciam-se em particularidades pessoais que em alguns casos independem da
aprendizagem. Esta dificuldade poderá acontecer por vários motivos dentre eles destaco a me240
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todologia inadequada, ausência de afetividade familiar e ou escolar e um olhar mais cuidadoso
perante as dificuldades apresentadas pela criança durante o processo educacional.
As dificuldades de aprendizagem, segundo Rogers (1988), podem significar uma alteração no aprendizado específico da leitura e escrita, ou alterações genéricas do processo de
aprendizagem, onde outros aspectos, além da leitura e escrita, podem estar comprometidos
(orgânico, motor, intelectual, social e emocional).
Conforme consta em Polity (1998, p.73), o termo Dificuldade de Aprendizagem é definido pelo Instituto Nacional de Saúde Mental (EUA) da seguinte forma:
Segundo a autora, esse termo é definido de várias maneiras, por diferentes autores, diferindo-se quanto à origem: orgânica, intelectual/cognitiva e emocional (incluindo-se aí a familiar).
O que se observa na maioria dos casos é um entrelaçamento desses aspectos.
Para a compreensão das possíveis alterações no processo de aprendizagem é necessário considerar-se tanto as condições internas do organismo (aspecto anátomo-funcional e
cognitivo), quanto as condições externas (estímulos recebidos do meio-ambiente) ao indivíduo.
Fatores como linguagem, inteligência, dinâmica familiar, afetividade, motivação e escolaridade,
devem desenvolver-se de forma integrada para que o processo se efetive (ROGERS, 1988).
Este trabalho refere-se ao papel da família no desenvolvimento da aprendizagem da
criança quanto ao aspecto psicológico, emocional, social e de estimulação dos aspectos cognitivos. Sabe-se que as crianças que apresentam dificuldades de aprendizagem, geralmente,
possuem uma baixa autoestima em função de seus fracassos e que esses sentimentos podem
estar vinculados aos comportamentos de desinteresse por determinadas atividades, tempo de
atenção diminuído, falta de concentração e outros.
A família, desconhecendo as necessidades da criança e a maneira apropriada de lidar
com esses aspectos, muitas vezes, necessita de orientações que lhe dê suporte e lhe possibilite
ajudar seu filho. Fatores como motivação, formas de comunicação, estresses existentes no lar,
influenciam o desempenho da criança no processo de aprendizagem, e os psicopedagogos,
muitas vezes, sentem-se limitados quanto às orientações a serem dadas pela falta de conhecimento aprofundado sobre os diversos aspectos familiares que podem contribuir para um resultado mais desejável.
Vários comportamentos manifestados pelas mães também levam a questionar a respeito
da influência familiar sobre a aprendizagem. Segundo Marturano (1999), há mães que demonstram excessiva ansiedade quanto a superação da dificuldade da criança; outras que se mostram
impacientes quanto ao desempenho insatisfatório que o filho apresenta; mães que atribuem todo
o problema à criança e a caracterizam como “preguiçosa”, “lerda”, “distraída”; mães que negam
a dificuldade que a criança demonstra; mães que não acompanham as atividades de seu filho e
mães que punem a criança pela seu fracasso nas atividades escolares.
Isso acontece pelo fato de os pais desconhecerem como ocorre a aprendizagem e,
portanto, necessitam de orientações específicas a esse respeito. Sabe-se, também, que, muitas
vezes, os conflitos familiares estão associados a essas manifestações e que as relações familiares são relevantes no desenvolvimento da criança, havendo, portanto, a necessidade de maior
compreensão desse processo, por parte dos profissionais, para que possam intervir de forma
mais abrangente diante da problemática.
Em muitos casos, em um trabalho especializado com crianças apresentando dificuldade
de aprendizagem, não é suficiente transmitir aos pais as atividades específicas a serem realizadas; outros aspectos ligados à família, à escola ou relacionados a dificuldades em outras áreas
do desenvolvimento também estão presentes, e é necessário ouvir os pais, analisar a situação
e buscar caminhos que facilitem o desenvolvimento global da criança.
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Alguns pais confiam seus filhos com dificuldade de aprendizagem aos professores acreditando que o mau desempenho da criança seja proveniente apenas de si mesma, sem questionar sua possível participação nessas alterações. Assim. a importância da participação da família
no processo de aprendizagem é inegável e a necessidade de se esclarecer e instrumentalizar
os pais quanto as suas possibilidades em ajudar seus filhos com dificuldades de aprendizagem
é evidenciada ao manifestarem suas dúvidas, inseguranças e falta de conhecimento em como
fazê-lo. Conforme Martins (2001, p.28), “essa problemática gera nos pais sentimentos de angústia e ansiedade por se sentirem impossibilitados de lidar de maneira acertada com a situação”.
Acredita-se que um programa de intervenção familiar seja de fundamental importância
para o desenvolvimento e aprendizagem da criança. O relacionamento familiar, a disponibilidade
e interesse dos pais na orientação educacional de seus filhos, são aspectos indispensáveis de
ajuda à criança. Em um trabalho de orientação a pais, de acordo com Polity (1998), é possível
despertar a sensibilidade dos mesmos para a importância destes aspectos, dando-lhes a oportunidade de falar sobre seus sentimentos, expectativas, e esclarecendo-lhes quanto às necessidades da criança e estratégias que facilitam o seu desenvolvimento.
Por meio das experiências e relações interpessoais, a família pode promover o desenvolvimento intelectual, emocional e social da criança. Ela pode criar situações no dia-a-dia que
estimularão esses aspectos, desde que esteja desperta para isso. Além disso, a participação
da criança nas atividades rotineiras do lar e a formação de hábitos também são importantes na
aquisição dos requisitos básicos para a aprendizagem, pois estimulam a organização interna e
a habilidade para o ‘fazer’, de maneira geral (MARTURANO, 1998).
A família tem um papel central no desenvolvimento da criança, pois é dentro dela que se
realizam as aprendizagens básicas necessárias para o desenvolvimento na sociedade, como a
linguagem, sistema de valores, controle da impulsividade. As características da criança também
são determinadas pelos grupos sociais que frequenta e pelas características próprias, como
temperamento (MARTURANO, 1998).
Segundo o autor (1998), as crianças possuem uma tendência natural, instintiva que as
direciona ao desenvolvimento de suas potencialidades. Os pais devem ter conhecimento desse
processo para que não dificultem ou impeçam o crescimento espontâneo da criança. Pela falta
de compreensão da natureza e necessidades básicas do ser humano, os pais, muitas vezes,
prejudicam a busca do próprio desenvolvimento, pela criança. O modo como os pais lidam com
seus filhos pode ajudá-los no desenvolvimento das suas potencialidades e no relacionamento
com o mundo, possibilitando-lhes o enriquecimento pessoal através das experiências que o meio
lhes proporciona.
O processo educativo (desenvolvimento gradativo da capacidade física, intelectual e
moral do ser humano) familiar deve ser adequado para possibilitar à criança o sucesso na
aprendizagem, proporcionando-lhe a motivação, o interesse e a concentração necessária para
a apreensão do conhecimento. A adequação desse processo compreende o atendimento às
necessidades da criança quanto à presença dos pais compartilhando suas experiências e sentimentos, orientação firme quanto aos comportamentos adequados, possibilidade de escolhas,
certa autonomia nas suas ações, organização da sua rotina, oportunidade constante de aprendizagem e respeito e valorização como pessoa.
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A criança necessita de equilíbrio entre condutas disciplinares e diálogo, compreensão
e carinho. Num processo educativo os pais experienciam a necessidade de um trabalho de autoanálise, de reestruturação de seus comportamentos, crenças, sentimentos e desejos. Os pais
precisam conquistar, em relação a si mesmos, primeiramente, o que querem que os filhos sejam:
justos, disciplinados, honestos, responsáveis (GRUNSPUN, 1985). Esse processo ocorre nas
vivências do dia-a-dia, na medida em que pais e filhos comunicam-se de maneira transparente
e sincera, falando de suas percepções, suas dúvidas, objetivos, emoções, aprendendo uns com
os outros.
Criar filhos não significa torná-los perfeitos, pois os pais têm muitas dúvidas e estão
sujeitos a muitas falhas; mas o que é necessário é tentar identificar os conflitos e desfazê-los,
aprendendo a conviver com essas situações. Mediante conflitos os pais desenvolvem a percepção de si mesmos e de seus filhos. Essas situações estimulam pais e filhos a instalar um diálogo
verdadeiro, expondo o entendimento e sentimento em relação às experiências cotidianas. Por
outro lado, aspectos fundamentais do processo educativo revelam que os pais devem ter respeito sobre o que o filho sente, mas cabe a eles negar com firmeza e determinação as atitudes que
possam contrariar o que desejam para a educação de seus filhos (TIBA, 1999).
Dificuldades escolares apresentadas pelas crianças, relacionadas à falta de concentração e indisciplina ocorrem e podem ser causadas pela ausência de limites. A primeira geração
educou os filhos de maneira patriarcal, isto é, os filhos eram obrigados a cumprir as determinações que lhes eram impostas pelo pai. A geração seguinte contestou esse sistema educacional
e agiu de maneira oposta, através da permissividade. Os jovens ficaram sem padrões de comportamentos e limites, formando uma geração com mais liberdade do que responsabilidade.
Tanto na família quanto na escola, segundo Tiba (1999, p.45), há “a necessidade de
orientação às crianças quanto às regras disciplinares, para que elas possam desenvolver a capacidade de concentração e de apreensão dos conceitos”. A aprendizagem se dá de maneira
gradativa e não será possível sem a participação ativa do aluno, de maneira disciplinada, orientada.
Os pais devem preparar os filhos para arcarem com suas responsabilidades. Na medida
em que a criança vai aprendendo a cuidar de si mesma, vai experimentando a sensação gratificante da capacidade de enfrentar desafios. E cada realização é um aprendizado que servirá de
base para um novo aprendizado. Assim, realizando suas vontades e necessidades, a criança vai
gostando de si mesma, desenvolvendo a autoestima.
O relacionamento familiar também é fundamental no processo educativo. A criança estará muito mais receptiva às instruções dos pais, se os membros da família se respeitarem entre
si, procurando conversar e colaborar um com o outro. É importante a participação dos pais na
vida dos filhos, numa convivência como companheiros, compartilhando emoções, o que contribui muito para a disciplina.
Todos esses aspectos citados e muitos outros são fundamentais para que o desenvolvimento da criança se efetive. Portanto, a família necessita da ajuda dos profissionais na aquisição
desses conhecimentos básicos e essenciais para que possa cumprir seu papel de facilitadora
do processo de aprendizagem de seus filhos, através de comportamentos mais adaptativos.
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O PAPEL DA FAMÍLIA NO PROCESSO
ENSINO-APRENDIZAGEM

A família é o lugar indispensável para a garantia da sobrevivência e da proteção integral dos filhos e demais
membros, independentemente do arranjo familiar ou
da forma como vêm se estruturando. É a família que
propicia os aportes afetivos e, sobretudo materiais necessários ao desenvolvimento e bem-estar dos seus
componentes. Ela desempenha um papel decisivo na
educação formal e informal, e é em seu espaço que
são absorvidos o valor ético e humanitário, em que se
aprofundam os laços de solidariedade. É também em
seu interior que se constroem as marcas entre as gerações e são observados valores culturais (KALOUSTIAN,
1988, p.65).

Neste capítulo inicial é fundamental delimitar como será entendido aqui, o conceito
“dificuldade de aprendizagem”, já que há na
literatura científica, discordâncias e consensos
entre distúrbio e dificuldade de aprendizagem.
De acordo com Ciasca (2003) o distúrbio de
aprendizagem se caracteriza por uma disfunção do sistema nervoso central, já a dificuldade escolar está relacionada especificamente à
A educação familiar é um elemento imum problema de ordem ou origem de método
prescindível na formação da personalidade da
de ensino.
criança, pois, é no seio familiar que constitui-se e desenvolve-se valores morais, de juízo,
Contudo, Dockrell & McShane (2000)
éticos, sua criticidade e cidadania que refletiafirmam que as dificuldades de aprendizagem
rá diretamente no seu envolvimento escolar. É
podem ser decorrentes de déficits cognitivos
no contexto familiar que se lapida e consolida
que prejudicam a aquisição de conhecimentos
na maioria dos casos o caráter da criança que
como também, na maioria delas, são apenas
virá a tornar-se adulto. A família desempenha
resultantes de problemas educacionais ou amum papel importante na formação do indivíduo,
bientais que não estão relacionados a um compois permite e possibilita a constituição de sua
prometimento cognitivo. Desse modo, faremos
essencialidade. É nela que o homem concebe
análises que não compreenderão uma diferensuas raízes e torna-se um ser capaz de elabociação entre dificuldades de aprendizagem ou
ração alargador de competências próprias.
dificuldade escolar e distúrbio de aprendizagem, embora existam autores que os diferenMuñoz, Fresnada, Mendoza, Carballo
ciem.
& Pestun (2005) descrevem fatores familiares
contribuintes citados por pesquisas científicas
Não se trata também de buscarmos
para o transtorno da leitura, que acreditamos
aprofundamento nas questões voltadas a Disserem importantes para as diversas dificuldalexia, Disfasia, Disortografia, Disgrafia, Discaldes de aprendizagem. São apontados como
culia, Lesão Cerebral ou TDAH e sim levantaraspectos agravantes das dificuldades na aquimos posicionamentos teóricos que envolvem a
sição de conhecimentos o alcoolismo, as autemática relacionada aos atores – público alvo
sências prolongadas, as enfermidades e o fa– deste trabalho, quais sejam: pais, alunos e
lecimento dos pais. A violência doméstica e a
professores.
separação conjugal também afetam o ensino.
Em relação aos irmãos, são ressaltadas as relaA aprendizagem é o processo por meio
ções de competitividade e rivalidade. Os maus
do qual a criança se apropria ativamente do
hábitos (permitidos ou negligenciados pelos
conteúdo das experiências humanas, daquilo
pais), como assistir televisão demasiadamente
que o seu grupo social conhece. Para que ela
e falta de descanso também contribuem.
aprenda e supere as dificuldades precisará interagir com outros seres humanos, especialmente com os adultos e com outras crianças
mais experientes. E esta primeira convivência
está inserida no contexto familiar:
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Existem fatores socioeconômicos, descritos pelos autores (Muñoz et. al, 2005) dos
quais os pais participam, sem poderem facilmente modificá-los. Entre eles encontram-se as
más condições de moradia, a falta de espaço,
de luz, de higiene, assim como da alimentação
mínima necessária para o crescimento e desenvolvimento infantil adequado.
Conforme afirma Del Prette & Del Prette
(2005), os pais utilizam três alternativas para
promover a competência social dos filhos: o
estabelecimento de regras através de orientações, manejo de consequências por meio
de recompensas/punições e servindo como
exemplo.
Autores citados por Bolsoni-Silva &
Marturano (2002) apontam habilidades parentais que interferem na aprendizagem e socialização dos filhos. Dialogar com os filhos. Expressar os sentimentos dos pais para os seus
filhos e aceitar os sentimentos dos filhos. Evitar
o uso de punições, privilegiando a utilização
de recompensas aos comportamentos adequados. Ignorar o comportamento inadequado,
não dando atenção a ele.
Cumprir promessas, pois os pais ao
prometerem e não cumprirem fazem com que
os filhos se sintam enganados, prejudicando o
relacionamento familiar e servindo de exemplo
de que não é obrigatório cumprir com a palavra.
Entendimento do casal quanto à educação dos
filhos e a participação de ambos os progenitores na divisão de tarefas educativas. Habilidade de dizer não, negociar e estabelecer regras
para os filhos. Os pais precisam pedir tarefas
para os filhos de forma que sejam capazes de
cumprir conforme idade e as habilidades que
possuem. A habilidade de desculpar-se precisa ser considerada, pois os pais ao pedirem
desculpas, estão admitindo os próprios erros e
ensinando os filhos a comportarem-se de forma parecida, o que é desejo dos pais.

A participação dos pais nas atividades escolares também é de suma importância,
além das habilidades parentais. Sampaio, De
Souza & Costa (2004) acreditam que é relevante realizar um treinamento de pais para o
auxílio do filho na realização adequada das tarefas de casa e com isso estar atentos para
condições antecedentes aos comportamentos
envolvidos no estudar, os próprios comportamentos e as condições consequentes a eles.
As condições antecedentes são: ambiente organizado, bem iluminado, silencioso, horário
fixo de estudo, material escolar completo e
atraente. As respostas envolvidas compreendem: atenção aos prazos de entrega, postura
corporal adequada e métodos adequados de
estudo. As condições após a execução do ato
de estudar são consequências positivas, como
elogios e recompensas.
De fato, a família é o primeiro lugar
que passa segurança, que acolhe a criança
após o nascimento. É importante que a criança
encontre no lar proteção, segurança e apoio
psicológico. Para um bom desenvolvimento
físico, mental e cognitivo, é necessário, mesmo que os pais tenham outros filhos, outras
atividades, que organizem um tempo mesmo
que seja pouco, mas que seja um tempo de
qualidade, para uma relação com os seus filhos de amor, respeito, compreensão, troca,
socialização e crescimento. Neste sentido, precisam abrir mão da oferta de brinquedos, televisão, videogame, para que a atenção dessas
crianças seja preenchida, enquanto se ocupam
com outras atividades esquecendo-se de dar o
carinho e o amor que estas crianças necessitam tanto. E também, eles precisam ter a exata
compreensão de que não podem delegar para
a escola o dever de educar com valores morais
e afetivos, pois, além de propiciar fortes condições para as dificuldades de aprendizagem,
ainda trazer um grande prejuízo para a relação
familiar (SOUZA & COSTA, 2004).

245

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

A CRIANÇA E SUA RELAÇÃO COM O
UNIVERSO ESCOLAR

Como educadores devemos aproveitar
e respeitar as experiências que trazem os nossos alunos, aproveitar os contextos e situações
que se apresentam, em evidências, sejam elas
situadas no campo ou na cidade, lugares estes
geralmente descuidados pelo poder público,
discutir sobre a poluição dos riachos, dos córregos, os baixos níveis de bem-estar das populações, os lixões e os riscos que oferecem
à nossa saúde. Questioná-los fazendo comparações com estruturas e vantagens que bairros
nobres têm sobre os de periferia, dentre outras questões pertinentes ao assunto (FREIRE,
1996).

Segundo os PCNs (1998), muito tem
se falado sobre as dificuldades de aprendizagem que as crianças enfrentam na escola, os
motivos que levam as mesmas a fracassarem
e o papel fundamental da família. Mas e a escola? O que ela pode fazer para ajudar seus
alunos? O professor, a coordenação pedagógica e outros membros da equipe da escola?
A escola deve ser um lugar onde as crianças
sintam vontade de ir, que peçam aos pais para
levarem e acima de tudo, um lugar que possibilite o conhecimento, a aprendizagem. Por que
então a escola, com tantas obrigações com
Desenvolvermos e construirmos com
seus alunos é uma das causas das dificulda- nossos alunos reflexões críticas sobre os acondes de aprendizagem?
tecimentos que envolvem o nosso planeta em
todos os aspectos sejam eles: políticos, econôSegundo Piaget, à medida que o ser micos, educacionais, ambientais, questões de
se situa no mundo estabelece relação de signi- cunho racial, de etnias, ações discriminatórias,
ficações, isto é, atribui significados à realidade regionais, sociais entre tantos outros aspectos
em que se encontra. Esses significados não relacionados a esta questão. Toda esta dimensão faculdades estáticas, mas, ponto de parti- são sistematizada e dialogada de forma signida para atribuição de outros significados. Hoje, ficativa irá ajudá-los a entender o seu contexto,
os grandes objetivos da Educação são: ensinar incitando-o a pensar e agir como um cidadão
a aprender, ensinar a fazer, ensinar a ser, en- consciente, crítico, ativo e participativo peransinar a conviver em paz, desenvolver a inteli- te a sociedade na qual está inserido (FREIRE,
gência e ensinar a transformar informações em 1996).
conhecimento. Para atingir esses objetivos, o
trabalho de alfabetização precisa desenvolver
Muitos estudos defendem o papel da
o “letramento” das situações reais que estão
interação social no processo da aprendizagem.
vivendo (PCNs, 1998):
Consequentemente, os aspectos afetivos emerO letramento é entendido como produto da participa- gem como dimensão social do desenvolvimenção em práticas sociais que usam a escrita como siste- to humano.
ma simbólico e tecnologia [...]. São práticas discursivas
que precisam da escrita para torná-las significativas,
ainda que às vezes não envolvam as atividades específicas de ler ou escrever (PARÂMETROS CURRICULARES NACIONAIS BRASIL, 1998, P.19).

Os PCNs propõem um currículo baseado no domínio das competências básicas e que
esteja em consonância com os diversos contextos de vida dos alunos. Segundo Freire (1996).
Ensinar exige respeito aos saberes dos educandos, precisamos como educadores discutir com
os alunos a razão de ser de alguns desses saberes em relação com o ensino dos conteúdos.

“Segundo GALVÃO (2000), Wallon argumenta que as trocas relacionais da criança
com os outros são fundamentais para o desenvolvimento da pessoa.” A afetividade, o diálogo, a liberdade de expressão são elementos
fundamentais para os avanços que a criança
pode apresentar na sua forma de apreender
a aprender. Sabemos que a realidade das salas de aula nas escolas públicas, muitas vezes não nos permite perceber simples gestos
que podem tornar-se problemas futuros e ou
até mesmo presentes no contexto escolar, por
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isso, precisamos sempre nos autoavaliarmos
Pela relação que estabelece na sala
para não sermos cúmplices em alguns casos, de aula, o professor ao ensinar, exerce signidas dificuldades de aprendizagem apresenta- ficativa influência sobre o aluno que aprende,
das pelos nossos educandos.
levando-o a alterar, modificar e transformar atitudes, ideias habilidades e comportamentos.
As ideias de mediação e internalização Sua atuação ultrapassa, no entanto, a simples
encontradas em Vygotsky (1994) permitem transmissão de conhecimentos. Como profesdefender, que a construção do conhecimento sor preciso me mover com clareza na minha
ocorre a partir de um intenso processo de inte- prática (GARCIA, 1998).
ração entre as pessoas. O papel do outro tem
uma importância fundamental enquanto formaA relação ensinar e aprender não se
ção do sujeito, já que o outro é importante na limita ao espaço da sala de aula. Ela é muiconstrução do que sou, pois, sozinho não há to mais ampla, estendendo-se além da escola
conflito e não terá modificação. A interação na medida em que as expectativas e necescom o outro, desperta no sujeito a capacida- sidades sociais bem como a cultura, valores
de de buscar novas significações e trocas de éticos, morais e intelectuais, os costumes, as
conhecimento. E indubitavelmente, é no espa- preferências, entre outros fatores presentes na
ço escolar que esta relação se intensifica. As sociedade, tem repercussão direta no trabalho
escolas devem estar preparadas para receber educativo:
os alunos, mas para que esse “acolhimento”
tenha sucesso integralmente é preciso que os [...] saber que ensinar não é transferir conhecimento,
profissionais que atuam diretamente com os mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Quando entro em uma sala
discentes tenham uma formação adequada.
de aula de aula devo estar sendo um ser aberto a inQuando os profissionais são capacitados e possuem uma formação continuada, eles
conseguem fazer uma leitura da corporeidade
e da expressão, percebendo dificuldades, limitações. A partir de então estabelece com este
aluno uma relação de afetividade facilitando a
construção do conhecimento, tornando-o mais
preciso e prazeroso. Wallon (1978) afirma que
a criança acessa o mundo simbólico por meio
de manifestações afetivas que se estabelece
entre elas e os adultos. Para ele, à medida que
o indivíduo se desenvolve cria-se uma forma
de expressão mais complexa. O docente passa ser um ponto de referência para o aluno,
por isso deve-se redobrar o cuidado na relação entre o professor e o aluno. É importante ressaltar, que toda relação pedagógica tem
dimensão: “Na relação pedagógica, o que se
aprende não é tanto o que se ensina, mas o
tipo de vínculo educador/educando que se estabelece na relação” (GARCIA, 1998, p.41).

dagações, a curiosidade, as perguntas dos alunos, as
suas inibições: um ser crítico e inquiridor, inquieto em
face da tarefa que tenho – a de ensinar não de transferir
conhecimento (FREIRE. 1996, p 47).

Segundo Freire é necessário desmistificar que a escola tem como função primordial
transferir conhecimentos de uma geração a
outra, o oficio do professor vai, além disso. É
importante destacar que na relação professor/
aluno o conhecimento é construído dia a dia,
onde ensino e aprendizagem acontecem concomitantemente.
O discente no decorrer do processo
pedagógico precisa construir a capacidade de
perceber-se como ser atuante e não apenas
um ser passivo, sendo “sombra” do professor.
Os alunos de diferentes meios sociais chegam
até a escola trazendo uma bagagem de características culturais e pessoais, que influenciam
diretamente na sua relação pedagógica com
o conhecimento, e consequentemente determina a maneira pela qual responde as exigências
próprias do processo ensino aprendizagem
(FREIRE. 1996).
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Dessa forma, entendemos que o professor deixa de ser o transmissor de conhecimentos numa relação vertical, e assume a
condição de educador que, num processo de
interação dialogada com os alunos, na construção coletiva do saber valorizando a realidade
social do aluno (FREIRE. 1996).

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

O aumento das habilidades da criança
melhora não somente as relações familiares,
como também o ser ajustamento em relação à
escola. Contudo, o trabalho com pais e crianças, é comprometido por questões socioeconômicas ou pessoais. Há pais que dizem: “Não
posso faltar ao serviço para vir toda semana,
pois não terei dinheiro no final do mês.”, “Trabalhamos o dia todo, à noite, cansados, é que
não temos paciência para ensinar ou ver as
tarefas”. Outros pais ou responsáveis, como
avós, têm problemas de saúde, dentre tantos
outros. Tais problemas comprometem o seguimento dos encontros, a execução das atividades pedidas, como acompanhar a realização
das atividades para casa dos filhos, e conversar com professores na escola (LEITE; TASSONI, 2002).

São informações que demonstram a
importância de se oportunizar que os sujeitos
envolvidos reflitam sobre a história vivida em
relação à dificuldade escolar e ao estigma de
se ter ou de ser um filho que não aprendeu
na mesma velocidade que outras crianças. Assim se pode atribuir um novo significado para
as experiências de fracasso. É relevante que
se percebam como únicos e valiosos, não necessitando se igualar a outros ou a uma “normalidade”, mas sendo capazes de aprender
com as experiências vividas (LEITE; TASSONI,
Pelo que foi citado acima, percebe- 2002).
mos que a intervenção com pais é essencial e
deve permitir com que eles analisem os seus
Os familiares comumente culpam a
comportamentos. É importante, também, que
criança pela dificuldade de aprendizagem.
se façam intervenções com a criança para que
Afirmam que os filhos são responsáveis pelo
se aumente o repertório dela em habilidades
problema, pois acreditam não eles não tenham
sociais. A criança deve ser capaz de pedir e
interesse pelos conteúdos escolares, são preaceitar auxílio na realização das tarefas escolares. Iniciar, manter e terminar conversação com guiçosos para realizar as tarefas, são distracolegas, irmãos e pais. Expressar suas opini- ídos, menosprezam os esforços que os pais
ões para professores, amigos e familiares. Re- fazem por eles e são “malcriados” (LEITE; TAScusar-se a fazer o que não quer, como: destruir SONI, 2002).
materiais de outros colegas e cabular aulas por
influência de amigos. Analisar situações conflitantes bem como formas de resolvê-las, tais
como brigas entre colegas e acusações injustas por parte de professores e pais (LEITE E;
TASSONI, 2002).

A família em conjunto com a escola
deve buscar bastante esforço e empenho para
que a aprendizagem da criança seja em sua
totalidade beneficiada. Almeida (1999, p.107
apud LEITE; TASSONI, 2002, p.127), diz que:
as relações afetivas se evidenciam, pois, a
transmissão do conhecimento implica, necessariamente, uma interação entre pessoas. Portanto, na relação professor aluno, uma relação
humana, o afeto estão presentes.

248

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

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

As autoras colocam que o estresse
emocional também compromete a capacidade
das crianças para aprender. A ansiedade em
relação a dinheiro ou mudanças de residência,
a discórdia familiar ou doença pode não apenas ser prejudicial em si mesma, mas com o
tempo pode corroer a disposição de uma criança para confiar, assumir riscos e ser receptiva
a novas situações que são importantes para o
sucesso na escola.
Para Fernandez (1990) quando o fracasso escolar se instala, profissionais (fonoaudiólogos, psicólogos, pedagogos, psicopedagogos) devem intervir, ajudando através
de indicações adequadas. E, José e Coelho
(2002) colocam que as crianças não conseguem acompanhar o currículo estabelecido
pela escola e, porque fracassam, são classificados como retardados mentais, emocionalmente perturbados ou simplesmente rotulados
como alunos fracos e multi-repetentes.
Souza (1996) afirma que o ambiente
de origem da criança é altamente responsável
pelas suas atividades de segurança no desempenho de suas atividades e na aquisição de experiências bem sucedidas, o que faz a criança
obter conceito positivo sobre si mesma, fator
importante para a aprendizagem.
Para Garcia (1998) é possível conceber
a família como um sistema de organização, de
comunicação e de estabilidade. Esse sistema,
a família, pode desordenar a aprendizagem
infantil, o mesmo que podem fazer os fatores
sociais tais como a raça e o gênero na escola. O autor ainda refere que as dificuldades de
aprendizagem devem ser diagnosticadas de
forma diferente em relação a outros transtornos
próximos, ainda que, frente a presença em uma
pessoa de uma dificuldade de aprendizagem e
de outro transtorno, seja necessário classificar
ambos os transtornos, sabendo que se trata de
dois transtornos diferentes.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o aumento do número de crianças nas escolas, as estatísticas do fracasso escolar
tornaram-se cada vez mais evidentes. O que faz com que alguns alunos aprendam e outros não?
Encontrar explicações para o fato, bem como os meios para sua superação constituíram-se em
motivações para a realização da pesquisa, ora em desenvolvimento, concebida com os objetivos
de detectar as causas geradoras de dificuldades na área de leitura e de escrita em alunos de 5ª
séries do Ensino Fundamental e verificar a eficiência das atividades de reflexão e de operação
sobre a língua como meios de superação dessas dificuldades, onde pretendemos provar que
parte desse fracasso está diretamente relacionada à questão socioeconômica, e a escola, como
direito de todo cidadão deve desenvolver mecanismos que possibilitem o sucesso do aluno com
dificuldades de aprendizagem.
O alcance social e prático deste trabalho está na possibilidade de se evidenciar que ao
aluno de baixa renda, de certa forma sofre uma espécie de exclusão pedagógica, em função das
suas dificuldades de aprendizagem oriunda da sua condição social, que acaba tornando-se uma
exclusão social, pois este aluno, caso a escola, não assuma suas responsabilidades acabará
sendo vítima da evasão ou repetência, em função do seu padrão linguístico, o que resultará na
reprodução da exclusão social a que ele já está submetido.
A importância das intervenções nas dificuldades de aprendizagem e da participação
familiar é frequentemente apontada por outros projetos que buscam a família como mediadora e
ativa do processo de aprendizagem. Porém, há ainda um vasto caminho de enfrentamento das
dificuldades como recursos financeiros, preparo técnico e as próprias características das constituições familiares, fatores estes fundamentais para a adesão e continuidade nestes programas.
O presente trabalho nos mostrou que a construção do conhecimento através da concepção construtivista, ou seja, que a educação deve acontecer a partir de um ato/ação de
humanidade e de amor entre educador educando. Ambos são cúmplices neste processo, no
qual trocam saberes, conhecimentos contínuos e ambos vão descobrindo e construindo novos
valores, conhecimentos, experiências de vida e de mundo, dentro do contexto social, cultural e
político em que vivem.
O processo da alfabetização deve ser significativo e condizente com a realidade do educando, pois, o educador deve conhecer o seu educando, investigá-lo e entender o seu contexto.
A aprendizagem deve vir de encontro com o que o aluno vivencia, partindo de elementos do seu
cotidiano e que estes saberes adquiridos lhes sejam úteis, proporcionado ao mesmo enfrentar,
conquistar, amenizar e superar obstáculos, desafios, expectativas de oportunidades, objetivos
almejados e principalmente que esta criança torne-se um adulto consciente, ativo e participativo junto à sociedade, dentro de um universo complexo e dinâmico em que vivemos, que este
ser tenha uma vida digna, provedor de ações críticas, possuidor de uma ótica clara e objetiva
de mundo, sabendo respeitar e ser respeitado e que o diálogo seja sempre sua
principal
ferramenta para o alcance de êxitos em sua vida, almejando-se que esta
criança, seja não só um indivíduo alfabetizado e sim “Letrado”. Ficou
evidente a importância da família e da afetividade neste processo, de
acordo com as dificuldades.
Concluímos que a participação efetiva e afetiva dos educadores e da família no processo de alfabetização é fundamental para
que a criança desenvolva-se de forma positiva, cabendo aos pais a
tarefa de orientar seus filhos e encaminhá-los na vida escolar e do
educador auto avaliar-se constantemente em relação à sua postura e
metodologia, proporcionando experiências educacionais significativas
de cunho qualitativo e servindo-lhes de espelho com bons exemplos.
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A PSICANÁLISE DOS CONTOS DE FADAS:
CHAPEUZINHO VERMELHO NA VISÃO DE BRUNO
BETTELHEIM

RESUMO: Os contos de fadas estão presentes no cotidiano das pessoas há diversos anos. Eles
eram contados oralmente, passaram para a versão escrita e hoje eles nos cercam com suas
versões em diversos tipos de mídias. Eles acompanharam diversas gerações e se adequaram
a cada uma delas. Nosso intuito com esse trabalho é abordar que o conto de fadas Chapeuzinho Vermelho, não possui apenas interpretações sociológicas, históricas e culturais, mas
também está embebido de interpretações no campo da psicanálise. Para isso, analisaremos
autores como Charles Perrault, e os Irmãos Grimm, as versões e suas diferenças e como isso
interfere no público que será destinada a história. Analisaremos também o autor Bruno Bettelheim, que nos fornece elementos para refletir sobre como uma história aparentemente
destinada ao público infantil, possui muitos elementos que revelam o lado da sexualidade dos
personagens envolvidos.

Palavras-chave: Contos de Fadas; Chapeuzinho Vermelho; Psicanálise.
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INTRODUÇÃO

O

s contos de fadas, são parte atuantes na vida de crianças de todo mundo, e, da
Europa com suas narrativas orais, ganharam outros territórios desde que suas
versões impressas foram lançadas, a partir de então, eles percorreram por diversos locais. Existem diversas histórias que atravessaram o oceano e chegaram até nós nas mais
variadas versões, todas elas possuem muitos elementos para análise, porém vamos nos deter
ao clássico Chapeuzinho Vermelho.
Sabemos que o escolhido conto de fadas, possui inúmeros temas para possíveis desdobramentos, mas, este trabalho tem por objetivo analisar o conto de Chapeuzinho Vermelho
de acordo com a visão da psicanálise. Para atingirmos os resultados, as pesquisas foram de
base bibliográficas de diversos autores que abordam a temática de como a psicanálise contribui
para uma interpretação abrangente sobre diversos contos de fadas, porém, vamos nos limitar ao
conto Chapeuzinho Vermelho.
O autor que mais se destacou na psicanálise dos contos de fadas foi Bruno Bettelheim.
Nascido em Viena em agosto de 1903, passou por campos de concentração nazista, locais no
qual começou a observar os comportamentos humanos. Após se libertar, migrou para os Estados Unidos, se dedicou à psicologia e se tornou professor. Sua trajetória está ligada à estudos
sobre o autismo e sua obra mais difundida é “A Psicanálise nos Contos de Fadas”, com o intuito
de entender como os contos de fadas permeiam as emoções das crianças.
Essa obra será a grande base para esse trabalho, vamos entender as questões que nos
circulam há muito tempo sobre um dos contos de fadas mais clássico. A menina, a pedido de
sua mãe levará uma cesta para a sua avó que não está se sentindo bem. Parece-nos uma frase
simples, mas está cercada de significados.
A mãe instrui a jovem a andar pela floresta sem dialogar com nenhum estranho, mas
não é bem o que acontece: logo a jovem encontra o lobo que nos parece muito gentil e lhe dá
todas as instruções de onde vai, o que vai fazer e por qual caminho irá seguir. Mas o que nossa
pequena de capuz vermelho deseja, revelando informações de modo simplificado?
O lobo se encontra com a garota na floresta e mostra sua exímia gentileza: será mesmo
um animal? Ou expressa uma figura humana? Ele a encontra e não a devora de imediato, evitando assim outras tarefas, qual a sua real intencionalidade? Ele segue para a casa da avó e a
devora sem empecilho. Qual o papel da avó? Ela auxilia na transmissão de ética e valores, mas
no nosso conto foi exatamente o que aconteceu?
A nossa garota de capuz rubro chega à casa de sua avó, ela entra – e na versão de
Perrault fica nua, não sabemos se era necessário se despir de suas vestes e se deitar ao lado
do lobo. Na versão dos Irmãos Grimm, surge um novo personagem, o caçador, mas qual será o
motivo de sua entrada do conto? Ele foi um grande herói, teve a chance de eliminar o lobo, mas
não o fez, o que está implícito neste momento? O herói do fim da trama representa uma figura
familiar que não nos foi apresentada em nenhuma das versões analisadas, quem será? Esses e
outros questionamentos, serão solucionados ao longo deste trabalho.
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CHAPEUZINHO VERMELHO
PRESENTE NO IMAGINÁRIO DE
MUITAS GERAÇÕES

Os Irmãos Jacob e Wilhelm Grimm,
nasceram na atual Alemanha e se dedicaram
ao longo de suas vidas aos estudos e ensino
da língua. Foram professores de universidades
e escreviam os contos antigos que ouviam
de pessoas que encontravam no cotidiano.
O grande diferencial está no fato de que eles
atiçaram a versão do clássico e inseriram um
novo personagem ao final, dando assim uma
versão para crianças entrarem em contato com
a história com empatia (STAHL, 1989).

Conforme estudos baseados em Stahl
(1989), a história de Chapeuzinho Vermelho
está presente nas escolas desde a mais nova
turma de educação infantil até a universidade
em análises relacionadas à infância, história,
aspectos sociais, culturais associados à psicanálise, como é nosso caso. Nas famílias
brasileiras e em diversas famílias ao redor do
Conforme mencionado anteriormente,
mundo, tem ao menos um integrante que reconhece a história de uma jovem que ao trilhar analisar esse conto faz parte de muitos moum determinado caminho se encontra com um mentos na vida de diversas pessoas, vamos
analisar sobre o olhar da psicanálise, entender
lobo.
diversos pontos que nos indagam há anos.
Podemos dizer que estamos nos refe- Mas ao nos referir à psicanálise nos contos de
rindo ao conto de fadas mais famoso que a fadas, temos um autor que por muitos anos se
humanidade produziu, pois ele atravessou ge- debruçou sobre o tema. O conto que atravessa
rações e se adaptou a cada uma delas. No gerações está presente no imaginário e no copassado era contado oralmente, após esse pe- tidiano das pessoas, está na rotina de crianças
ríodo ele foi registrado em diversos livros e na e em adultos desde tempos remotos. O clássiatualidade podemos encontrar as suas versões co já era contado oralmente de modo familiar
de avós a seus netos, porém Charles Perrault e
no teatro e também na sétima arte.
os Irmãos Grimm, a transformaram em um dos
No transcorrer do tempo, foram en- contos de fadas mais conhecido de todos os
contrados diversos modos de contar que uma tempos (BETTELHEIM, 2002).
jovem seguiu pela floresta para visitar a sua
avó, sem perder a essência original dos fatos.
Até encontramos alguns contos que surgiram
a partir de Chapeuzinho Vermelho, novas releituras, mesmo que em outros países e diversos
anos após a publicação da primeira versão ser
lançada.
O primeiro a registrar a história escrita
foi Charles Perrault no século XVII. Ele nasceu
em Paris em 16 de maio de 1703, realizou diversos trabalhos para o Rei francês Luís XIV.
Seu papel para os contos de fadas é de suma
importância, pois ao lançar o livro “Contos da
mamãe gansa”, ele cria um novo gênero textual. As histórias já eram contadas oralmente
há muito tempo em diversos países da Europa.
Perrault apresentou uma versão voltada para
o público adulto e com moral destinadas a jovens (cf. STAHL, 1989).

Na versão de Charles Perrault, a avó confecciona uma
capinha vermelha com capuz para sua neta, após esse
fato a menina passa a ser reconhecida pelo nome de
Capinha Vermelha. Um dia sua mãe solicitou que a pequena levasse uma cesta de doces para a avó que não
estava se sentindo bem. A cesta da menina, já nos traz
grandes interpretações, pois, os alimentos que eram levados já são evidências da personalidade da jovem e
pontos para entender a história:

Na versão de Charles Perrault, o conteúdo da cesta levada pela menina é atinente a
tortas e potezinho de manteiga. Aqui, pode-se
ter uma leitura ambígua dos alimentos, tendo
em vista que a torta poderia possuir dois significados; o primeiro e mais óbvio refere-se ao
alimento com intuito de saciar a fome; além
desse, pode-se depreender que há outro sentido implícito, e, dessa maneira, outra provável
análise de torta estaria ligado à menina torta
que desobedece a mãe e escolhe o caminho
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mais longo, além de dar ouvidos e se deixar
levar pelas palavras do lobo, figura perigosa.
O potezinho de manteiga pode, além de um
produto alimentício, estar ligado à história dos
camponeses franceses, sendo, portanto, um
derivado do leite, tal como foi a história de Perrault, versão da oralidade que ganhou outra representatividade. Segundo a versão dos Irmãos
Grimm, os alimentos levados na cesta para a
avó são bolo e garrafa de vinho. Tais alimentos são ligados à questão das condições de
produção em que a história foi escrita, tendo
em vista que na Europa o vinho já era bebida
bastante consumida e popularizada. O bolo foi
um alimento introduzido que, de maneira consciente ou não pela escrita dos Irmãos Grimm,
já sugeria um trocadilho com lobo, trocadilho
esse que seria aproveitado por Chico Buarque
de Holanda, em sua versão do século XX, a
Chapeuzinho Amarelo (KHALIL, 2009, p. 43).
Na sequência, ao percorrer o caminho,
a infante encontrou com o lobo, porém o lobo
não a devorou, pois havia muitos lenhadores
na floresta. Ele, então, perguntou: “para onde
a menina seguia com tanta pressa?”, ela respondeu que: “visitaria sua avó que estava doente”. Então, o lobo seguiu por um caminho
mais curto.

partir de então, ela percebe as características
estranhas e lança as clássicas perguntas sobre
o tamanho dos olhos, nariz e boca de sua suposta avó:
“Vovó, que braços enormes você tem!”, ao que o lobo
responde: —”São para te abraçar melhor!” — Capinha
então diz: — “Vovó, que pernas grandes você tem!” — e
recebe como resposta: — “São para correr melhor’” —
Seguem-se a esses dois diálogos (que não ocorrem na
versão dos Irmãos Grimm) perguntas bem conhecidas
sobre os olhos, orelhas e dentes grandes da avó. O
lobo responde a essa última pergunta dizendo: “São
para te comer melhor”. — E, pronunciando essas palavras, atira-se sobre Capinha Vermelha e devora-a
(BETTELHEIM , 2002, p. 6).

Na versão de Perrault, vemos a intencionalidade sexual do lobo, pois ele solicita
que a menina tire seus trajes e deite-se com
ele, nesse momento percebemos o que de fato
Bettelheim expõe, quando escreve que essa
versão não é para crianças e, sim, para adultos. A compreensão infantil se questiona sobre
esse momento em que Chapeuzinho necessita
despir suas vestes. Na versão dos Grimm, o
autor nos diz que não há essa fala do lobo em
que a menina retira tudo, mas o lobo dispara
palavras semelhantes que nos fazem pensar
que também possui intencionalidade sexual
(BETTELHEIM , 2002).

A grande dúvida sobre o real motivo
em que o lobo não devorou Capinha Vermelha
no momento no qual a encontrou, perpassa por
gerações, mas Bettelheim nos revela com perfeição a sagacidade do lobo. Muito esperto, ele
percebe que se devorar a menina na floresta,
este ato será feito na frente de muitas pessoas
que circundam o local, nessa versão de Perrault, o lobo é interpretado como um homem
idoso que fala com crianças (KHALIL, 2009).

Após pronunciar as repostas, o lobo
devora Capinha Vermelha, a história continua
com a moral de que meninas não podem andar sozinhas e dar atenção aos desconhecidos, já os lobos surgem com diversas personalidades, aparecem os mais gentis, que são os
mais perigosos, pois eles seguem as crianças
até as suas casas, Perrault continua com a moralidade em todos os seus contos. Ele traz em
sua história uma evidente versão de que o lobo
se trata de uma pessoa que cada leitor define
O lobo adentra a casa da vovó se pas- quem seja (cf. BETTELHEIM, 2002).
sando por Capinha Vermelha e devora a avó
em poucos minutos, ele se deita na cama da
Neste início da história, percebemos
avó e não usa seus trajes e objetos que são que ao contrário do que imaginamos, as hissuas características, quando Capinha Verme- tórias de Perrault, são destinadas ao mundo
lha chega na residência da avó, o lobo a pede adulto, pois ele não floreia o conto, mas fatalipara que ela fique despida e deite com ele, a za e não nos resta espaço para criar as nossas
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fantasias e versões em nossas memórias. Perrault, não deixa que a própria criança interprete
o conto, cada criança interpreta ao seu modo
e na medida em que amadureça, as interpretações se modificam, ou seja, ao ouvir um conto
de fadas aos três anos, a criança associa e
abstém de acordo com a sua idade e características. Ao ouvir, ou ler o mesmo conto de fadas aos sete anos, as associações são outras,
pois ela amadureceu e já se desvinculou de
algumas dúvidas, o que lhe causava medo não
lhe causa mais e seu conhecimento de mundo
ampliou (BETTELHEIM, 2002).
Com relação à moral para meninas,
percebemos que o autor possui o intuito de
guiar as jovens garotas a não caminharem sozinhas, pois grande era o número de ataques
violentos a meninas que seguiram essa prática.
Já para os Irmãos Grimm, a menina tem esse
nome devido a uma capa de veludo com capuz que foi incorporada ao vestuário habitual,
eles narram em duas versões o conto, porém
em todas elas enaltecem o fato de a garota em
fase escolar ser devorada, nesta versão também encontramos a fala da mãe de Chapeuzinho Vermelho a respeito de tomar cuidado ao
caminhar na floresta.
Percebemos uma diferença entre as
versões de Perrault e Irmãos Grimm, pois em
Perrault, não vemos a mãe alertar a menina sobre os perigos da floresta. A partida de Chapeuzinho Vermelho para a casa de sua avó
é feita de modo livre sem que ela demonstre
medo ao seguir o caminho:
[...] Chapeuzinho deixa o lar voluntariamente. Não teme
o mundo externo, e sim reconhece sua beleza, e aí está
o perigo. Se o mundo fora do lar e do dever se torna atraente demais, poderá acontecer uma volta a um
comportamento baseado no princípio do prazer - que,
presume-se, Chapeuzinho já havia abandonado em favor do princípio da realidade, graças aos ensinamentos paternos - podendo então ocorrer graves choques
(BETTELHEIM, 2002, p. 184).

Ela demonstra o seu prazer no momento em que está na floresta a procura de flores:
ela está na fase da puberdade, deixando de
ser uma criança para entrar na vida adulta e
descobrir os desejos desta nova fase, embora de acordo com Bettelheim, ainda não esteja
preparada. Porém é uma menina que tem propulsão por descobrir o mundo, ela está sempre
disposta a questionar antes de avançar, por tal
motivo, sua mãe a orienta que não perca tempo olhando todos os cantos da floresta e que
siga o caminho sem paradas até a casa de sua
avó (BETTELHEIM, 2002).
Chapeuzinho se revela uma adolescente com diversas questões a serem resolvidas,
tais questões se assemelham às nossas, fazendo dela um dos personagens mais idolatrados dos Contos de Fadas. Bettelheim (2002),
assevera que “Chapeuzinho Vermelho, de forma simbólica projeta a menina nos perigos do
conflito edípico durante a puberdade, e depois
salva-a deles, para que ela possa amadurecer
livre de conflitos.”
O lobo também possui as suas representações e se vinculam à realidade humana,
pois ele, além de sedutor, revela algumas tendências para com a menina. Chapeuzinho Vermelho ainda não resolveu algumas situações
edípicas, pois ela revela todo o caminho que
fará até a casa de sua avó e com isso propicia
a chegada do lobo a casa de sua avó e que
o lobo devorou as duas. O lobo representa o
id (ego e superego), pois apenas se preocupa
com o seu próprio bem-estar e suas satisfações:
Para estes aspectos confusos e codificados do comportamento humano como suas opções pela emoção
ou pelo coração e que explicam nossos comportamentos impulsivos ou maduros, Freud criou as simbologias
de id, ego e superego classificando os aspectos da
personalidade. O id, segundo as explicações de Freud,
representa o nosso lado animalesco que nos contos
ocupam o lugar de bons ou maus, mas de qualquer
forma, qual seja a opção, caracterizam nossa realidade
interior e nossos impulsos instintivos como os perigos a
eles conseqüentes. Nossa energia natural caracterizada
pelo id aparece equilibrada quando é pesada e controlada em ego e superego equilibrando a personalidade
total (BRITO; CORREIRA, 2011, p.10).
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A heroína da história está em fase de
amadurecer e conhecer o mundo, ela se lança
sozinha com destino a casa da avó pela floresta e não tem medo de se aventurar, ao se
deparar com o lobo, facilmente entrega o caminho da casa de sua avó e Bettelheim, a culpa
por tal ato. Ele questiona se a pequena não
tem inconscientemente uma vontade - que faz
parte da “fase vermelha” em que vive – de que
o lobo encontre a sua avó e a devore (BRITO;
CORREIRA, 2011).
Bettelheim, nos expõe que de modo
inconsciente Chapeuzinho possui culpa por revelar o caminho até a casa de sua avó e fazer
com que o lobo a matasse, mas ele também
não exime da culpa a avó de Chapeuzinho que
deveria ter se mostrado mais presente na fase
em que a menina mais necessita de uma figura feminina que a direcionasse. Mas a avó a
deixa mimada e lhe confere tudo o que for possível para agradá-la. O autor continua dizendo
que a capa vermelha que a avó confeccionou
e presenteou a neta, é um grande sinal de sua
forma de ser uma avó como muitas outras que
realizam os desejos dos netos. Neste momento
chegamos a um ponto crucial da análise de
Bruno Bettelheim, pois no deparamos como
ele descreve e interpreta a tão famosa capa
vermelha que a menina na fase de puberdade
utiliza:
Em “Chapeuzinho Vermelho”, tanto no título como no
nome da menina, enfatiza-se a cor vermelha, que ela
usa declaradamente. O vermelho é a cor que significa
as emoções violentas, incluindo as sexuais. O capuz de
veludo vermelho que a avó dá para Chapeuzinho pode
então ser encarado como o símbolo de uma transferência prematura da atração sexual, que, além disso,
é acentuada pelo fato de a avó estar velha e doente,
demais até para abrir a porta. O nome “Chapeuzinho
Vermelho” indica a importância capital desta característica da heroína na história. Ele sugere que não só o chapeuzinho vermelho é pequeno, mas também a menina.
Ela é demasiada pequena, não para usar um chapéu,
mas para lidar com o que ele simboliza e com o que o
uso dele atrai (BETTELHEIM, 2002, p.186).

A capa vermelha mais famosa da humanidade revela muitos significados: Chapeuzinho
é uma garota em momento de transição de menina para adolescente e posteriormente mulher,
nesse momento em que ela se depara com o
lobo, muitas emoções surgem. Ela está diante
de algo no qual não é de costume, em uma situação em que tem que fazer o correto é seguir
o caminho que a sua mão indicou, mas também
se sente tentada a ceder (BETTELHEIM, 2002).
Em seu lado consciente, ela quer que o
lobo vá embora para que possa em segurança
chegar à casa de sua avó, mas no seu inconsciente, ela sabe que o lobo a deseja, mas não
é madura para as questões e avanços sexuais
que só a adolescência e a etapa adulta trazem.
O lobo pode encontrar tais questões sexuais,
em uma mulher de mais idade, como a personagem da avó. Os irmãos Grimm, em suas versões, não nos deixam pistas para interpretarmos
as questões da puberdade e da sexualidade em
que a menina está vivendo, eles permitem que
percebamos de acordo com o nosso imaginário,
cada um em sua singularidade, pode interpretar
o que de fato a história suscitou na menina e
nós leitores (BETTELHEIM, 2002).
O ponto alto de quem não percebe a
mudança para a fase da puberdade, está em
notar que não há nada de errado em colher flores e ser gentil com as pessoas que passam
por nós e nos indagam sobre as nossas tarefas
do cotidiano. No conto mencionado, não podemos deixar de analisar a posição do caçador.
Para os pequenos, ele simboliza o grande herói,
aquele que traz o bem e a justiça e acalma os
leitores e ouvintes. Bruno Bettelheim, vincula a
figura do caçador, com id, ego e superego:
A diferença de Chapeuzinho, que cede às tentações do
id, e com isso trai a mãe e a avó, o caçador não permite que suas emoções o dominem. Sua primeira reação
quando encontra o lobo na cama da avó é: — “Então
você está aqui, seu velho pecador?” Há muito venho
tentando encontrá-lo. E seu desejo imediato é atirar no
lobo. Mas seu ego (ou razão) se afirma, apesar das instâncias do id (raiva contra o lobo) e o caçador percebe
que é mais importante tentar salvar a avó do que ceder
à raiva matando o lobo imediatamente. O caçador se
controla e, em vez de matar o animal, abre cuidadosamente o estômago dele com sua tesoura, salvando
Chapeuzinho e a avó (BETTELHEIM, 2002, p. 190).
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Para Chapeuzinho, o caçador é um personagem muito importante no conto, embora
entendamos que eles pouco articulam, mas ele
traz a figura de salvador, aquele que fará a sua
vida mudar. Ao longo dos anos, nos deparamos com várias versões da narrativa, mas em
qualquer uma delas, não encontramos o pai de
Chapeuzinho Vermelho. Porém Bettelheim nos
diz que o caçador se encaixa na figura de pai,
para a jovem garota, ele representa aquele que
vai salvá-la (BETTELHEIM, 2002).
Inegável o papel do caçador, além de
despertar nas crianças um momento de confiança, ele também faz com que suas ações
não se tornem assustadoras aos olhos dos pequenos, pois é necessário abrir a barriga do
lobo para salvar avó e neta. Ele realiza com
cuidado tal ato, pois ao abrir a barriga simboliza uma cesariana, um nascimento; essa ação
direcionaria os pequenos a olharem para o parto de outra forma. O caçador não matar o lobo,
não gera caos sobre o nascimento via parto
cesariana (BETTELHEIM, 2002).
Mas, surge um grande dilema entre os
presentes na cena: o caçador opta por não matar o lobo, então o que fazer com ele? Chapeuzinho surge com a brilhante ideia de encher a
barriga dele de pedras. Após, ficar com a barriga cheia de pedras, ele não consegue mais
andar e perece. Vemos que a moral e a justiça
que sempre encontramos nos contos de fadas,
se fazem presentes, pois o lobo morreu com
algo que colocaram em sua barriga, ou seja, o
mesmo que ele queria fazer, desejava colocar
a avó e Chapeuzinho em seu interior. Está claro
que a menina precisa se livrar desse que se
faz sedutor de suas questões edípicas (BETTELHEIM, 2002).
No momento em que são salvas, Vovó
e Chapeuzinho renascem da barriga do lobo,
o autor Bettelheim, mostra que essa reflexão é
muito importante para as crianças e também
para os adultos, pois ela é capaz de nos mostrar que podemos renascer também de diversas situações, que podemos transcender e me-

lhorar as questões que nos cercam. Podemos
voltar melhor do que éramos, podemos errar e
na segunda tentativa dizemos não ao que nos
torna permissivos ao erro, conforme relata Bettelheim:
...Por isso, um dos grandes méritos dos contos de fadas
é que, ao ouvi-los, a criança acredita que essas transformações são possíveis. A criança cujo consciente e
inconsciente ficaram profundamente envolvidos na história compreende o que significa o lobo engolir a avó
e a menina: que, devido ao que aconteceu, as duas
ficaram temporariamente perdidas para o mundo — perderam a capacidade de estar em contato e influenciar o
que sucede (BETTELHEIM, 2002, p.192).

Os pequenos conseguem compreender que a passagem de Chapeuzinho pela
barriga do lobo foi necessária, por eles não é
vista como o fim da história, um desfecho, mas
como um momento crucial para que a história
continue com o final que agrada gerações há
anos ( SILVA, 2010).
Mas, a versão de Perrault, o final é trágico, é fatalista, pois simplesmente o lobo devora a avó e a menina. Novamente vemos que
é um conto voltado para o mundo adulto, pois
não deixa criar expectativas, vibrações, emoções e ansiedade, tornando assim mais triste e
sem tentativas de acertos sobre a continuidade
da vida das personagens. Todos que, ao se
encontrarem com a história pela primeira vez,
aguardam o final do mesmo modo que Bettelheim nos mostra: “A história termina quando
todas as figuras — a menina, a mãe, a avó, o
caçador e o lobo — “fazem o que é devido”: o
lobo tenta escapar e cai morto, então o caçador tira a pele do lobo e a leva para casa; a
avó come o que Chapeuzinho lhe trouxe; e a
menina aprendeu a sua lição” (BETTELHEIM,
2002, p. 195).
Os leitores e ouvintes aguardam o término em que acontecem os fatos acima mencionados, pois estão pautados em questões
de justiça, esperam que o lobo receba alguma
punição devido as suas atitudes, mas aguardam também que a menina de capuz vermelho aprenda que seu ato gerou consequências
260

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

para ela e para a sua avó. No momento em que
a criança está em contato com a história, ela
demonstra com falas e vibrações a sua satisfação ao ver que o lobo que representa o mal,
findou de modo trágico.
Para a criança que está ouvindo a história, ela se identifica com os personagens e
se assemelha com aquele que traduz bondade, de acordo com Coelho (1984) apud Matos
(2014, p.11):

Nesse sentido, os contos de fadas podem contribuir
para formação de valores, porque a criança imagina
que sofre com o herói suas provas e tribulações, e triunfa com ele quando a virtude sai vitoriosa e o mal é
derrotado. A criança faz tais identificações por conta
própria, e as lutas interiores e exteriores do protagonista imprimem moralidade sobre ela (BETTELHEIM,
1980 apud MATOS, 2014, p. 11). Portanto, não cabe
ao leitor (ou contador de histórias) adulto explicar os
significados e as lições de moral veiculados pelos contos de fadas. A própria criança, leitora ou ouvinte, deve
apreender os significados e valores veiculados por esse
gênero literário Matos (2014 p. 11).

De acordo com Matos (2014), a criança cria a sua base sobre a moral e os valores
que cada história apresenta; ao terminar de
realizar uma narrativa de conto de fadas para
crianças, é comum indagações advindas do leitor que possuem como pano de fundo a temática envolvendo a moral e se as atitudes estão
coerentes ou não. Em Chapeuzinho Vermelho,
perguntas sobre se os estudantes devem ou
não dialogar com estranhos é frequente, mas
Matos nos revela que, não há necessidade de
o leitor inferir em considerações que o pequeno ouvinte produzirá com base em diversos
Matos fomenta que a essa aproxima- contatos com a história.
ção e identificação com o belo, ainda não está
atrelada a bondade, e sim, com as questões
PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
que as crianças possuem, serem de fato as
mesmas que os personagens significam. NesO presente artigo teve como fulcro de
sa idade os pequenos buscam por segurança sua realização a pesquisa bibliográfica de came, ao ouvir um conto em que alguém está nes- po quantitativo de abordagem documental para
se papel de salvaguarda, transmite confiabili- melhor explanação da temática apresentada.
dade. Não é apenas a segurança que permite Esta pesquisa tem como aportes os trabalhos
análises em Chapeuzinho Vermelho, pois “os de Bettelheim (2002), Khalil (2009) e Silva
contos de fadas nos falam na linguagem de (2010) que abordam questões que permeiam
símbolos que representam conteúdos incons- o tema e são uma fonte para o esclarecimento
cientes” (MATOS, 2014, p. 11). Esses símbo- de dúvidas sobre a leitura do referido conto e
los, dialogam com a criança fazendo com que sua interpretação a luz da psicanálise.
ela se identifique com a narrativa.
Além disso, o maniqueísmo que divide as personagens
desses contos em boas ou más, belas ou feias, poderosas ou fracas, auxilia a criança na compreensão de
certos valores básicos da conduta humana ou do convívio social. Essa dicotomia, se transmitida na infância
(até os nove ou dez anos) por meio de uma linguagem
simbólica, não será prejudicial à formação da consciência ética, pois para a Psicanálise, a criança é levada a
se identificar com o herói bom e belo, não devido à sua
bondade ou beleza, mas por sentir nele a própria personificação de seus problemas infantis: seu inconsciente desejo de bondade e beleza e, especialmente, sua
necessidade de proteção e segurança (Matos, 2014,
p.11).

Ao longo dos anos, o nosso conto
aqui mencionado, propõe esse diálogo com a
moral, com o que de fato a jovem necessitava
aprender, ao relacionar o conto com a moral,
Matos (2014 p. 11) nos diz que:

Ao realizar esta pesquisa, foram analisados diversos documentos relacionados à
psicanálise e contos de fadas, as referências
embasadas em livros, artigos científicos e teses que contribuíram para a melhor compreensão dos temas abordados neste artigo.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Analisamos o conto de fadas mais popular de todos os tempos, trilhamos um caminho
de pesquisas que nos levou a identificar que não são apenas fatores históricos e sociológicos
que permeiam um conto de fadas. Os autores que foram aportes para esse estudo, contribuíram
para nos mostrar que as análises à luz da psicanálise nos fornecem respostas que buscamos
desde o nosso primeiro contato com o conto.
No transcorrer da história, analisamos o modo como cada personagem possui um papel
que é carregado de significados embasados em questões psicanalíticas. Ao final da história, a
garota enfatiza que jamais desobedecer a mãe, não se lançará para a floresta sem antes seguir
e ouvir os conselhos.
Ao proclamar esta frase, Chapeuzinho Vermelho compreende o que incidiu, ela não está
mais na fase em que enxerga a vida com os olhos da infância, agora ela terá de outro formato.
Ao sair da barriga do lobo, ela passa para a fase da adolescência, está pronta para as demandas que esse período traz. Ao decidir colocar pedras na barriga do lobo, percebemos que ela
já consegue por si tomar decisões sobre a sua vida. Após esse episódio, ela terá uma melhor
relação com a sua família.
Percebemos que, a saga de Chapeuzinho Vermelho pela floresta vai muito além de uma
análise cultural, histórica e sociológica, ela desperta emoções nos pequenos e adultos que o
interpretam. O leitor em contato com a história, cria as suas interpretações: elas podem ser
diferentes em cada faixa-etária, a análise de um bebê de dois anos será embasada na figura do
lobo e do medo que ele produz.
No caso de uma criança de quatro ou cinco anos, elas serão tomadas também pela
figura do lobo, mas também por emoções e surpresas que a história produz. Ao ser narrada
para crianças de sete e oito anos, elas terão interpretações voltadas para a sequência cronológica dos fatos e, de fato, acontecerá tudo de acordo com os conhecimentos prévios que elas
possuem acerca da trama.
Após a fase próxima da adolescência, os pequenos se colocam em uma posição de não
mais gostar de contos de fadas e passam a se interessar por outros gêneros textuais. Embora
nessa fase, a idade deles se assemelha a de Chapeuzinho Vermelho e, muitos questionamentos
que ela possui, os demais pré-adolescentes também carregam.
Alguns adultos em cursos de ensino superior se deparam novamente com a narrativa,
porém nesta fase as análises são outras e um conto da infância de repente se mostra um grande instrumento de análise para entender como povos antigos transponham as suas tradições e
valores para os mais novos, como o papel da escrita modificou a tradição dos contos e como a
psicanálise contribuiu para entender o inconsciente de cada personagem.
A psicanálise legítima inquietudes que sempre nos acompanharam em relação ao referido clássico, ela nos agrega e nos responde que de fato nossos questionamentos não estavam apenas embasados em devaneios. Em suma, os
contos de fadas contribuem na formação pessoal das crianças que
com eles tem contato, sem a intervenção de um adulto, a criança cria
as suas próprias análises sobre os valores que estão embasados
nos contos. Por fim, os contos de fadas trazem sentimentos que muitas vezes nos colocam no lugar dos personagens, é no nosso conto
favorito que nos revelamos e conhecemos.
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AS RELAÇÕES ÉTNICO-RACIAIS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL: OS AVANÇOS LEGAIS E AS PRÁTICAS
EDUCATIVAS

RESUMO: Este artigo discute como andam as práticas educativas no combate ao racismo, ao
preconceito e a discriminação racial. Enfatiza o papel que a escola deve assumir reconhecendo a diversidade e as relações étnicas dentro do ambiente escolar como reflexo da sociedade,
para estar comprometida com uma educação de qualidade para todos. Um grande avanço
nesta direção é a aprovação da lei 10639/03 que torna obrigatório o ensino da História da
África e das culturas afro-brasileiras.

Palavras-chave: Racismo; Preconceito; Discriminação Racial.
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INTRODUÇÃO

S

egundo os índices da Fundação IBGE, a população do Município de São Paulo
era composta em 2007, de um total de 67% de indivíduos brancos e de 30% de
indivíduos negros. O que faz da cidade paulistana a cidade com maior número
de pessoas negras, mais até do que Salvador, Bahia. Neste ano, a Secretaria Municipal de
Educação declarou que mais de 50% do total de alunos matriculados eram crianças negras e
pardas. Deste índice, as meninas ocupam 50% das vagas (ORIENTAÇÕES CURRICULARES,
2008, p.10).
Considerando que dentre todos estes educandos, “aproximadamente 230.000 não declararam sua cor, talvez tenhamos um indício de que a baixa auto-estima seja um entre outros
fatores que favorecem comportamentos nem sempre adequados ao desenvolvimento sadio de
jovens e adolescentes” (ORIENTAÇÕES CURRICULARES, 2008, p.11).
Isto talvez, a olhos desatentos possa não ser de muita importância, mas quem sabe não
seja este um dos fatores que geram falta de participação dos alunos nas atividades propostas na
prática de sala de aula pelos professores? Outra questão é: por que crianças afrodescendentes
não sentem orgulho de seu pertencimento étnico racial? Muitos são estigmatizados pela cor da
pele, seu cabelo, suas formas corpóreas, típicas de sua etnia, e acabam por assumir um papel
no anonimato, uma anulação de si próprio, quase uma negação do seu próprio ser.
Faustino (2007), diz que “a ausência de um reflexo da criança afrodescendente, no espelho da Educação, produz invisibilidade e desencadeia um processo de conseqüências trágicas.”
Estes alunos, vítimas de tal tratamento ofensivo de racismo e preconceito por sua vez, aprendem
a reproduzir aquilo que recebem e consequentemente, devolvem as hostilização a todo aquele
que for considerado diferente. Os mais excluídos da escola são aqueles historicamente excluídos
de toda a sociedade. Perpetua-se assim um círculo vicioso de injúrias emocionais e psicológicas
(FAUSTINO, 2007).
Frente a tantos prejuízos, cabe a toda a sociedade, fazer alguns questionamentos. Quais
os caminhos para uma escola que valorize e respeite as diferenças? Que tipo de diálogo a escola tem estabelecido com as diferentes culturas, em especial a cultura negra? Qual tem sido o
posicionamento da escola diante das relações étnico- raciais estabelecidas em seu interior que
tem dificultado a construção positiva da identidade racial e o sucesso escolar do aluno negro?
Qual a importância que a escola tem dado às recentes estatísticas em seus momentos de avaliação para promover reformulações em suas práticas pedagógicas? (FAUSTINO, 2007).
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Todos estes dados supracitados mostram claramente a importância do tema estudado
neste artigo. Contudo, ainda podemos nos perguntar o que isto tudo significa para as crianças tão pequenas que freqüentam os Centros de Educação Infantil? Estas meninas e meninos,
negros, brancos, asiáticos e indígenas, interagem dentro da estrutura escolar regido por um
currículo oculto com valores sociais, familiares, e por que não dizer religiosos, recheados de
preconceito, racismo velado, discriminação (FAUSTINO, 2007).
Todos os considerados diferentes são alvo de comentários maldosos e fora de propósito, e, infelizmente, os professores não ficam fora destas práticas. Segundo as ORIENTAÇÕES
CURRICULARES, 2008, “a escola, como uma instituição formadora da sociedade, não escapa
a práticas pedagógicas discriminatórias, aliadas a posturas individuais e coletivas igualmente
calçadas nesses valores” (FAUSTINO, 2007).
O presente trabalho trata-se de uma pesquisa de revisão bibliográfica, através do diálogo com os diversos autores que expõem a importância do educador absorver-se na postura
de professor pesquisador. Foram utilizadas fontes empíricas e documentais (FAUSTINO, 2007).
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RACISMO, PRECONCEITO E
DISCRIMINAÇÃO RACIAL

AS PRÁTICAS EDUCATIVAS
De acordo com Cavalleiro (2000), “racismo e preconceitos são comuns e não raramente
cultivados em espaços educativos,mesmo que de
forma inconsciente, porém efetiva, incluindo entre
esses espaços a educação infantil”. Ela ainda destaca que “atitudes reveladoras de preconceito existem, sem que, todavia, o problema seja trabalhado
ou sequer percebido pelos educadores”.

O documento Indicadores de Qualidade
da Educação Infantil Paulistana, 2016, da Secretaria Municipal de São Paulo, explica racismo
através de uma citação de Munanga como sendo: “uma ideologia que reproduz na consciência
coletiva um amplo conjunto de falsos valores e
de falsas verdades. O racismo, assim, atribui inferioridade a uma raça e permite o domínio sobre
E que, este educador muitas vezes , além
o grupo, pautado, apenas, em atributos negativos
de não ter recebido em sua formação subsídios
imputados a esse” (MUNANGA, 1996).
para agir frente esta questão, ainda traz consigo
Gomes (2005) argumenta que o racis- suas próprias vivências que influenciam o seu
modo de agir e de tomar decisões. Esta falta de
mo é:
um comportamento, uma ação resultante da aversão, informações e instruções sobre como saber lidar
por vezes, do ódio, em relação a pessoas que possuem também produz uma forma de exclusão (CAVALum pertencimento racial observável por meio de sinais, LEIRO, 2000).
tais como: cor da pele, tipo de cabelo, etc. Ele é, por
outro lado, um conjunto de idéias e imagens referentes
aos grupos humanos que acreditam na existência de
raças superiores e inferiores. O racismo também resulta
da vontade de se impor uma verdade ou uma crença
particular como única e verdadeira (GOMES, 2005).

Segundo o Dicionário Aurélio da língua
portuguesa, a palavra preconceito significa “idéia
pré-concebida”, ou “suspeita, intolerância, aversão
a outras raças, credos, religiões, etc”. Daí, pode-se
notar que o conceito formado de maneira antecipada pode conter alguma distorção da realidade
causada pela falta de conhecimento. Segundo Gomes (2005), o preconceito se compõe de atitudes
de hostilidade e de comportamentos negativos
contra os negros, justamente pela falta informação:
O preconceito é um julgamento negativo e prévio dos
membros de um grupo racial de pertença, de uma etnia
ou de uma religião ou de pessoas que ocupam outro
papel social significativo. Esse julgamento prévio apresenta como característica principal a inflexibilidade, pois
tende a ser mantido sem levar em conta os fatos que
o contestem. Trata-se do conceito ou opinião formados
antecipadamente, sem maior ponderação ou conhecimento dos fatos (GOMES,2005, p. 32).

Como pondera Nilma Lino Gomes, muitas vezes:
as práticas educativas que se pretendem iguais para
todos acabam sendo as mais discriminatórias. Essa
afirmação pode parecer paradoxal, mas, dependendo
do discurso e da prática desenvolvida, pode-se incorrer
no erro da homogeneização em detrimento do reconhecimento das diferenças (GOMES, 2001, p. 86).

Na primeira infância, momento de formação da moral, dos valores, da identidade,
é também momento em que o indivíduo está
mais vulnerável às influências sociais e saindo
pela primeira vez do seio familiar, ingressa na
instituição escolar. A Educação Infantil, cujo público é de crianças de 0 a 05 anos, tem como
objetivo o “cuidar e educar”, garantindo-se “o
direito à proteção, [...] ao respeito, à dignidade”
(DCNs, 2009, p. 18). Este atendimento é direito social das crianças, conforme as Diretrizes
Curriculares Básicas para a Educação Infantil
(DCNs). Portanto os princípios básicos desta Lei não devem ser esquecidos também no
caso de crianças negras.

Para Gomes (2005), o racismo e o preConforme o documento dos Indicadoconceito são julgamentos e doutrinas, enquanto
res de Qualidade da Secretaria Municipal de
que a discriminação racial por sua vez, é a prática
Educação de São Paulo (SME/DOT, 2016), o
do racismo, as ações que a concretizam.
público da Educação Infantil, é formado por
crianças de diversas identidades raciais, ét268
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nicas, de gênero, territorial, etc. Reconhecer
As crianças reproduzem, muitas vezes,
e considerar essas identidades através das aquilo que ouvem e percebem nas relações soações educativas é o papel que a Educação ciais que vivenciam. Os diversos dispositivos
criados neste sentido “têm como meta o direito
deve assumir no combate ao racismo.
dos negros se reconhecerem na cultura nacioA escola deve estar comprometida nal, expressarem visões de mundo próprias,
com a mudança destas relações doentias não manifestarem com autonomia, individual e cose calando frente este desafio. O desconheci- letiva, seus pensamentos”(DCNs, 2010, p.10).
do é temido. O conhecimento das culturas afriNenhuma instituição educacional pode
canas , indígenas, etc, como orientam as leis
podem desmistificar e combater conceitos pré se eximir desta responsabilidade social. Vale
lembrar que uma educação que visa qualidade
concebidos.
no ensino deve ter escolas bem instaladas e
A construção coletiva e a consolidação de uma edu- equipadas, com professores bem qualificados
cação pautada na igualdade implicam: a constituição e sensíveis, capazes de intervir sempre que
de um currículo que vise à reeducação das relações houver situações conflituosas geradas pelo raétnico-raciais e de gênero e a quebra do silêncio sobre cismo e discriminações, que saibam direcionar
estas questões, principalmente quando estamos a falar
as relações entre diferentes grupos étnico-rade bebês e crianças bem pequenas (SME/DOT, 2016,
ciais sejam eles negros , índios ou asiáticos.
p.45).
Que saiba valorizar a riqueza da nossa diverA proposta pedagógica das instituições sidade étnico-racial e cultural (DCNs, 2010,
de Ensino Infantil deve cumprir suas funções, p.10).
conforme os DCNs:
Construindo novas formas de sociabilidade e de subjetividade comprometidas com a ludicidade, a democracia, [...] e com o rompimento de relações de dominação
etária, socioeconômica, étnico-racial, de gênero, regional, lingüística e religiosa (DCNs, 2010, p. 17).

Sobre as condições de trabalho coletivo e para a organização de tempos e espaços,
e dos materiais deve-se assegurar “o reconhecimento, a valorização, o respeito e a interação
das crianças com as histórias e as culturas africanas, afro-brasileiras, bem como o combate
ao racismo e à discriminação” (DCNs, 2010,
p. 20).

Vê-se a todo instante a relevância de
práticas pedagógicas voltadas à eliminação
das discriminações e à promoção da inclusão.
Os Indicadores de Qualidade (2016), afirmam
que ao encarar o combate ao racismo, o preconceito e a discriminação o Projeto Político
e Pedagógico deve conter estes pressupostos
legais, pois é ele que direciona toda ação pedagógica.

As relações estabelecidas entre professores e alunos, entre os próprios alunos, entre
alunos e demais profissionais da escola, também merecem atenção e registro neste documento. Além do material humano, os materiais
(livros, bonecas (os), brinquedos, filmes, revisPara que se aprenda a agir de maneira tas) e ambientes também serão preparados ina valorizar a igualdade, todos precisam apren- tencionalmente para construir a percepção poder a respeitar e ser respeitado. Mesmo na ten- sitiva das diferenças étnico-raciais e de gênero.
ra idade, as crianças percebem as diferenças
de gênero e de raça, e, este julgamento depenCom um ambiente educacional pensade das informações que ela recebe dentro e do para ser igualitário, “as diferenças serão disfora da escola, isto influenciará se ele poderá cutidas e respeitadas, possibilitando a construser positivo ou negativo (DCNs, 2010, p. 20). ção de uma autoestima saudável dos bebês e
crianças negras, indígenas, imigrantes e brancas” (SME/DOT-SP, 2016, p. 45).
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O livro didático tem um grande impacto na formação identitária e na auto-estima de
crianças negras e brancas (SILVA, 1995, SOUZA,2001, CAVALLEIRO, 2001). Portanto, torna-se de suma importância para o educador
incluí-lo em sua práxis.

As crianças nascem com infinitas possibilidades para desenvolver muitas competências. Aprendem, interagem, e produzem cultura,e assim colocam-se no mundo com intensa
facilidade (KRAMER, 2007, p. 15).

Estabelecem interação social com ouPorém ainda existe uma carência de tras pessoas através de uma rede sofisticada
publicações que atendam a esses objetivos e de vínculos sociais afetivos. Sabem utilizar conque, possam introduzir aspectos variados de ceitos que ainda não compreender totalmente.
cultura africana tais como lendas, costumes,
curiosidades, etc. Vale lembrar que é insignifiPortanto deve-se considerar que os
cante ou quase zero, o número de oferta de li- bebês que se desenvolvem suas infâncias nas
vros infantis cujas protagonistas sejam do sexo Unidade de Educação Infantil são capazes de
feminino e negras, nas escolas.
apreender tudo o que ocorre no currículo oculto, ou seja, elas, em sua interação com seus
semelhantes , quando experienciam ataques
A CRIANÇA COMO PROTAGONISTA
racistas passam a carregar dentro de si esta
A idéia de infância, é uma idéia relati- idéia e passam a reproduzi-la, porque assim
vamente nova. Segundo Philippe Ariès (2006), aprendem.
“a idéia de infância surgiu no contexto históriContudo, de acordo com Kramer (2007,
co e social da modernidade, com a redução
dos índices de mortalidade infantil, graças ao p.15):
avanço da ciência e a mudanças econômicas
Numa sociedade desigual, as crianças desempenham,
e sociais”.
nos diversos contextos, papéis diferentes. A idéia de
infância moderna foi universalizada com base em um
padrão de crianças das classes médias, a partir de critérios de idade e de dependência do adulto, característicos de sua inserção no interior dessas classes (KRAMER, 2007, p.15)

Para o escritor, essa concepção surgiu “nas classes médias e foi marcada por um
duplo modo de ver as crianças, pela contradição entre moralizar (treinar, conduzir, controlar
a criança) e paparicar (achá-la engraçadinha,
No entanto, é preciso considerar a diingênua, pura, querer mantê-la como criança)”.
Ou seja, educar sem ter a perspectiva de atin- versidade de aspectos sociais, culturais e pogir um desenvolvimento integral como vemos líticos no Brasil, as nações indígenas, suas
línguas e seus costumes, a escravidão das pohoje (ARIÈS, 2006).
pulações negras, a opressão e a pobreza de
Kramer (2007) acrescenta que as expressiva parte da população, o colonialismo
crianças são capazes de influenciar e de so- e o imperialismo que deixaram marcas diferenfrer influências, sujeitos sociais e históricos, [...] ciadas no processo de socialização de crianmarcadas, portanto, pelas contradições das ças e adultos”.
sociedades em que estão inseridas:
Crianças são cidadãs, pessoas detentoras de direitos,
que produzem cultura e são nela produzidas. Esse
modo de ver as crianças favorece entendê-las e também ver o mundo a partir do seu ponto de vista. A
infância, mais que estágio, é categoria da história: existe uma história humana porque o homem tem infância
(KRAMER, 2007, p. 15).

Conforme Morin (2004, p.57), a cultura
carrega a unidade e a diversidade de um povo
e mantém a identidade humana, além do que
“ as assimilações de uma cultura e outra são
enriquecedoras”.
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AVANÇOS LEGAIS
A partir de muitas pesquisas, as concepções políticas e públicas foram avaliadas
aqui no Brasil a partir da década de 1980, movidas pela redemocratização do país. A nova
Constituição de 1988 impulsionou uma mudança. A creche passou a fazer parte do sistema
de ensino como pré-escola através das lutas e
conquistas dos professores.
A educação infantil, a partir daí passou
a ser influenciada por estudos na área da “psicologia do desenvolvimento, da psicolingüística, 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”, segundo o documento de Orientações Curriculares (2007, p. 13).

A Lei 10.639/03 é aprovada, e, redimensiona o currículo as ações educativas, e
destaca a compreensão não só da África e sua
cultura, mas da própria História do Brasil e sua
constituição, levando em conta o negro africano como protagonista neste processo. Prioriza
a diversidade cultural presente na sociedade e
também dentro da escola (SME/DOT, 2008, p.
17).
A Lei 10.639/03 surge em meio ao
mito da democracia racial brasileira para de
desmascarar o racismo velado, e as discriminações que atinge a população afro-descendente
e responder a necessidade de um pensamento
crítico explicitado por Paulo Freire (1997).

Tem como objetivos a incorporação a
da temática História e Culturas Afro-Brasileiras
nos currículos escolares, bem como favorecer
as políticas de ações afirmativas, isto é, de poOutros avanços aconteceram com o líticas de reparações, e de reconhecimento e
surgimento de leis que asseguravam uma edu- valorização da história, cultura e identidade de
cação de qualidade, bem como a garantia de afro-descendentes (BRASIL, 2004, p. 18).
direitos expressas na Constituição de 1988. A
LDB/96 (Leis de Diretrizes e Bases da EducaO documento propõe a divulgação e
ção de 1996), o ECA (Estatuto da Criança e
produção de conhecimentos, a formação de
do Adolescente), e muitas outras foram estaatitudes, posturas e valores que eduquem “[...]
belecidas.
cidadãos orgulhosos de seu pertencimento étnico-racial – descendentes de africanos, povos
O Documento Orientações Curriculaindígenas, descendentes de europeus, de asiáres: Expectativas de Aprendizagens e Orienticos – para interagirem na construção de uma
tações Didáticas para a Educação Infantil foi
elaborado com a meta de assegurar uma edu- nação democrática, em que todos, igualmente,
cação infantil de qualidade, procurando garantir tenham seus direitos garantidos e sua identidaàs crianças oportunidades de “aprender sobre de valorizada” (BRASIL, 2004, p. 10).
o mundo e sobre si mesma e desenvolver-se
Através desta Lei temos a consciência
como cidadãos conscientes da importância de
se construir uma sociedade justa e democráti- de que nossa sociedade é formada por vários
grupos étnicos diferentes com “culturas e históca” (LDB/96, p. 05).
rias próprias, igualmente valiosas” que enriquePaulo Freire (1997) diz que a necessi- cem e constroem a nação brasileira, incluindo
dade de criticar a cultura existente antidemo- a contribuição da cultura africana na própria
crática como um pressuposto básico para a identidade e na formação deste país.
instauração de uma nova cultura é uma dos
saberes importantes para a prática educativa
crítica. Atrelado à uma grande conquista contra o racismo, está o Movimento Social Negro
Brasileiro.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O professor em sua práxis tem grande poder na formação de opinião. Então ele mesmo
precisa aprender como trabalhar com este tema. Os horários de estudo destinados ao desenvolvimento do professor podem abordar estas tantas leis que são um grande ganho no combate
ao racismo e preconceito.
Vários recursos didáticos usados na sala de aula, auxiliam a mudar o modo como as
crianças se vêem e formam sua identidade. Leitura de livros que retratem a cultura negra de
modo positivo, e valorize a sua riqueza, realcem a beleza das características afro-brasileiras,
tanto físicas quanto culturais.
A apresentação de imagens de heróis negros, músicas, tecidos típicos, culinária, produção de autorretratos e brincadeiras em frente ao espelho, aproximam as crianças do universo
africano. A fixação de cartazes com diversas etnias faz com que os pequenos reconheçam a
diversidade humana e passem a respeitá-la.
A presença de bonecos negros familiariza as crianças com os diversos tons de pele.
Pentear, soltar, prender, trançar os cabelos é uma forma de mostrar respeito e carinho, além de
romper possíveis barreiras de preconceitos. Permite a aprendizagem da idéia de que cabelo
ruim não existe.
A educação de qualidade oferece oportunidade para todos buscarem com coragem um
horizonte mais justo, através da formação da identidade de cada aluno, de cada criança em suas
respectivas potencialidades. Este é um desafio em que a omissão, o preconceito e o racismo
não têm lugar.
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A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E A FORMAÇÃO
CONTINUADA DOCENTE

RESUMO: Este estudo tem como objetivo compreender e problematizar o trabalho da coordenação pedagógica, que, dentre suas diversas funções, realiza e orienta a formação continuada
docente. Além disso a presente pesquisa busca levantar as implicações da formação continuada em serviço para as práticas docentes no contexto do cotidiano do trabalho escolar.
Destaca-se a relevância da modalidade de gestão democrática para o desenvolvimento do
trabalho escolar, buscando a construção de ações coletivas de estudo e reflexão. Para isso foi
realizada uma pesquisa bibliográfica que possibilitou conhecer a temática em questão considerando as dificuldades e as fragilidades da formação continuada dos professores.

Palavras-chave: Coordenação Pedagógica; Formação Docente; Formação Continuada; Formação Docente.
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INTRODUÇÃO

N

este artigo será abordado o tema da formação continuada de professores a partir
do trabalho da coordenação pedagógica compreendendo a sua importância e
também suas fragilidades e necessidades, problematizando a questão de como o
coordenador pedagógico articula esse processo na escola.
Compreende-se que a temática é de grande relevância para o fortalecimento da formação docente, visto que cada vez mais se exige dos profissionais da educação muitos desdobramentos para enfrentar os mais variados anseios da vida escolar. Além disso falar e pensar
sobre práticas formativas em exercício é fundamental, visto que a discussão deste tema é muito
recente para a realidade das políticas públicas brasileiras.
A pesquisa tem como base uma investigação bibliográfica e para esta discussão investiu-se em (I) descrever a importância da formação continuada e os seus caminhos históricos no
Brasil, (II) compreender a necessidade de uma formação continuada em serviço que considere
as realidades de cada comunidade escolar, (III) compreender e analisar a importância da articulação do professor coordenador com os demais professores, bem como com a gestão escolar
e as políticas públicas para garantir o processo de formação docente em âmbito escolar, (IV)
compreender a necessidade de uma perspectiva de gestão democrática para uma formação
continuada em exercício de qualidade, e, por fim, (V) uma exemplificação de práticas formativas
a partir de breve panorama da formação continuada em serviço nas escolas do município de
São Paulo.
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A FORMAÇÃO CONTINUADA NO
BRASIL
A legalização das práticas de formação
continuada no Brasil bem como a institucionalização são muito recentes. A pesquisa sobre
a formação continuada embasada nos fatores
internos das unidades escolares vem sendo valorizada apenas a partir do final da década de
1990 e começo dos anos 2000. Dessa maneira, a temática se faz essencial para a pesquisa
e o debate, visto que seus estudos e regulações ainda são muito jovens.
Este período coincide com a promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação
Nacional (LDBN 9394/96) efetivando reformas
na educação brasileira, com o processo de democratização escolar e também com as transformações da sociedade, ampliando, assim, os
processos de educação continuada e um olhar
mais atento ao aperfeiçoamento profissional.
Apesar do processo de formação continuada ser legalizado através da LDBN, apenas em 2004/2005 surge a Rede Nacional
de Formação Continuada (RNFC), organizada
pelo Ministério da Educação, com a parceria
de universidades para aprimorar o desenvolvimento da formação de professores do ensino
básico. A RNFC constitui um sistema nacional
de apoio a programas estaduais e municipais
para a qualificação de professores:
A Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da
Educação Básica, em processo de constituição a partir
de dezembro de 2009, é composta por universidades
que atuarão articuladamente com as redes públicas de
ensino para desenvolver a formação continuada dos
professores de educação básica. O MEC apoiará a pesquisa aplicada para a produção de materiais didáticos
e cursos a distância de formação [...]. Sendo uma das
principais bases institucionais da política de valorização
do professor, o Sistema Nacional de Formação Continuada de Professores tem como meta garantir o acesso
aos processos de formação continuada ajustados às
necessidades, desenvolver a ciência e as tecnologias
aplicadas à Educação e promover critérios de carreira
docente que valorizem o professor (BRASIL, 2005, p.
3).

Ressalta-se a presença de uma rede
nacional de apoio a pesquisa, mas ainda se
apresenta no Brasil, nesse período, a ausência
de critérios, de fomentos e de aprofundamentos para a organização real e efetiva dos projetos de formação continuada nos sistemas de
educação pública. Além da implementação da
LDBN, o Plano Nacional de Educação (20012010) prevê a elevação de formação dos professores através da formação continuada em
serviço, e a mesma é reforçada posteriormente
pela meta 16 no Plano Nacional de Educação
seguinte (2014-2024):
Formar, em nível de pós-graduação, 50% (cinquenta
por cento) dos professores da educação básica, até
o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos(as) os(as) profissionais da educação básica formação continuada em sua área de atuação, considerando
as necessidades, demandas e contextualizações dos
sistemas de ensino (BRASIL, 2014, p.12).

O documento reafirma:
A formação continuada, no âmbito do ensino superior,
além de se constituir em um direito dos professores
da educação básica, apresenta-se como uma exigência para e do exercício profissional, para que se tenha
uma educação de qualidade e se atenda plenamente o
direito à educação de cada estudante é importante que
o profissional responsável pela promoção da aprendizagem tenha formação adequada (BRASIL, 2014, p.51).

Em 2009 surge a Política de Formação
de Professores visto a necessidade de implementações de novas políticas para a formação
de professores, destacando os programas: Plano Nacional de Formação de Professores da
Educação Básica (PARFOR), a Universidade
Aberta do Brasil (UAB) e o Programa de Bolsa
de Iniciação à Docência (PIBID).
Tais políticas colaboram significativamente para a melhoria do cenário nacional de
formação de professores em exercício, são fomentos mais concretos para o alcance de um
avanço na estruturação das práticas de formação docente no Brasil, porém ainda há necessidade de refletir e repensar as estruturas
formativas e o currículo, não generalizando e
homogeneizando as práticas.
277

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Pesquisadores da área da educação
produziram diversos materiais de grande relevância para aprimorar a formação continuada
beneficiando os processos de ensino e aprendizagem nas escolas. Busca-se uma formação
continuada sob a perspectiva de contextualização das práticas docentes na realidade educacional enfrentando os problemas existentes
entre a teoria e a prática.

e estudadas); a garantia que o corpo docente
de uma unidade compartilhe certos conceitos
e conhecimentos para o trabalho em grupo.

Mas talvez a real necessidade atualmente da formação continuada seja reconhecer a necessidade constante de reflexão sobre
a prática docente, seja ela a sua própria ou ao
grupo de professores que atuam numa mesma comunidade/unidade escolar (MIZUKAMI,
No momento atual, a formação conti- 2002).
nuada dos professores recebe nova perspectiva, segundo Mizukami (2002): “a formação
É de extrema importância que os procontinuada busca novos caminhos de desen- fessores reflitam e questionem as práticas, ativolvimento, deixando de ser reciclagem, como tudes e ações pedagógicas para o crescimenpreconizava o modelo clássico, para tratar de to e melhor desenvolvimento do processo de
problemas educacionais por meio de um traba- ensino e aprendizagem.
lho de reflexividade sobre as práticas pedagógicas e de uma permanente (re) construção da
Vale ressaltar a fala de Freire que eluidentidade docente” (MIZUKAMI, 2002, p. 28). cida a necessidade da reflexão permanente:
“ninguém nasce educador ou marcado para
A conceituação do termo formação ser educador, a gente se faz educador, a gente
continuada será considerada nesse artigo se forma como educador, permanentemente,
como o conjunto de práticas de estudo e re- na prática e na reflexão da prática” (FREIRE,
flexão que é vivenciado pelos professores e 1991, p. 589). Ainda segundo Freire, a tríade
que acontece paralelamente ao exercício da ação-reflexão-ação é fundamental para a dinadocência, ou seja, é um ponto da carreira em mização do fazer docente:
que o professor já concluiu a formação inicial
e estágios obrigatórios e exerce sua profissão A prática docente crítica, implicante do pensar certo,
envolve o movimento dinâmico, dialético, entre o fazer
(PERRENOUD, 1993).
É necessário compreender que o professor está inserido em um contexto sócio-histórico e que além do seu papel pedagógico
há no trabalho docente o papel político: o professor é mediador do processo de ensino e
aprendizagem visando a garantia de um direito constitucional e oferecendo bases para as
transformações necessárias com a perspectiva
de alcançar as necessidades reais da comunidade escolar. É um papel de extrema complexidade (MIZUKAMI, 2002).
A formação continuada de professores
é necessária por diversos fatores. Dentre eles
podemos citar alguns como a fragilidade na
formação inicial; as dificuldades e anseios de
determinadas realidades escolares, cuja especificidade não faz parte de nenhuma formação
inicial (realidades essas que abarcam situações específicas que precisam ser conhecidas

e o pensar sobre o fazer. [...] O que se precisa é possibilitar, que, voltando-se sobre si mesma, através da
reflexão sobre a prática, a curiosidade ingênua, percebendo-se como tal, se vá tornando crítica. [...]A prática
docente crítica, implicante do pensar certo, envolve o
movimento dinâmico, dialético, entre o fazer e o pensar
sobre o fazer (FREIRE, 2001, p. 42-43).

O professor reflexivo tem maior capacidade de resolução de problemas, visto que as
situações que emergem no dia a dia escolar
muitas vezes precisam de estudos e pesquisas
específicas, contribuindo assim para a construção de novos saberes:
A reflexão possibilita transformar o mal-estar, a revolta, o
desânimo, em problemas, os quais podem ser diagnosticados e até resolvidos com mais consciência, com mais
método. Ou seja, uma prática reflexiva nas reuniões pedagógicas, nas entrevistas com a coordenação pedagógica,
nos cursos de aperfeiçoamento, nos conselhos de classe,
etc... – leva a uma relação ativa e não queixosa com os
problemas e dificuldades (PERRENOUD, 1999, p. 68).
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A formação continuada em serviço
tem o objetivo de melhorar o desempenho dos
professores, subsidiando os docentes a compreenderem e enfrentarem as situações do cotidiano, sendo uma ferramenta: “a serviço da
reflexão e da produção de um conhecimento
sistematizado, que possa oferecer a fundamentação teórica necessária para articulação com
a prática criativa do professor em relação ao
aluno, à escola e à sociedade” (LIMA, 2001,
p. 32).
A formação do docente em serviço é
de responsabilidade, na unidade escolar, da
coordenação pedagógica:
Torres (1994) defende a ideia de que
o coordenador pedagógico é um agente responsável pela formação continuada dos professores, subsidiando e organizando a reflexão,
estimulando o processo de decisão visando
à proposição de alternativas para superar os
problemas da prática. Acredita que ele é uma
figura essencial nesse processo integrador e
articulador de ações (CUNHA, 2005, p. 199).
Como escreve Domingues (2013), é
preciso lembrar que diversos elementos regem
as ações no espaço escola, a saber: “a cultura
escolar cristalizada, a identidade e as demandas de trabalho do coordenador pedagógico,
as reformas educativas e o contexto histórico,
econômico e político das propostas de formação contínua do docente em serviço elaboradas por órgãos internacionais e nacionais de
fomento à educação (DOMINGUES, 2013, p.
182).
Acredita-se neste artigo que a formação continuada no ambiente escolar seja uma
maneira para contribuir com a organização escolar, com a prática e reflexão docente a partir
das necessidades reais de determinada comunidade escolar. O contínuo aperfeiçoamento da prática profissional dos docentes, com
preocupações reais voltadas para a busca de
melhorias nas práticas de ensino e aprendizagem são fundamentais para a garantia de uma
educação de qualidade (DOMINGUES, 2013).

A FORMAÇÃO CONTINUADA EM
SERVIÇO
Muito comuns são os espaços de formação de professor alheios aos espaços escolares: cursos específicos e teóricos, seminários,
palestras, workshops, geralmente oferecidos
por universidades que também oferecem formação inicial, ou por sindicatos, ou ainda por
outros espaços e outras instituições. Tais formações muitas vezes são muito genéricas e
não abarcam a multiplicidade e a dinâmica do
dia a dia escolar (MEC, 1999).
A formação continuada em serviço proporciona espaço de análise e reflexão das situações que emergem
no cotidiano da sala de aula, colocando o professor
como sujeito ativo da prática reflexiva e do estudo constante. O documento “Referenciais para a formação de
professores” elaborado pelo MEC, reconhece a necessidade e a importância da formação continuada dos
profissionais da educação, e afirma que: “a formação
continuada feita na própria escola acontece na reflexão
compartilhada com toda a equipe, nas tomadas de decisão, na criação de grupos de estudo, na supervisão e
orientação pedagógica, na assessoria de profissionais
especialmente contratados etc.” (1999, p.71).

A formação no espaço escolar privilegia uma discussão mais próxima e prática
sobre os momentos em que as mais diversas
situações acontecem – aquelas que não são
previstas ou que fogem ao planejamento – possibilitando encaminhamentos para problemas e
respondendo anseios e questionamentos dos
professores, inclusive com respostas e apoios
de seus pares, e não apenas numa relação
“vertical” com a coordenação. “A formação
continuada do professor na escola considera
as atuais demandas sociais, que exigem do
professor maior capacidade de reflexão sobre
os problemas inerentes à nova configuração
social ” (GEGLIO, 2016, p.54).
A que se atentar aos desencontros e
possíveis desmotivações em um processo de
formação continuada que não converse com
as reais necessidades e dificuldades da escola, como afirma Gatti, muitas vezes:
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A formação continuada é organizada
com pouca sintonia com as necessidades e
dificuldades dos professores e da escola; os
professores não participam das decisões acerca dos processos de formação aos quais são
submetidos; os formadores não têm conhecimento dos contextos escolares e dos professores que estão a formar; os programas não
prevêem acompanhamento e apoio sistemático da prática pedagógica dos professores, que
sentem dificuldade de atender a relação entre
o programa desenvolvido e suas ações no cotidiano escolar; mesmo quando os efeitos sobre
a prática dos professores são evidentes, estes
encontram dificuldade em prosseguir com a
nova proposta após o término do programa;
a descontinuidade das políticas e orientações
do sistema dificulta a consolidação dos avanços alcançados; falta melhor cumprimento da
legislação que assegura ao professor direito a
formação continuada (GATTI, 2009, p.221).

Ou seja, para que aconteça uma formação satisfatória e significativa é preciso muita organização, planejamento e orientação da
coordenação pedagógica, e esta deve estar
ciente das necessidades de todos os professores da unidade escolar. Ouvir os professores
também é um processo fundamental para uma
formação de qualidade. Além disso é necessária a colaboração de todos os docentes na
troca de saberes e práticas e a figura do(a) professor(a) coordenador(a) é fundamental como
articuladora e mediadora desse processo garantindo a efetividade da formação centrada na
realidade da escola (GATTI, 2009, p.221).

É preciso ressaltar a importância de se
promover nos espaços escolares modalidades
distintas de formações aos professores em
serviço, para não homogeneizar as práticas e
os processos. Uma formação conteudista, informativa, homogênea e mal estruturada não
trará benefícios nem melhorias para as práticas docentes, tornando-se muitas vezes mais
genéricas e mais distantes da realidade que
àquelas formações realizadas em espaços não
escolares (GATTI, 2009, p.221).

O coordenador pedagógico, que também deve ser visto como um professor é o profissional que deve instigar o crescimento e o
melhor desempenho dos demais docentes. O
professor coordenador está em constante reflexão sobre a sociedade e sobre as mudanças e
transformações do ambiente escolar. Compreendem-se tais mudanças:

O COORDENADOR PEDAGÓGICO E A
FORMAÇÃO DOCENTE

O coordenador pedagógico possui inúmeras funções na dinâmica escolar. É ele que
coordena, gerencia e supervisiona as atividades que envolvem os processos de ensino e
Para que a formação continuada acon- de aprendizagem, atividade que consome boa
teça de forma efetiva é preciso muita organi- parte de sua carga horária.
zação e uma boa estruturação das propostas
Mas, além dela, outra função de exe intenções. A coordenação pedagógica deve
compreender que o grupo de docentes de uma trema importância é a atuação formadora do
unidade escolar tem formações, interesses, ex- coordenador pedagógico: “A função formadora
pectativas e necessidades das mais diversas, do coordenador precisa programar as ações
e, que, por mais que todos estejam trabalhan- que viabilizem a formação do grupo para quado para um mesmo objetivo – melhoria das lificação continuada desses sujeitos, conseaprendizagens – as formações devem contem- quentemente, conduzindo mudanças dentro da
plar a todos, de acordo com as especificidades sala de aula e na dinâmica da escola, produe necessidades dos profissionais docentes em zindo impacto bastante produtivo e atingindo
suas mais variadas perspectivas (GATTI, 2009, as necessidades presentes (CLEMENTI, 2003,
p.221).
p.126).
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Assim a formação continuada no espaço escolar tem uma vantagem sobre as formações realizadas em outros espaços, que é a da
valorização do trabalho coletivo e colaborativo
entre os docentes e o fortalecimento da escola como unidade e não, como pode por vezes
acontecer na rotina, uma soma de trabalhos individuais. É a partir da reflexão de cada professor sobre sua prática e posterior compartilhamento com os colegas, e, também a partir das
discussões e provocações que surgem dessas
trocas que a formação continuada em si permiÉ fundamental que o coordenador pe- te uma compreensão mais ampla do quadro e
dagógico seja apoio para as ações dos profes- contexto da escola e dos professores que nela
sores e que saiba ouvir todos de forma a aco- atuam (TARDIF, 2002, p.23).
lher e mediar as relações, reconhecendo as
necessidades reais do grupo de professores e
É claro que as formações em outros
compreendendo o que precisa ser aperfeiço- espaços também são importantes, porque o
ado no processo de ensino e aprendizagem. contraste que pode existir entre as realidades
São essas as características de um projeto de escolares fortalece a reflexão e a criatividade
formação que tenha como origem uma lideran- – seja na formação do próprio professor coça democrática, levando em conta o que os ordenador como de seus colegas docentes.
professores daquela unidade têm interesse e Mas mesmo que sejam espaços de compartinecessidade de estudar para que o efeito al- lhamento de práticas, não refletem a realidade
cance o aluno e as formas de ensino a ele ofe- e a especificidade de cada ambiente escolar.
Sendo assim, não podem – e não devem –
recidas (ANDRÉ; VIEIRA, 2010, p. 22).
substituir os encontros periódicos de formaPara Tardif (2002) a formação de pro- ção realizados dentro de cada escola (TARDIF,
fessores precisa ser pensada considerando os 2002, p.23).
saberes cotidianos e os saberes construídos
A GESTÃO DEMOCRÁTICA NA
na experiência de ser professor. Ele afirma que
FORMAÇÃO EM SERVIÇO
a formação permite “renovar nossa concepção
não só a respeito da formação deles [profesÉ importante ressaltar que a formação
sores], mas também de suas identidades, contribuições e papéis sociais” (TARDIF, 2002, p. em serviço está ligada ao protagonismo dos
professores e coordenadores nas decisões re23).
lacionadas ao seu desenvolvimento profissioDefende-se neste artigo que o trabalho nal. Um conceito que entra em pauta é o dos
com a formação de docentes em serviço deve projetos de investigação-ação nas escolas. Isso
considerar os saberes práticos vindos da expe- mostra que professores e coordenadores semriência profissional e cotidiana, reconhecendo pre desempenham um papel duplo: ao atuarem
o professor como um produtor de saberes que em sala de aula são também pesquisadores
são plurais, múltiplos e heterogêneos. Nessa do seu fazer e estão a todo tempo manuseanperspectiva o professor tem seu trabalho va- do materiais que permitem essa investigação.
lorizado, e a partir de um trabalho em equipe, As avaliações são um bom exemplo disso. Elas
os profissionais, nos encontros formativos, re- oferecem sempre dados que orientam os próxifletem sobre suas práticas buscando a supe- mos passos do planejamento, inclusive as neração dos obstáculos, estudando e propondo cessidades de replanejamento (TARDIF, 2002,
ações e alternativas para melhor desenvolver o p.23).
trabalho pedagógico (TARDIF, 2002).

como um processo orientado para um fim. No entanto,
não um processo finito, mas dinâmico e contínuo, em
que o questionamento da prática leva a reformulações
constantes. Dessa forma, não se pode falar em mudanças em educação sem a participação e o envolvimento
do professor. O que se pode fazer é provocar nele o
constante questionamento e busca de identificação de
suas necessidades para uma atuação cada vez melhor
no processo de aprendizagem. Esse questionar constante e sistemático que inclui o estudo e a crítica às
teorias e à própria prática é parte do trabalho do coordenador pedagógico (ANDRÉ; VIEIRA, 2010, p.22).
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O espaço precioso de formação em
serviço garante ao professor esse tempo de
reflexão com seus pares e a adoção de estratégias de formação-ação organizacional. Nesse sentido reafirma-se a importância da gestão democrática para garantir que o professor
use sua voz e não omita suas opiniões durante
esses encontros. Sabe-se que cada unidade
escolar tem particularidades e cada grupo –
de alunos, pais, agentes escolares, funcionários, professores e gestores – sempre é heterogêneo. É esse fato o pilar da necessidade
de reflexão constante e adaptação de planos
e currículos para as necessidades prioritárias
dos alunos e, por conseguinte, dos professores. Nesse sentido, a autonomia é fundamental,
segundo Libâneo (2003, p. 115):

A apropriação do espaço de formação pelos educadores deve ser um aspecto central a ser levado em conta
pelo coordenador que gere esse programa. Ele deve
entender o que motiva que estratégias podem engajar
os participantes num grau de envolvimento maior possível, sabendo criar pontes entre os colegas de forma
que eles assumam com clareza seus papéis na gestão
democrática.

EXEMPLO DE UM PROGRAMA
MUNICIPAL DE FORMAÇÃO
CONTINUADA EM SERVIÇO

Cada rede de ensino possui uma forma
de compreender e regulamentar as práticas formativas fomentadas pelas normativas vigentes
no Brasil. Será exposto nesse capítulo um breve panorama para exemplificar as execuções
práticas da formação continuada em serviço. O
A autonomia é o fundamento da concepção democrá- exemplo será da rede municipal da cidade de
tico-participativa de gestão escolar [...]. A autonomia São Paulo (BELTRAN, 2012).
de uma instituição significa ter poder de decisão sobre
seus objetivos e suas formas de organização, manter-se
relativamente independente do poder central [...]. Sendo assim, as escolas podem traçar seu próprio caminho envolvendo professores, alunos, funcionários, pais
e comunidade próxima que se tornam co responsáveis
pelo êxito da instituição. É assim que a organização escola se transforma em instância educadora, espaço de
trabalho coletivo e de aprendizagem (LIBÂNEO, 2003,
p. 115).

Entende-se que a gestão democrática
participativa é fundamental e uma real necessidade para as instituições escolares, sendo
função de todos a administração do espaço
escolar:
A participação constitui uma forma significativa de, ao promover maior aproximação
entre os membros da escola, reduzir desigualdades entre eles. Portanto, a participação está
centrada na busca de formas mais democráticas de promover a gestão de uma unidade
social. As oportunidades de participação se
justificam e se explicam, em decorrência, como
uma íntima interação entre direitos e deveres,
marcados pela responsabilidade social e valores compartilhados e o esforço conjunto para
a realização de objetivos educacionais (LÜCK,
2009, p. 71).

A Prefeitura do município de São Paulo
oferece aos professores atuantes nas unidades
escolares (sejam elas quais forem, desde Centros de Educação Infantil até o Ensino de Jovens e Adultos) um horário coletivo chamado
Projeto Especial de Ação (PEA). Este horário
pode ser frequentado por todos os professores do quadro docente, mas é obrigatório para
aqueles que cumprem a jornada completa em
sala de aula (25 horas por semana em sala de
aula). Citando Beltran (2012): “Os Projetos Especiais De Ação Pertencem À História Dos Professores Da Rede Municipal Há Quase Vinte
Anos. Implantados, Primeiramente, Como Uma
Ferramenta Para As Escolas Gerenciarem Melhorias Em Seus Contextos, Constituem, Atualmente, O Principal Instrumento De Formação
Docente Em Serviço (BELTRAN, 2012, 07)”.
Os Projetos Especiais de Ação são
instrumentos de trabalho elaborados pelas
Unidades Educacionais da Rede Municipal de
Ensino (RME), que expressam as prioridades
estabelecidas no Currículo da Cidade e no Projeto Político-Pedagógico, objetivando o aprimoramento das práticas educativas e a melhoria
da qualidade da educação.
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Esse projeto, elaborado pelos coordenadores em colaboração com os professores
e professoras, é submetido à Supervisão Escolar da Diretoria Regional de Ensino, que pode
sugerir alterações ou até mesmo enviar previamente tópicos cuja inclusão seja obrigatória
(por exemplo, a publicação de uma nova normativa ou diretriz curricular que é importante incorporar aos estudos), (BELTRAN, 2012, 07).

questões e problemas enfrentados por aquela
escola/comunidade escolar ou que precisem
ser aprofundados por haver lacunas na formação inicial. Os instrumentos são utilizados buscando a discussão, a reflexão e o compartilhamento das propostas e práticas de todos os
professores (BELTRAN, 2012, 07).
Em seguida o grupo trabalha com discussões, rodas de conversa, relatos que possam expandir a experiência de sala de aula e
nortear medidas que ajudem a sanar problemas. Ou seja, o PEA tem uma orientação para
a prática, como diz o próprio nome. O ideal é
que seja um espaço colaborativo de reflexão
das ações com foco na resolução de problemas, dificuldades e entraves próprios da escola.

Esses projetos são em geral iniciados
entre fevereiro e março, início do ano letivo, e
duram até o final do mesmo. Todos os encontros e discussões devem ser documentados, e
a participação garante alguns pontos contabilizados na progressão de carreira. Isso demonstra que a RME reconhece a necessidade da
formação continuada em serviço. Além disso
os professores coordenadores também passam por formações para que possam refletir
Além disso, o grupo do PEA também
sobre sua função como gestor das práticas for- pode ser composto por membros da gestão,
mativas no espaço escolar (BELTRAN, 2012, que participam em geral como colegas – o ní07).
vel hierárquico não é central neste momento
– e essa participação pode inclusive ajudar o
O grupo docente que participa do PEA gestor a tomar atitudes ou escolhas que posrealiza ao longo desse período duas avalia- sam beneficiar mais a escola, dado que ele esções, sendo uma por semestre. Nelas devem tará mais inteirado sobre a situação e a forma
ser abordados pontos positivos e negativos, como os professores a encaram (BELTRAN,
avaliação dos materiais utilizados e até mesmo 2012, 07).
sugestões de textos ou alterações para o aprimoramento do programa. Esse processo faz
Em resumo, o PEA é uma forma de inparte de uma perspectiva democrática da ges- tegração da teoria com a prática: as reflexões
tão escolar, promovendo a participação ativa que surgem nesses encontros sempre ressodos professores na avaliação do programa e am no trabalho docente, ampliam os horizontes
também na sua atuação dentro deste programa de observação e ação do professor e são sen(autoavaliação). Esse momento é crucial para tidas por todos os sujeitos da escola.
a organização do trabalho da coordenação pedagógica, para verificação e acompanhamento
dos resultados e ajustes das práticas formativas (BELTRAN, 2012, 07).
Em geral o PEA parte de um macro
tema a ser subdividido e estudado. Para isso
a coordenação pedagógica pode utilizar documentos oficiais, textos teóricos, relatos de
prática, documentários, filmes, ou seja, equipamentos que guiem a discussão para um determinado tema, que deve ter uma relação com
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A formação continuada de docentes é de grande importância para um bom desenvolvimento do processo de ensino e aprendizagem. A partir dos espaços de estudo e de reflexão
os docentes podem superar obstáculos, esclarecer e solucionar problemas e aprimorar suas
práticas cotidianas, considerando o aluno como sujeito histórico. Os desafios da escola no mundo contemporâneo são muitos, mas as práticas formativas podem elucidar novas tentativas e
melhores ações.
As práticas formativas também são espaços para a exposição, discussão e compartilhamento de anseios, dúvidas e dificuldades dos professores e também dos professores coordenadores. Esse espaço e momento na escola é essencial para a busca de melhorias, pois os
diferentes olhares e pontos de vista sobre uma situação podem contribuir, e muito, para o melhor
desempenho de todos.
Vale ressaltar que muitas ações pontuais de formação continuada em espaços externos
à escola, como, por exemplo cursos, workshops, palestras e encontros, por diversas vezes não
tem conexão com as necessidades reais e com as práticas efetivas do cotidiano escolar. Dessa
maneira, faz-se necessária uma formação continuada dos docentes em serviço, construindo
processos de reflexão e análise constantes sendo estes em um formato que corresponda às
problemáticas e situações da escola em questão, para de fato contribuir e transformar as ações
pedagógicas, significando os processos e aprimorando conscientemente os processos de formação.
A formação continuada docente se faz necessária e só se efetiva nos ambientes escolares a partir da contribuição de todos os envolvidos e deve se dar através da articulação do
professor coordenador, que orientará todo o processo. Por fim, a formação continuada é uma
necessidade permanente e estimula a perspectiva reflexiva e crítica que deve ser fortalecida em
espaços escolares, além de ser uma ação na direção da valorização do trabalho do professor
e um apoio constante para sua prática, planejamento e planejamentos. Em uma perspectiva
democrática, espaços de troca e de formação das práticas pedagógicas são cruciais para a
ampliação da participação, da apropriação e da responsabilidade.
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A APRENDIZAGEM NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A CONTRIBUIÇÃO QUE A NEUROCIÊNCIA TRAZ
PARA A EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A Educação Infantil é a primeira etapa da Educação Básica e destina-se ao atendimento de crianças de zero a seis anos, proporcionando à criança dessa faixa etária o bem-estar
físico, afetivo-social e intelectual, por meio de atividades lúdicas que criem oportunidades
de desenvolvimento, a fim de estimular a curiosidade, a espontaneidade e a harmonia. Todas
essas atividades contribuem para a sua integração no triângulo família - escola - comunidade.
Nessa perspectiva desenvolvemos nosso tema procurando sintetizar a importância das Brincadeiras e do lúdico, através das artes na educação infantil, frisado desde as fundamentações
legais da lei de diretrizes e bases da educação nacional, passando pela importância do trabalho com jogos, e brincadeiras (Lúdico) chegando à importância do trabalho com educação
artística.

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

A

s brincadeiras e o lúdico são linguagens e, portanto, uma das formas de expressão e comunicação humana, que estão presentes no cotidiano da vida infantil;
expressam, comunicam e atribuem sentidos e sensações, sentimentos e pensamentos da realidade e por meio da organização de linhas, formas, pontos, cor, luz, sendo,
portanto, uma das maneiras mais importantes de se expressar e se comunicar, o que, por si só,
justifica sua presença no contexto da educação e de modo especial na educação infantil, através
das artes visuais.
Por isso, se faz questão de promover momentos de descontração e confiança onde o
professor faz intervenções indiretas positivas, para que a criança possa se manifestar por meio
de suas possibilidades artísticas livremente, podendo assim exercer seu direito de cidadão de
expressar-se, bem como de ter contato e refletir sobre as produções artísticas. As artes visuais
devem ser concebidas como uma linguagem que tem características próprias no âmbito prático
e reflexivo cuja aprendizagem se dá através dos seguintes aspectos: Fazer artístico, Apreciação
e Reflexão.
O desenvolvimento da imaginação criadora, da expressão, da sensibilidade e das capacidades estéticas das crianças poderá ocorrer no fazer artístico, assim como no contato com
a produção de arte presentes na comunidade. O desenvolvimento da capacidade artística está
apoiado também, na prática reflexiva das crianças ao aprender, que articula a ação, a percepção, a sensibilidade à cognição e a imaginação. Antes de saber representar graficamente o
mundo visual, a criança necessita associar, identificar e reconhecer diferentes objetos e funções.
Para isso, ela precisa vivenciar apreciar e aprender ludicamente o que a arte lhe proporciona em
termos de desenvolvimento global.
Na educação infantil, o trabalho com artes visuais deve acontecer respeitando o nível de
desenvolvimento, a faixa etária e as peculiaridades de cada criança para que ocorra o desenvolvimento de suas capacidades criativas. Oferecer ao trabalho com artes visuais uma conotação
decorativa utilizá-lo como passatempo ou reforço de aprendizagem, são algumas das práticas
correntes que devem ser evitadas. As artes visuais devem visar a um trabalho que cumpra o
seu papel de auxiliar no desenvolvimento pleno das capacidades criadoras da criança. Nas
atividades com desenhos ou criações artísticas as crianças brincam, surgindo o faz-de-conta e
verbalizam a respeito de suas criações. A prática do aprendizado deve ser organizada de forma
a proporcionar às crianças oportunidade de:
Vivenciar momentos de interação coletiva onde os bebês possam estar próximos, percebendo a presença uns dos outros; Explorar objetos de diferentes matérias-primas por meio
dos sentidos: agarrar, morder, cheirar etc.; Observar os interesses e as necessidades do bebê,
considerando-as na proposta de novas ações; Brincar ao ar livre com areia, água e outros materiais; Apreciar os trabalhos umas das outras; Representar plástica e graficamente as vivências
do cotidiano; Ampliar o conhecimento de mundo que possuem, manipulando diferentes objetos
e materiais, explorando suas características, propriedades e possibilidades de manuseio e entrando em contato com formas diversas de expressão artística para ampliar suas possibilidades
de expressão e comunicação.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E
BRINCADEIRAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL
De acordo com Almeida (2001), brincar é uma atividade universal, encontrada nos
vários grupos humanos, em diferentes períodos históricos e estágios de desenvolvimento
econômico. Evidentemente, as várias modalidades lúdicas não existem em todas as épocas
e também não permanecem imutáveis através
dos tempos.

Através de uma brincadeira de criança,
podemos compreender como ela vê e constrói
o mundo o que ela gostaria que ele fosse; suas
preocupações e que problemas a estão assediando. Pela brincadeira, ela expressa o que
teria dificuldade de colocar em palavras. Nenhuma criança brinca só para passar o tempo,
sua escolha é motivada por processos íntimos,
desejos, problemas, ansiedades. O que está
acontecendo com a mente da criança determina suas atividades lúdicas; brincar é sua linguagem secreta, que devemos respeitar mesmo se não a entendemos (ALMEIDA, 2001).

Como toda atividade humana, o brincar
se constitui na interação de vários fatores que
BRINCADEIRAS PARA O
marcam determinado momento histórico sendo
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
transformado pela própria ação dos indivíduos
e por suas produções culturais e tecnológicas
A função do brincar na infância é tão
(ALMEIDA, 2001).
importante quanto comer dormir, falar etc. É
por meio dessa atividade que a criança alimenOs jogos e as brincadeiras são assim ta seu sistema emocional, psíquico e cognitivo.
transformados continuamente. A criança brin- Ela elabora e reelabora toda sua existência por
ca para conhecer-se a si própria e aos outros meio da linguagem do brincar, do lúdico e das
em suas relações recíprocas, para aprender as interações com seus pares. A brincadeira pernormas sociais de comportamento, os hábitos meia a própria existência humana, porém, dudeterminados pela cultura; para conhecer os rante os seis primeiros anos, a criança utilizaobjetos em seu contexto, ou seja, o uso cultu- -se dessa linguagem para se expressar e para
ral dos objetos; para desenvolver a linguagem compreender o mundo e as pessoas (CRAIDY,
e a narrativa; para trabalhar com o imaginário; 1998).
para conhecer os eventos e fenômenos que
Ela desenvolve, gradativamente, comocorrem à sua volta (ALMEIDA, 2001).
petências para compreender ou atuar sobre o
mundo. O brincar é para a criança uma posA realização de jogos e brincadeiras na
sibilidade de se ter um espaço onde a ação ali
primeira infância envolve naturalmente o mopraticada é de seu domínio, isto é, ela é sua
vimento, que vai dominar como componente, própria guia, ela age em função de sua própois através dele a criança se coloca no meio, pria iniciativa. Esse é sem dúvida um elemeninteirando-se com os objetos, com as pessoas, to importante: a criança toma a decisão para
explorando seu próprio corpo, o espaço físico. si vai ou não brincar; isto lhe dá a chance de
Uma das funções da brincadeira é permitir à experimentar sua autonomia perante o mundo
criança o exercício do movimento. O movimen- (CRAIDY, 1998).
to tem, assim, relevância destacada na infância, pois ele serve para a criança se relacionar
Forma de comunicação integrada, a
com o outro, explorar o espaço situando-se brincadeira marcada pelo faz-de-conta e pela
nele, bem como os objetos e o próprio corpo. magia é uma atividade que contribui para uma
Para quem trabalha com educação infantil, é passagem harmoniosa da criança pelo mundo
claro que a brincadeira é uma fonte de prazer das atividades reais da vida cotidiana, com ouAo brincar a criança entra
no dia-a-dia das crianças. Mas o brincar tam- tros significados.
bém tem outras importantes funções no desen- definitivamente no mundo das aprendizagens
concretas (CRAIDY, 1998).
volvimento infantil (ALMEIDA, 2001).
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No faz-de-conta ela realmente tem a
chance de construir sua própria realidade, ela
utiliza-se de elementos concretos, da sua realidade cotidiana e lhes atribui outro sentido. Na
esfera do faz de conta, uma pedra vira um chocolate, a boneca vira um nenê de verdade, com
o qual se conversa. A criança sabe que não é
um nenê de verdade, mas faz-de-conta (CRAIDY, 1998).

É essa liberdade, essa ausência de exigências externas que faz com que se aflore e
estimule a iniciativa, a criatividade e a invenção. A brincadeira ou o jogo proporciona benefícios indiscutíveis no desenvolvimento e no
crescimento da criança. Por seu intermédio, ela
explora o meio, as pessoas e os objetos que
a rodeiam, aprende a coordenar variáveis para
conseguir um objetivo, aprender e aproxima os
objetivos com intenções diversas e com fantaSegundo GARDNER (1994) tratar um sia.
objeto como se fosse outro é uma forma de
“metarrepresentação”, já que a criança conheSegundo VYGOTSKY (1998) o jogo
ce o objeto, mas atribui-lhe outras propriedades cria uma zona de desenvolvimento própria na
para obter os efeitos desejados; pode pensar criança, de maneira que, durante o período
mais além do mundo da experiência direta, sen- em que joga ela está sempre além da sua idado capaz de imaginar, ao mesmo tempo em que de real. O jogo constitui-se, assim, uma fonte
põem em prova seus conhecimentos.
muito importante de desenvolvimento. O brincar proporciona esse desenvolvimento, por se
O brinquedo é realmente o caminho tratar de uma atividade que possibilita espaço
pelo qual às crianças compreender o mundo para ensaiar, provar, explorar, experimentar e,
em que vivem e que serão chamadas a mudar. ao final, interagir com as pessoas e com os
É aí que se estabelece a forma de comunicação objetos que estão ao seu redor.
que pressupõe um aprendizado, que permite
entender diferentes tipos de comunicação reais,
Os jogos vão se estruturando conforrealistas ou fantasiosas em um mundo de inven- me o estágio evolutivo da criança. No começo,
ção e de imaginação (GARDNER, 1994).
predominam os jogos sensório motores, de caráter manipulativo e exploratório, com o passar
Ao mesmo tempo em que o brincar per- do tempo, mudam-se os jogos, seus objetivos
mite que a criança construa e domine cada vez e seus fins (jogo de construção, de simulação
melhor sua comunicação, faz com que ela en- e de ficção). Mais adiante ainda, a criança será
tre em um mundo de comunicações complexas, capaz de participar de jogos que envolvem reque mais tarde serão utilizadas na educação gras, onde poderão coordenar suas próprias
formal. Brincando a criança toma decisões, de- ações com a dos companheiros de jogo (jogos
senvolve sua capacidade de liderança e traba- de cooperação, de competição, de leitura e eslha de forma lúdica seus conflitos. Ela decide se crita (VYGOTSKY, 1998).
está na hora do nenê (boneca) dormir, acordar,
comer. No jogo da brincadeira a criança toma
Os jogos sociais favorecem e incresuas próprias decisões (GARDNER, 1994).
mentam novos repertórios, novas aprendizagens. Assim a criança passa pela infância,
Na educação infantil a criança se per- chega à vida adulta, dando e imprimindo sua
cebe como sujeito de direitos e de deveres; ele própria marca e significado à vida.
está num grupo, tem que conviver e negociar
com ele o tempo todo e as brincadeiras e as
interações, dirigidas ou não, se misturam num
eterno novo fazer todos os dias. É importante que o professor saiba e compreenda que a
criança tem necessidade de brincar, de jogar
por jogar, pelo simples prazer, não obrigação,
com hora marcada ou para conseguir objetivos
alheios (GARDNER, 1994).
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OS REFLEXOS NA APRENDIZAGEM
INFANTIL
Para Kishimoto (1998), a educação lúdica esteve presente em todas as épocas e em
todos os povos. Constitui atualmente uma vasta rede de conhecimentos não só no campo
da educação, da psicologia, da filosofia, mas
também nas demais áreas do conhecimento.
A educação lúdica integra uma teoria
profunda e uma prática atuante. Seus objetivos, além de explicar as relações múltiplas do
ser humano em seu contexto histórico, social,
cultural, psicológico, enfatizam a libertação
das relações pessoais passivas e técnicas,
para relações reflexivas, criadoras, inteligentes, socializadoras, fazendo do ato de educar
um compromisso intencional, de esforço, sem
perder o caráter de prazer, de satisfação individual e modificador da sociedade (KISHIMOTO,
1998) .

função lúdica, deixa de ser brinquedo para se
tornar material pedagógico. Faz referência ainda sobre a utilização destes termos, brinquedo
será entendido como objeto, suporte de brincadeira, brincadeira como descrição de uma conduta estruturada com regras e jogo infantil para
designar tanto o objeto e as regras do jogo da
criança (KISHIMOTO, 1998, p. 9).
Nesse contexto o lúdico deve ser pensado e colocado em prática na sala de aula,
deixando de ter espaço apenas na hora do recreio, para fazer parte da prática pedagógica.
Desta forma, o jogo no contexto escolar oportuniza a criança a vivenciar a magia, a fantasia
dentro do plano social (KISHIMOTO 1998).
A ludicidade decorre da interação do
sujeito com um dado conhecimento, sendo,
portanto, subjetiva. Seu 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. Nisso o professor, trazendo o lúdico para o contexto escolar, estará
revitalizando o processo ensino-aprendizagem,
tornando-o mais rico e com significados para
as crianças. A ludicidade é uma necessidade
do ser humano em qualquer idade, e não pode
ser concebida apenas como diversão (KISHIMOTO, 1998).

Autor afirma que (1998) que as atividades lúdicas são fundamentais para o desenvolvimento e a educação da criança, pois pelo lúdico a criança desenvolve também a atenção,
a imitação, a memória, além de amadurecê-la
para a vida em grupo, através da interação e
da utilização de regras e papéis sociais. Os
momentos de lazer da criança na escola devem ser livres, porque ela gosta de brincar. A
atividade física pode facilitar a alteração positiva da imagem corporal, cada criança recebe
SANTOS (1997), diz que o desenvolinfluências emocionais que o jogo traz, fazendo com que a criança possa desenvolver-se vimento do aspecto lúdico facilita a aprendie interessar-se pelas matérias escolares pela zagem, o desenvolvimento pessoal, social e
cultural, colabora para uma saúde mental, premotivação vindas das atividades lúdicas.
para para um estado interior fértil, facilita os
Segundo o autor (1998), brinquedos processos de socialização, comunicação, exsão sempre suportes de brincadeiras, sua utili- pressão e construção do conhecimento. Nesse
zação deveria criar momentos lúdicos de livre enfoque, encontra-se a importância do lúdico
exploração, nos quais prevalece a incerteza na ação educativa e daí a sua inserção no unido ato e não se buscam resultados. Porém, se verso escolar. Muitos professores estabelecem
os mesmos objetos servem como auxiliar da o lúdico como jogos realizados no cotidiano da
ação docente busca-se resultados em relação sala de aula.
a algumas habilidades.Nesse caso, o objeto
conhecido como brinquedo não realiza sua
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Ao referir-se à educação lúdica, ALMEIDA (1998) ressalta que seus objetivos, além
de explicar relações múltiplas do ser humano
em seu contexto histórico social, cultural, psicológico, enfatizam a libertação de relações reflexivas, criadoras, inteligentes, socializadoras,
fazendo do ato de educar, um compromisso
consciente, intencional, de esforço, sem perder
o caráter de prazer, de satisfação individual e
modificador da sociedade.

OS JOGOS DE CONSTRUÇÃO
Os jogos de construção são destinados ao manuseio livre da criança, quando constrói e desconstrói, representando seu imaginário. Essa é uma relação com o jogo simbólico
que remete ao estímulo e ao desenvolvimento
intelectual afetivo (FREIRE, 2004).
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.

Percebe-se a importância da educação
lúdica na formação global do indivíduo, visto
que esta é condição necessária para o desenvolvimento da socialização, da criatividade, das
diversas linguagens, sendo fundamental na formação integral do ser humano, e a educação
lúdica necessita integrar a própria prática pedagógica. Se para a criança for dada a possibilidade de brincar na sala de aula, entendendo
essa ação como um ato educativo, ter-se-á, no
O professor também deve organizar
âmbito escolar, o resgate da própria essência grupos para construírem livremente, converde interagir (ALMEIDA, 1998).
sando sobre essas construções durante o processo. Essa atitude será importante para que
Lúdico é uma categoria adjetivadora as crianças tomem consciência de suas proda atividade construída socialmente e de forma duções. As crianças menores costumam fazer
diferenciada em cada cultura. É um conjunto mais trabalhos individuais, não sendo aconsecomplexo de elementos especificamente hu- lhável exigir que trabalhem em grupos. É immanos que cria espaço de jogo entre o real e portante o papel do professor como mediador
o imaginário, sendo que sua natureza se trans- nos jogos de construção, promovendo desaforma conforme a cultura, a história e as con- fios, discussões e auxiliando as crianças em
dições objetivas em que o indivíduo e o grupo suas construções (FREIRE, 2004).
se inserem. Verifica-se, desse modo, que os
elementos lúdicos se articulam, em interações
Os materiais como os Legos ou Johumanas e não humanas, alterando as estru- gos de montar são muito usados nas unidades
turas das ações individuais e sociais pela sua escolares de educação infantil pois, peças de
própria lógica, redimensionando a postura do diversos tamanhos e cores são um atrativo a
sujeito e a qualidade de sua atividade (ALMEI- mais aos pequenos. Entretanto, pode-se tamDA, 1998).
bém criar com caixas de papelão, material de
acesso fácil, desmontando e reconstruindo diversas formas, tamanhos e cores, quando encapados com papel colorido, ficando parecido
aos blocos lógicos de Dienes (FREIRE, 2004).
Esse e outros materiais como copos
descartáveis de vários tamanhos, garrafas de
plástico e outros, passam ser estímulos à criatividade das crianças. Nesses jogos, a crian-
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ça demonstra os níveis atingidos de seu desenvolvimento social e cognitivo e em suas
construções é possível notar seu grau de compromisso com a realidade concreta. Há fantasia, porém, com maior distinção da realidade
(FREIRE, 2004).
O ensino é uma importante ferramenta
na construção da aprendizagem. É através da
exploração que a criança expande seus pensamentos e aprendizados, adjunto à observação e investigação do mundo. Quanto mais a
criança explora as coisas do mundo, mais ela
é capaz de relacionar fatos e ideias, tirar conclusões, ou seja, mais ela é capaz de pensar e
compreender
(FREIRE, 2004).

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 (VYGOTSKY,
1984).

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
A criança processa o conhecimento e passar a fazer parte da prática pedagógica
através da exploração concreta do elemento. (VYGOTSKY, 1984).
Ou seja, a criança absorve qualquer tipo de inDesta forma, o jogo no contexto escoformação, contribuindo assim para uma maior
carga de experiências e conhecimentos para lar oportuniza os alunos a vivenciarem a magia e a fantasia dentro de um plano social. O
seu desenvolvimento cognitivo. É por meio de
potencial didático depende da sensibilidade
uma série de fatores (emocionais, sociais, neudo educador em gerar desafios e descobrir
rológicos) que a aprendizagem se constitui, o interesses de seus alunos. Assim, se na sala
que acaba gerando mudanças comportamen- de aula houver condições de a criança aliar o
tais nos indivíduos (FREIRE, 2004).
aprender ao jogo, estará vinculando a aprendizagem ao prazer, à descoberta e à produção
Aprender é o resultado da interação en- do saber (VYGOTSKY, 1984).
tre estruturas mentais e o meio ambiente. Para
Vygotsky (1984, p.103) “a aprendizagem e o
A partir do momento que o professor
trouxer
para o contexto escolar o lúdico, ele
desenvolvimento estão estritamente relacionados, sendo que as crianças se inter-relacionam estará inovando e revitalizando o processo
com o meio objetal e social, internalizando o ensino-aprendizagem, tornando-o mais rico e
conhecimento advindo de um processo de com significados para as crianças. O lúdico é
construção.” Portanto, para que ocorra apren- necessário ao ser humano de qualquer idade,
dizagem é preciso que uma série de fatores e não pode ser concebida apenas como diversão (VYGOTSKY, 1984).
se interagem. E através da junção de vários
meios (familiares, sociais, escolares) que a
Desde pequena a criança brinca de
criança desenvolve também a aprendizagem.
várias coisas, ela sente prazer em pegar objetos e jogá-los, somente para ouvir o som da
O lúdico já vem sendo usado desde
queda, isso faz com que ela repita várias veépocas mais antigas entre todos os povos. O
zes esta ação, observando os diversos sons
lúdico constitui em uma grande área de conhecimento não apenas no campo da educação, que cada coisa transmite. Mas a criança, com
da psicologia, da filosofia, mas em todas as o passar do tempo, vai percebendo outras foráreas de conhecimentos. Essa área inclui uma mas de brincar, como: quando a criança brinca
profunda e atuante prática, tendo como objetivo (o tempo), onde ela brinca (o espaço), com
explicar os conhecimentos múltiplos dos seres quem ela brinca (os parceiros) e os objetos
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de brincar (bonecos, sucata, bolas, acessórios
Ao se falar em educação inclusiva é
possível
compreender o processo de inclusão
para construção de plástico, metal, madeiras),
das pessoas com necessidades educativas es(VYGOTSKY, 1984).
peciais na rede regular de ensino. Esse procesCompreendemos que não podemos ig- so causa um grande impacto nas discussões
no ambiente escolar devido os rumos que denorar que o brinquedo ou brincadeiras satisfa- vem tomar as instituições de Ensino. A incluzem as vontades das crianças e que apresen- são da diversidade contempla as dificuldades
tam um grande potencial de criatividade entre enfrentadas na efetiva inserção das pessoas
elas e entre as diferentes formas de brincar. com necessidades educativas especiais, na
Podemos citar o brincar com outras crianças, medida em que se preocupa com as diferenque faz com que a criança desenvolva a so- ças individuais e discorre sobre a prática docialização e sua criatividade perante a outra cente voltada para a inclusão, na intenção de
criança, dando início a uma aprendizagem de mobilizar educadores tratando do compromisso com a transformação social e educacional
compartilhamento.Também a brincadeira em
(CARVALH0, 1997).
grupo, pois é neste novo modo de brincar que
acontece a integração social fazendo com que
Na educação é possível perceber que,
a mesma aprenda que não existe somente ela, há tempos, os considerados deficientes vêm
mas sim todo um grupo (VYGOTSKY, 1984).
lutando por seus direitos na sociedade. Na
esfera educacional, não tem sido diferente.Na
O brincar, para a criança, seria uma medida em que apresenta novas propostas
espécie de terapia, se expressa através do seu educativas, como a Declaração de Salamanca,
corpo. Sabemos que atualmente, as crianças a educação tem mostrado avanços em relação
à inclusão social. Para Carvalho (1997), “o moestão perdendo a oportunidade de saber brinmento educacional brasileiro é de democratizacar, pois os brinquedos modernos estão sendo ção da instituição escolar.
fabricados de forma que podam a criatividade
das crianças. São os brinquedos mecanizados.
Nesse contexto, a educação inclusiva,
A escolha dos brinquedos para as crianças é que até há bem pouco tempo era considerada
muito importante e de acordo com sua faixa utopia, hoje vem consolidando-se como uma
etária e o mesmo deve corresponder à suas realidade”. A função do professor especializado, nesse caso, se dá em parceria com profantasias (VYGOTSKY, 1984).
fessor da escola regular para que se entenda
as necessidades de cada aluno, dentro do enO PAPEL DO PROFESSOR NA
sino regular. Os professores do ensino regular
INCLUSÃO
apontam como principais dificuldades e impasses gerados pelo atual modelo de inclusão: a
Para Carvalho (1997), a cada dia pro- eficácia da metodologia aplicada; a falta de refessores e escolas estão tomando para si mes- cursos e de infraestrutura; as péssimas condimos as dificuldades e os desafios de para ções de trabalho; as jornadas de trabalhos exgarantir o sucesso dos alunos, apesar do as- cessivas; os limites da formação profissional; o
sunto sobre o grande fracasso escolar aumen- número elevado de alunos por sala de aula; os
tar cada vez mais. Hoje em dia dizem que o prédios mal conservados; o despreparo para
fracasso é da escola e não mais só fracasso. ensinar seus alunos (CARVALHO, 1997).
Se os alunos não estão aprendendo temos que
ajudá-los e não os culpar ou culpar a família,
as condições sociais e culturais e econômicos
dos mesmos. Temos que nos conscientizar
que são estes os nossos alunos e temos que
nos voltar para eles, para que os mesmos não
repitam ou passem de ano sem saber, pois,
sabemos que isso não resolve os problemas
dos alunos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em nossa concepção, o desenvolvimento infantil pleno e a aquisição de conhecimentos acontecem simultaneamente, através das artes e do lúdico e caminhamos no sentido de
construir a autonomia, a cooperação e a atuação crítica e criativa. Assumindo as crianças como
indivíduos que pertencem a grupos sociais, entendemos que a Educação Infantil deve contribuir
para sua inserção crítica e criativa na sociedade.
Os seis primeiros anos de vida são anos e momentos decisivos para um desenvolvimento de sua linguagem, comportamento e aprendizagem. Muitas vezes a crítica de um observador
sensível pode ser diferente da crítica especializada. Encontrar o equilíbrio entre a opinião alheia
e a informação e conhecimento transmitidos pela crítica especializada é importante.
A opinião do crítico de arte pode ser uma referência para que a fruição do público ocorra de forma cada vez mais completa e aprofundada, com base em critérios estéticos, além do
gosto pessoal. Desse modo, a escola tem uma importante função nesse processo, onde através
do lúdico, jogos e brincadeiras preparar seus alunos. É no espaço da escola que a fruição pode
se unir à crítica especializada, incrementando a cultura e formando produtores de arte mais capacitados, desde a infância.
Assim podemos concluir que a aprendizagem do lúdico é de suma importância para o
desenvolvimento da criança, tanto no aspecto cognitivo quanto social, pois possui grande influência através das brincadeiras e jogos. O educador que realiza o seu trabalho pedagógico
com uma concepção lúdica, percebe que seus alunos aprendem brincando e desta forma podem redefinirem suas propostas de trabalho.
A curiosidade é natural de toda a criança que se depara coisas novas e poderia ser uma
divertida aventura se não fosse tratado como um trabalho enfadonho. Tratar a criança como
adulto faz com que o aprender se torne obrigatório e sistemático. A criança, que desde cedo é
obrigada a cumprir muitas tarefas, pode perder a alegria do brincar e a espontaneidade, ficando
assim sem iniciativa e não se autorizando a criar.
Brinquedo é o ponto de partida para o desenvolvimento do pensamento. Quando possibilita participação de mais uma pessoa, promove a sociabilidade.O importante é que a interação
preserve o objetivo de ser prazeroso e estimulador, reforçando a construção de autoconceito
positivo por parte da criança.
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A ABORDAGEM DA CULTURA AFRICANA NAS
AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA: A CAPOEIRA
COMO INSTRUMENTO DE APRENDIZAGEM

RESUMO: A história e cultura africana, abordagem obrigatória nas diferentes disciplinas durante
à formação do aluno na Educação Básica, pode ser trabalhada nas diferentes disciplinas do
currículo, abordando a contribuição do continente africano na formação da sociedade nacional. Nas aulas de Educação Física, as possibilidades de resgate à cultura africana podem
ser relacionadas à capoeira, representando uma atividade que permite o trabalho em grupos,
abordando a socialização e interação. Deste modo, o objetivo geral deste estudo é relacionar
as contribuições da capoeira nas aulas de Educação Física como abordagem pedagógica da
cultura africana. A importância do trabalho justifica-se na capoeira representar um instrumento de aprendizagem significativa, quando adotados pelos professores de Educação Física com
a finalidade de exploração das diversas possibilidades de desenvolvimento dos alunos. Como
metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que direcionou à
percepção de que a capoeira favorece na construção de uma identidade nacional diante da
possibilidade de trabalhar as heranças culturais que influenciam na formação da cultura nacional, a partir do movimento.

Palavras-chave: Cultura Africana; Educação Física; Capoeira.
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INTRODUÇÃO

A

escolha pela temática deste trabalho ocorreu devido à importância de estudar
a história e cultura africana e suas contribuições para a formação da identidade
brasileira, proporcionando a ampliação dos conhecimentos e resgate de heranças que favorecem a concepção, compreensão, identificação e conscientização das identidades
raciais que compõem a realidade do país (GOMES, 2008).
A sociedade brasileira caracteriza-se pela diversidade cultural, mas recebe influências
significativas do continente africano, direcionando à necessidade de entender as características
que determinam as comunidades do Brasil. Quando estudada na Educação Física, a história e
cultura africana possibilita a interação entre os estudantes e contribui para a aceitação das diversidades culturais, étnicas, sociais, entre outras (TRINIDAD, 2011).
A Educação Física trata-se de uma área do conhecimento que promove impactos no
pensamento humano, direcionando o ensino para o conhecimento e a ação, proporcionando o
domínio dos alunos às capacidades cognitivas, afetivas e sociais, além de permitir a interação
realizada por meio dos jogos praticados no cotidiano escolar (COSTA, 2013).
O fator que diferencia a capoeira das demais atividades praticadas na Educação Física é
a contribuição para a formação de alunos conscientes da influência da cultura africana na construção da identidade nacional, abordada por meio de uma dança que representa as crenças e
costumes da população africana (SAMPAIO, 2008).
Deste modo, o objetivo geral deste estudo é relacionar as contribuições da capoeira nas
aulas de Educação Física como abordagem pedagógica da cultura africana. Como objetivos
específicos, estão: identificar as características da capoeira; estudar os princípios pedagógicos
do ensino da capoeira; relacionar a capoeira ao estudo da cultura africana. A importância do
trabalho justifica-se na capoeira representar um instrumento de aprendizagem significativa, quando adotada pelos professores de Educação Física com a finalidade de exploração das diversas
possibilidades de desenvolvimento dos alunos, para a construção da identidade humana e permitindo aprimorar as capacidades sociais, psicológicas e culturais.
Como metodologia, utilizou-se a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, que
favorece a construção de ideias a partir de referências já realizadas por diferentes autores que
tratam os temas estudados.
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limitando o tratamento à África apenas pela escravização, mas relacionando a importância do
A educação brasileira vem sofrendo continente ao Brasil (SANTANA, 2014). Para
transformações ao longo das décadas, dentre Gomes:
as quais destaca-se a implementação da Lei nº
10.639/2003, que tornou obrigatório o ensino A própria história da capoeira confunde-se com a escravização, por se tratar de uma atividade proibida e disda história e cultura africana e dos afro-brasilei- criminada, até meados de 1930. A capoeira combinava
ros no currículo nacional, durante a Educação elementos de dança e luta, acompanhados pela música
Básica, diante de sua importância para o traba- do Berimbau e foi usada por escravos como uma forlho sobre a contribuição do continente africano ma de defesa pessoal ou como um simples jogo, ou
um tipo de divertimento. O verdadeiro nome pelo qual
na formação da sociedade nacional (BRASLAesta forma de dança e luta era conhecida é devido ser
VSKY, 2012).
praticada por escravos que carregavam produtos nas

A CAPOEIRA

A abordagem desta nova diretriz depende das ações do professor e da unidade
escolar, diante da necessidade de realizar um
tratamento significativo, sem que a escravização seja o foco principal das atividades, proporcionando aos alunos a compreensão da
cultura africana como fator fundamental da
identidade brasileira (GOMES, 2008).

suas cabeças em grandes cestos conhecidos como capoeiras (GOMES, 2008, p.32-33).

Portanto, a capoeira caracterizava-se
como o jogo dos escravos, que utilizam esse
momento para interação com a comunidade,
para manter as crenças africanas. Durante a
capoeira, as pessoas escravizadas uniam-se
em grupos para manifestação de poesia, música e rituais, abordados em dialetos de países
Para Trinidad (2011), as práticas didáti- africanos, determinando uma ação entre a pocas adotadas para o ensino da história e cultura pulação negra (GOMES, 2008).
africana e afro-brasileira no processo de ensino-aprendizagem precisam intencionar elementos
A capoeira determina-se como uma
relacionados à diversidade artística, social, en- luta ou dança, caracterizada por um jogo de
tre outras, recebidas como herança da cultura movimentos para produção do conhecimento
negra, representando diferentes possibilidades e formação cultural, cabendo a necessidade
para o trabalho docente, considerando ainda de uma abordagem educacional interdiscipliestratégias baseadas na oralidade, nos rituais nar, permitindo o envolvimento de diferentes
e na religião, por meio de estratégias lúdicas. habilidades. A disciplina de Educação Física
também consegue abordar a capoeira como
Dentre as possibilidades de resgate atividade lúdica, de interação e socialização,
à cultura africana, a capoeira representa uma que permite o resgate dos valores culturais e
atividade que permite o trabalho em grupos, históricos (TRINIDAD, 2011).
abordando a socialização e interação. Além
disso, trata-se de uma manifestação artística,
A capoeira não pode ser desligada do
que inclui música e dança dentro de uma pro- currículo educacional devido seu pertencimenposta lúdica, considerando a capoeira como to à cultura nacional, com fortes influências afrium jogo dinâmico (GOMES, 2008).
canas. O esporte representa uma importância
também às linguagens artísticas, representanA capoeira caracteriza-se como uma do uma característica da cultura que precisa
arte que envolve luta e dança, podendo ser tra- ser evidenciada nos espaços educacionais de
balhada para a aprendizagem da história e cul- aprendizagem, pois além de uma luta, a capotura africana e afrodescendente, contribuindo eira caracteriza-se como a arte de valorizar o
no resgate da identidade nacional e constru- respeito (BRASLAVSKY, 2012).
ção da consciência social de uma nação, não
300

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Sendo assim, durante o jogo de capoeira, muitos instrumentos musicais são utilizados para acompanhar o jogo, exemplificando
o berimbau como um símbolo de luta africana.
Este instrumento pode ser confeccionado pelos alunos em momentos oportunos na sala de
aula, utilizando-se poucos objetos e recursos,
como madeira, linha, uma caixa como espaço
para ampliação do som, entre outras possibilidades básicas de construção dos instrumentos
(COSTA, 2013).

assunto até aqueles que apresentam maior familiarização.

Deste modo, cabe ao professor oportunizar o desenvolvimento dos alunos conforme
as dificuldades, potencializando as capacidades que apresentam maior familiaridade com
a capoeira, objeto de estudo deste trabalho.
Todos os alunos podem aprender a dança por
meio da construção do conhecimento, mas alguns sujeitos apresentam maiores habilidades,
como nas demais disciplinas (REVERDITO E
Braslavsky (2012) afirma que a con- SCAGLIA, 2009).
fecção de instrumentos baseados na cultura
Cunha (2007) afirma que o professor
africana permite a produção das crianças em
sala de aula, com a mediação docente a fim precisa ensinar com coerência, utilizando méde que ocorra a interação entre os estudantes, todos adequados, preocupando-se com a prática além dos conteúdos, ou seja, não adianta
o desenvolvimento motor, a criatividade, entre
prender-se aos mínimos detalhes da dança,
outros aspectos relevantes. Além disso, a exquando a cultura dos alunos já apresenta um
ploração de materiais, analisando textura, forconhecimento prévio da capoeira. Sendo asmas, cores, estimula a habilidade técnica, além
sim, o professor deve conhecer as especifide favorecer o conhecimento musical de forma
cidades da cultura africana para relacionar a
ampla.
dança à realidade brasileira, sensibilizando-se
ao emprego dos métodos mais adequados
PRINCÍPIOS PEDAGÓGICOS DO
para cada turma, durante o ensino da dança.

ENSINO DA CAPOEIRA

Para Voser (2012), determinam-se princípios a prática que antecede qualquer metodologia estabelecida para o ensino, ou seja, antes
de definir os métodos e estratégias para ensinar
uma determinada disciplina, faz-se necessária
a identificação dos princípios que nortearão o
processo de ensino-aprendizagem, apontando
os meios adotados e os motivos que levam o
professor à prática pedagógica dentro de sua
área de conhecimento. “Uma escola sem princípios pedagógicos deixa o método à deriva,
sem rumo. Os procedimentos de ensino que
impulsionam o professor a realizar suas estratégias para ensinar, determinando a escolha de
uma prática” (SANTANA, 2014, p.39).
Diante desta realidade, o ensino da
cultura africana deve ocorrer de maneira homogênea, considerando a necessidade de interação dos alunos, permitindo que o professor
observe as habilidades em níveis, determinando desde aqueles que mais desconhecem o

Neste momento, Costa (2013) aponta
como um dos maiores desafios aos professores o encontro do método ideal, que seja mais
eficiente para o desenvolvimento de seus alunos, de modo que todos aprendam independente do objetivo de formação em jogadores
assíduos, mas alcançando a máxima capacitação para a prática da dança, compreendendo
a importância da capoeira como herança cultural e histórica.
A escolha pela metodologia ideal, que
apresente coerência com as capacidades da
turma, determina uma aula dinâmica, interativa
e espontânea, elevando as chances de uma
aprendizagem significativa, que desperte a capacidade criativa dos alunos por meio da adoção da ludicidade nas aulas. A metodologia
adotada pelo professor, portanto, precisa estar
centrada na aprendizagem de seu aluno, possibilitando uma aula segura e prazerosa (SANTANA, 2014).
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Segundo as afirmações de Reverdito e
Dentre os principais métodos adotados
Scaglia:
pelos professores nas aulas de Educação Física, que objetivam o ensino-aprendizagem da
O ensino-aprendizagem nos esportes, danças e lutas, capoeira, estão o método parcial ou analítico, o
em muitas situações, não é condizente com os propómétodo global ou complexo e o método misto
sitos educacional, principalmente metodologicamente,
quando sua prática pedagógica, constantemente in- (VOSER, 2012).
fluenciada pelo esporte espetáculo e por modelos “receitas” descritos em manuais técnicos de maneira estereotipada, desconsidera as fases de desenvolvimento
(motor, cognitivo, social e afetivo) e a cultura corporal
do aluno adquirida ao longo de sua existência (REVERDITO E SCAGLIA, 2009, p.22).

Um método adequado permite que os
alunos aprendam de maneira significativa, sem
expor as dificuldades, levando à participação
de toda a turma, proporcionando a socialização e o respeito às diversidades. Além disso,
a dança não pode incentivar à exclusão dos
alunos menos habilidosos da participação nas
atividades práticas.

Para Santana (2014), o método conhecido como parcial ou analítico representa o ensino da dança pelas partes, levando ao desenvolvimento das habilidades motoras, depois ao
estudo da cultura africana relacionada à capoeira, finalizando com a aprendizagem prática,
após o entendimento do aluno de cada uma
das técnicas e elementos da dança, obtendo
como resultado avaliativo a realização de jogos
de capoeira, em que o professor observa se
os alunos compreenderam o que foi ensinado
anteriormente.
Neste contexto, uma metodologia analítica caracteriza-se pela adoção do ensino das
habilidades de maneira teórica, determinada
por etapas que antecedem uma aula prática,
levando a aplicação em jogos apenas quando
os alunos apresentam as habilidades técnicas
para a execução do exercício prático, direcionando a aprendizagem mais mecânica, sem a
possibilidade da adoção de procedimentos lúdicos (TENROLLER, 2009).

Tenroller (2009) chama atenção para
a importância da formação integral do aluno
nas aulas de Educação Física, extinguindo
métodos que valorizam o ensino tecnicista e
mecânico, proporcionando uma preocupação
excessiva no desenvolvimento das habilidades
físicas e motoras, levando à busca pelos mais
habilidosos na capoeira, submetendo a disciplina ao movimento do corpo, desconsiderando a capacidade de promover a interação enO segundo método, conhecido como
tre os alunos e a aprendizagem cooperativa e
global ou complexo, proporciona a aprendizaparticipativa.
gem da capoeira por meio do jogo, ou seja, na
Deste modo, o processo metodológico prática. A adoção deste método permite que o
deve apresentar diversificações, representando aluno adquira vivência com as variadas formas
um complemento ao processo de ensino-apren- de jogo propostas pela dança, aprendendo no
dizagem, levando a construção de ambientes contato inicial com a lutas, movimentos e brinsocioculturais, atendendo às necessidades de cadeiras (COSTA, 2013).
desenvolvimento de todas as capacidades huDe acordo com Voser (2012), o métomanas. Para o professor cabe o planejamento
de suas aulas, buscando atender a diversidade do complexo permite o ensino de habilidades
na demanda dos alunos (REVERDITO E SCA- motoras de forma conjunta, fundamentando a
metodologia em aspectos práticos, ou seja, iniGLIA, 2009).
cialmente o aluno aprende sem a intervenção
docente, pois a princípio, a execução técnica
remete-se à observação do professor acerca
das habilidades dos alunos. Após a iniciação,
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o professor de pode intervir direcionando o ensino da capoeira às movimentações básicas,
sempre relacionando à cultura africana com a
afro-brasileira, determinando a dança de maneira global à aprendizagem dos alunos.

Os direitos à liberdade, respeito e dignidade estão assegurados, aos alunos, no
Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA,
prevendo a brincadeira como uma prática essencial à aprendizagem, assim como o ensino
das linguagens artísticas, envolvendo dança,
de modo que o aluno vivencie os elementos
integradores da atividade, proporcionando a
socialização, sem que ocorra qualquer forma
de exclusão dos sujeitos (SANTANA, 2014).

No caso do método misto, refere-se a
união do método analítico ao método complexo, resultando na adoção de uma metodologia
mista. Esta prática permite desde a execução
de movimentos isolados, relacionados à capoeira, até a iniciação em diferentes tipos de luPara Cunha:
O
jogo
e
a prática de atividades lúdicas, educa, sotas, de maneira teórica, apresentando a fundacializa, despertam habilidades, possibilita o desenvolmentação da atividade (COSTA, 2013).
Segundo Tenroller:
O método misto consiste na sincronia dos métodos global-parcial-global. Inicialmente, o gesto técnico é executado como um todo; em seguida, o gesto é parcializado
com o objetivo de se fazer correções do movimento
(ou dos movimentos). Posteriormente, volta-se à prática completa dos movimentos. Sendo assim, a segunda
parte, servirá baseado no que se viu na primeira parte,
para que o professor faça a demonstração do exercício
e, assim, a partir da terceira parte, aconteça o gesto
completo (TENROLLER, 2009, 42).

Deste modo, os processos metodológicos adotados pelo professor de Educação
Física, para o trabalho com a capoeira como
resgate cultural, precisam ser diversificados,
de modo que uma estratégia complemente a
outra, levando os alunos à experimentação de
ambientes dinâmicos, possibilitando a aprendizagem significativa.

vimento do intelecto, desperta a fé que cada um deve
ter na própria força. Desenvolve e incentiva o espírito
de equipe, de solidariedade, de disciplina e de respeito,
aumenta a autoestima, a qualidade de vida, promove a
saúde. Deve-se considerar que, além desse conjunto
de benefícios, outros se somam, direta ou indiretamente, como aumento do rendimento escolar e por reflexo
na melhoria do comportamento na escola e junto à família, incorporação de valores considerados socialmente positivos (CUNHA, 2007, p.34).

Neste contexto, o ensino da capoeira representa uma aprendizagem importante
para os alunos, contribuindo para a formação
e desenvolvimento das capacidades humanas, destacando como um dos aspectos mais
benéficos à socialização entre os sujeitos. A
socialização realizada por meio da capoeira,
dentro do ambiente escolar, permite a execução dos jogos, pois não interessa ao aluno os
adversários, mas a atividade em si. Na adoção
de métodos adequados ao ensino da capoeira,
o professor consegue explorar uma infinidade
de ações, promovendo a participação de todos os alunos, assim como o reconhecimento
da coletividade, fundamental para que ocorra o
respeito aos colegas (SANTANA, 2014).

Quando a ludicidade e prática significativa são inseridas à aprendizagem, buscando
a promoção da socialização dos participantes,
contribuindo com a formação dos alunos, as
heranças culturais serão abordadas de maneira representativa, sem que o aluno relacione
Para Voser (2012), a prática do jogo
apenas a cultura africana à escravização, mas
compreenda as contribuições à identidade na- como uma luta ou dança permite aos alunos
cional, a partir de uma atividade dinâmica e o envolvimento com as práticas relacionadas
interessante (REVERDITO E SCAGLIA, 2009). ao exercício de sua preferência, desobrigando os sujeitos à realização de atividades, mas
proporcionando uma aprendizagem prazerosa,
uma vez que nenhum aluno sofre exclusão ou
deboche dos colegas, devido à inabilidade em
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determinados contextos. “No jogar o aluno demonstra sua capacidade ou incapacidade de
lidar com o grupo, tornando a capoeira um laboratório de experiências sociais e culturais”
(DAOLIO, 2007, p.70).
Os benefícios proporcionados pela
prática da capoeira representam a capacidade do aluno adotar atitudes sociais, como a
organização, a solidariedade e a formação de
lideranças, além de possibilitar uma sensação
de prazer imediato, fundamental na busca pela
moralidade, pois enquanto joga, o aluno consegue assumir os deveres que cabem a si, diante
dos colegas. Durante a realização da dança,
o sujeito tende a interiorizar regras que servirão como base para a construção da personalidade do indivíduo (REVERDITO E SCAGLIA,
2009).
O professor de Educação Física representa um papel importante na mediação da
prática da capoeira, motivando os alunos ao
desenvolvimento e respeito às diferenças, a
partir da construção de um ambiente dinâmico,
favorável e benéfico à aprendizagem. Além disso, o aluno precisa sentir que pertence ao grupo, cabendo ao docente à aproximação com
sua turma, proporcionando o estreitamento das
relações entre professor e alunos, aluno e aluno (SANTANA, 2014). O professor precisa estimular seus alunos a experimentações de momentos que valoriza as qualidades e minimize
as dificuldades, sem a cobrança de resultados
imediatos, possibilitando a formação integral
dos alunos (COSTA, 2013).

A CAPOEIRA NAS AULAS DE
EDUCAÇÃO FÍSICA
Os Parâmetros Curriculares Nacionais,
que norteiam a educação em relação às necessidades de trabalhar as habilidades na grade curricular, determinam que nos currículos
da disciplina de Educação Física exista a prática de atividades que desenvolvam a cultura do
movimento corporal, fundamental para a formação pessoal (SILVA, 2011).

Além disso, os documentos oficiais da
educação assegura à sociedade o ensino de
habilidades relacionadas à realidade, cultura e
história dos sujeitos, fundamentando a dança
da capoeira como um elemento desta vertente, relevante para que os alunos aprendam os
movimentos, mas entendam a importância do
respeito às regras e aos outros, além de possibilitar a socialização entre os alunos e o resgate da cultura nacional, a partir da compreensão
das contribuições da cultura africana ao Brasil
(RANGEL & DARIDO, 2015).
Com a promulgação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei
n° 9.394/96), a disciplina de Educação Física assumiu uma caracterização de elemento
transformador, que permite integrar o desenvolvimento físico dos sujeitos às necessidades
cognitivas, desde que ocorra sua inserção na
proposta pedagógica da escola, determinando
a disciplina como componente curricular da
Educação Básica, de fundamental importância
nas diferentes faixas etárias e condições escolares (SAMPAIO, 2008).
A capoeira representa, atualmente, um
jogo praticado no ambiente escolar, atraindo
os alunos à aprendizagem dos elementos técnicos da dança. Apesar desta popularização, a
capoeira ainda precisa assumir as finalidades
pedagógicas, desvinculando-se da marginalização que relaciona a luta à escravização, considerando a necessidade de trabalhar a cultura
africana e afro-brasileira em todas as disciplinas curriculares para formação, capacitação e
desenvolvimento dos alunos (RANGEL & DARIDO, 2015).
Diante desta realidade, o professor de
Educação Física precisa adotar uma postura
de orientador da aprendizagem e do conhecimento aos alunos, deixando de lado a intenção
da capoeira como uma dança que representa
apenas os negros, mas dimensionar as possibilidades e contribuições da cultura dessa população à herança cultural e formação da identidade nacional (DAOLIO, 2007). Sendo assim,
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é fundamental ao professor o conhecimento
dos períodos de sensibilidade dos alunos, respeitando o desenvolvimento das faixas etárias
a fim de aproveitar o desenvolvimento de todas
as fases humanas dos alunos (KREBS, 2010).
Santana (2014) afirma que as habilidades desenvolvidas nas aulas de capoeira
devem abordar a assimilação do aluno, permitindo a fundamentação pedagógica, deixando
de limitar a dança apenas ao rendimento físico
ou competições. As aulas de Educação Física
devem buscar uma abordagem lúdica da capoeira, vivenciado por meio de práticas enriquecedoras, proporcionando o desenvolvimento
das habilidades motoras e sociais.
De acordo com as afirmações de Daolio (2007), os anos iniciais do Ensino Fundamental estão caracterizados por aulas de
Educação Física como elementos de cultura
corporal, ou seja, a vivência estimula a prática
dos movimentos, acima da socialização entre
os alunos, proporcionando o aumento das capacidades motoras dos sujeitos. Já nas séries
intermediárias do mesmo ciclo, o direcionamento da disciplina remete-se à construção de
técnicas relacionadas aos esportes. Quando o
aluno alcança o Ensino Médio, a maioria dos
integrantes da turma tem a capacidade cognitiva superior, o que permite a compreensão das
situações, levando à criticidade e percepção
da necessidade de transformação das atitudes
e ações.
A capacidade de intervenção do aluno
é despertada quando existe um trabalho efetivo
com todas as possibilidades nas aulas de Educação Física, incluindo lutas, ginásticas, jogos,
danças e esportes diversos, entre eles, a abordagem à capoeira, que precisa ser trabalhada de forma experimental, com a participação
de todos os alunos, independente do gênero
e características físicas (RANGEL & DARIDO,
2015).

Para Silva (2011), as danças de capoeira nos anos iniciais do Ensino Fundamental
proporcionam a disseminação da modalidade,
levando a redução do preconceito e conhecimento da história de outros continentes, abordando as diferenças e diversidades existentes.
As habilidades desenvolvidas nas aulas de
Educação Física não podem segregar meninos
de meninas, cabendo à abordagem à capoeira como um estímulo à participação total dos
alunos, realizada pelos professores, que ao trabalharem com ambos os gêneros, permitem a
inserção de todos em práticas sociais diversas,
iniciadas na escola. Os objetivos devem ser os
mesmos, assim como as estratégias proporcionais às dificuldades, habilidades e necessidades entre os alunos (KREBS, 2010).
Existem, porém, situações em que as
práticas educativas são voltadas ao desenvolvimento dos mais habilidosos, cabendo ao
professor de Educação Física acabar com esta
realidade, alterando o percurso de situações
que discriminam e excluem as pessoas da realização de atividades. Nenhum aluno pode ser
caracterizado como frágil, sendo poupado de
aulas corporais, pois esta situação determina
uma desigualdade escolar, contrariando a função social da escola e da educação (DAOLIO,
2007).
Neste contexto, a capoeira jogada entre meninos e meninas, trabalhado desde cedo
nas escolas, permite a construção de uma nova
visão aos pensamentos de uma sociedade que
defende à prática da dança apenas a determinados grupos. A capoeira trata-se de uma atividade, tal como as demais, simbolizando o rompimento com os preconceitos, inserindo todos
os gêneros de maneira igualitária nas aulas de
Educação Física, proporcionando a participação coletiva em situações antes caracterizadas
de acordo com a capacidade física, motora e
as habilidades dos sujeitos (RANGEL & DARIDO, 2015).
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A capoeira nas aulas de Educação Física proporciona uma dinâmica significativa, ao
permitir o desenvolvimento motor e psicológico
dos alunos, além de contribuir com a promoção
à saúde, respeito às capacidades temporais e
espaciais, dentro da perspectiva da formação
integral dos sujeitos, considerando o mundo, a
sociedade, a aquisição do conhecimento e o
resgate cultural (KREBS, 2010).
O trabalho com os jogos educativos,
como a capoeira, possibilita um envolvimento
de todos os sujeitos participantes do processo
de ensino-aprendizagem, não apenas responsabilizando a Educação Física pelas atividades
esportivas, mas estendendo às demais áreas
do conhecimento a função social de estabelecer metodologias que permitam a realização
das brincadeiras com o propósito educativos
(SILVA, 2011).
Deste modo, o trabalho com a capoeira
nas aulas de Educação Física permite a consideração das aulas mistas, especialmente em
modalidades práticas caracterizadas para um
determinado grupo, como a capoeira. Quando as diferenças são trabalhadas no processo
educativo, determinando o respeito às diversidades, a dança representa a possibilidade de
atividades diferenciadas, que consideram a
participação de todos, levando à socialização
(SAMPAIO, 2008).
Nas aulas de Educação Física, considerar uma metodologia participativa e integradora, que aborda as relações culturais, não se
resume em proporcionar jogos e esportes mistos, com a participação de meninos e meninas
em uma mesma equipe, mas considerando
processo que incluem a atuação conjunta nos
jogos e atividades, além das demais modalidades do currículo, permitindo a participação dos
gêneros em diferentes momentos, de maneira
simultânea (KREBS, 2000).

Nas afirmações de Sampaio:
Propor atividades diferenciadas para meninos e meninas é contentar-se com um processo educativo que
não toma a sério a questão das relações de gênero e
os processos de organização simbólica da cultura que
estigmatizam determinadas práticas como próprias e
outras impróprias para cada sexo, com base nas construções e relações de poder de gênero, estabelecidas
na cultura e ao longo da história (SAMPAIO, 2008,
p.142).

Neste contexto, a capoeira implica no
trabalho com igualdades de acesso relacionadas à equidade no trato de relações de gênero, classe, etnia e necessidades especiais,
determinando os estereótipos como obsoletos
na prática educativa, caracterizando a corporeidade e participação de todos nas aulas de
Educação Física.
Uma das problemáticas com a adoção
da capoeira trata-se da resistência dos participantes, devido à cultura social que marginaliza o negro em diferentes grupos sociais, determinando a fragilidade da cultura africana e
descentes afro-brasileiros como barreira para
a inserção em diferentes atividades, cabendo
à capoeira uma aproximação com o conhecimento dessa população ao jogos, facilitando a
inserção, socialização e aprendizagem (SILVA,
2011).
Para Sampaio (2008), as aulas de Educação Física não devem apresentar um processo de agrupamento entre as diferenças, o
que caracteriza uma segregação dos alunos.
As habilidades devem ser enxergadas além do
contexto biológico, determinadas pela cultura
humana, levando à transformação de situações
de desigualdade ao respeito às diversidades.
Quando a criança já reconhece a necessidade de participação de todos os colegas nos
esportes, as representações e comportamentos sociais tendem a superar as limitações da
sociedade, direcionando ao respeito às diversidades.
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A função social da disciplina de Educação Física consiste na composição de espaços
que estimulam e ampliam as capacidades humanas, desenvolvidas considerando os aspectos motores, afetivos, cognitivos, psicológicos,
sociais e culturais, oportunizando a variação na
aprendizagem de conteúdos significativos, que
representam ao aluno uma relação com o meio
(DAOLIO, 2007).
Os jogos, neste contexto, simbolizam
a possibilidade de inclusão às diversidades,
respeitando o tempo e espaço de cada aluno,
de maneira individual, mas incentivando a coletividade nas experiências que levam ao desenvolvimento humano, além de possibilitar um
resgate cultural, a partir de atividades como a
capoeira (RANGEL & DARIDO, 2015).

Para Sampaio (2008), a educação precisa proporcionar ao aluno a conscientização
das raízes e princípios, possibilitando a identificação de referências para construção da
identidade, ensinando o respeito às culturas,
diversidades, tradições, patrimônio, entre os
demais aspectos importantes para configuração de uma sociedade, ressaltando a importância para a criança de sentir-se pertencente,
respeitada, amada e aceita.
É fundamental aos alunos a realização
de brincadeiras, músicas e esportes que abordem a cultura e história nacional, destacando
as influências africanas, contemplando a diversidade cultural, social, racial e política dentro
dos espaços escolares, especialmente em atividades nas aulas de Educação Física (SILVA,
2011).

Em relação às questões de gênero, o
professor pode organizar sua turma de modo
que ocorra conformidade entre os alunos, permitindo que reconheçam as práticas da dança,
jogos e lutas como uma maneira de trabalhar e
aceitar as diferenças. Portanto, durante a realização das atividades, o professor de Educação
Física pode agrupar os alunos, de modo que
as regras sejam colocadas para a intervenção,
a fim de solucionar e amenizar situações de
conflito (KREBS, 2010).
A capoeira não garante a ausência de
problemas em relação às diferenças, o que
não significa um aspecto negativo, pois quanto
maiores os questionamentos discentes, maior
a mediação do professor de Educação Física
no processo de aprendizagem. O respeito às
diversidades trata-se de uma iniciativa que leva
ao conhecimento acerca das necessidades
de transformação social e cultural dos sujeitos, podendo ser valorizada quando a cultura
e história africana são abordadas de maneira
significativa, sem redução ao período de escravização (SILVA, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização desse trabalho observou-se que a capoeira trata-se de uma dança
ou luta importante para o trabalho das habilidades e práticas relacionados à Educação Física,
permitindo a socialização dos sujeitos, além de possibilitar a abordagem da cultura e história
africana para a aprendizagem e resgate cultural nacional, promover a integração dos alunos,
proporcionando a busca por um objetivo comum e conscientizando sobre a necessidade de
respeito às diversidades.
Durante o jogo de capoeira, os alunos tendem a revelarem seu potencial e habilidades,
devido à satisfação alcançada na realização da aprendizagem por meio da ludicidade e dos
processos dinâmicos, que favorecem a participação de todos os discentes nas aulas. Quando
os alunos conseguem sentir prazer ao realizarem uma atividade escolar, identificando a necessidade de um determinado trabalho, o processo de ensino-aprendizagem permite a construção
de um ambiente satisfatório, em que alunos e professores podem trocar informações e vivências,
garantindo a socialização e o respeito às diversidades culturais, de gênero, étnicas, entre outros
fatores.
Além disso, a capoeira favorece na construção de uma identidade participativa e transformadora, devido à exigência do jogo na aceitação e cumprimento das regras, tal como a necessidade do auxílio dos colegas, pois sozinho não é possível executar os elementos técnicos
da capoeira, que depende da movimentação conjunta para efetivação da prática.
Sendo assim, cabe ao professor à escolha pelos métodos e estratégias adequadas,
proporcionando a interação entre os alunos dentro das aulas de Educação Física, de modo que
aprendam a respeitar-se fora do ambiente escolar.
A partir da aprendizagem direcionada a inclusão das diversidades nos contextos educacionais, sejam culturais, históricas, sociais, étnicas, entre outras, direcionando os alunos ao
alcance de uma formação humana com características sensíveis, críticas e participativas, determinando que todos os cidadãos precisam ajudar nas transformações sociais. As opiniões,
mesmo contrárias, devem ser ouvidas, analisadas e estruturadas de modo que atendam às necessidades do coletivo.
Para o trabalho com a cultura e história africana nas aulas de Educação Física, por meio
da capoeira, o professor, ao planejar sua aula, pode incluir as questões raciais e a diversidade
em diferentes disciplinas do currículo, estimulando a abordagem das heranças culturais na arte,
linguagem, raciocínio, entre os demais contextos curriculares da educação.
Os alunos precisam reconhecer e identificar sua participação em características e mensagens, potencializadas na aprendizagem e conscientização dos alunos.
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UM OLHAR PARA AS RELAÇÕES DE GÊNEROS

RESUMO: O presente artigo não tem como objetivo esgotar o tema sugerido para aqui ser debatido, contudo, tenciona direcionar um olhar para um conceito assertivo acerca da Relação de
Gêneros. É importante também enfatizar que para discorrer acerca de tal assunto foi necessário partir de definições sobre gênero e sexo. O desenvolvimento do trabalho se deu por meio
de leituras específicas sobre o tema, assim como também foram realizadas comparações do
ponto de vista dos autores que aqui serão citados. Diante disso, concluiu-se que falar dessa
relação de Gênero é muito mais do que falar de homem e mulher, sendo necessário entender,
também, as interações dos gêneros, as relações de poder, o papel que a sociedade atribui para
cada um e o que a mesma sociedade espera de cada um, desde o nascimento. Também se
torna totalmente relevante para este debate entender que cada indivíduo não é vazio, modificando, muitas vezes, os papéis pré-determinados e o que foi imposto, ou seja, cada indivíduo
age na sociedade assim como a sociedade age no indivíduo.

Palavras-chave: Relação de Gêneros; Relações de Sexo; Educação.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho foi produzido com base nas leituras em dissertações, artigos de revistas,
entrevistas publicadas em sites, livros, manchetes jornalísticas e textos acadêmicos
em geral. A seleção deles teve como base alguns dos principais autores do tema

em questão.
No decorrer deste trabalho, foram lançadas citações para que juntas melhor reforçassem
os conceitos e que, assim, pudessem demonstrar a conclusão do autor deste trabalho.
Parte da bibliografia escolhida para a produção do artigo é de fácil acesso, foi escolhida
propositalmente para que possa ser encontrada facilmente na internet. Contudo, para que não se
tenha uma visão simplista dos conceitos dos autores escolhidos é importante que se tenha contato
com as obras completas, embora a ideia inicial seja de possibilitar o primeiro contato com os textos
mais acessíveis.
Em alguns momentos, as ideias dos autores pesquisados são colocadas frente a frente,
não para que sejam julgadas como mais certas ou menos certas, mas sim para que fique demonstrada a complexidade do tema, isto é, as ideias se complementam afunilando para uma conclusão.
Os conceitos de Sexo e Gênero fazem parte da definição de Relações de Gênero e estão
acoplados de maneira que não se pode separar um do outro, sendo assim, a disposição destes
conceitos no trabalho se apresentou sempre como um todo, embora em alguns momentos a disposição dos conceitos esteve exposta de forma alternada.
O trabalho a seguir foi embasado em textos cujos autores dispuseram de pesquisas, muitas delas publicadas em artigos científicos e/ou em livros. Neste sentido, foram citados trechos,
os quais melhor compreenderam os conceitos para que se apresentasse uma reflexão acerca do
tema.
A ideia ao produzir o presente artigo foi de chamar a atenção para uma questão muito
presente no dia a dia de todos, que são as Relações de Gêneros, direcionando um olhar para este
tema. Sendo bastante pesquisado, o tema Relações de Gênero é muito amplo e, por este motivo,
o conceito se apresentou de uma forma mais complexa no desenrolar do trabalho.
Este trabalho, além de se fazer presente para chamar a atenção direcionando um olhar
para as Relações de Gênero, teve também o objetivo de proporcionar espaço para outros possíveis questionamentos e pesquisas sobre o tema em questão, sem ter o intuito de esgotar todo o
conceito do tema.
Para chegar ao entendimento do que são as Relações de Gêneros, foi necessário acoplar
no desenvolvimento deste trabalho outros conceitos, os quais proporcionam mais sentido em uma
melhor definição, sendo eles: conceito de Sexo e conceito de Gênero. Estes foram apresentados
com a utilização de citações e conclusões.
A pesquisa deste trabalho utilizou o conceito de sexo e gênero dos autores Cabral e Diaz,
bem como também baseou-se na definição de Relações de Gênero deles, demonstrando a definição de sexo segundo Nunes e Silva e relatando que Araújo caracteriza gênero como um processo
de diferenciação cultural.
O trabalho apresentará a definição de Gênero como um elemento constitutivo das relações
sociais baseado nas relações de poder, de acordo com Scott (1995) e trará um diálogo de Butler
para uma definição de que gêneros são significados culturais assumidos pelo corpo sexuado.
Também será aqui relatado que a construção dos gêneros e das sexualidades se dá por
meio de inúmeras aprendizagens e práticas, segundo os pensamentos de Louro. A organização
deste artigo está assim dividida: Introdução (breve apresentação); Desenvolvimento (o texto da
pesquisa apresentado de acordo com as fontes consultadas); Considerações finais e Referências.
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UM OLHAR PARA AS RELAÇÕES DE
GÊNEROS - RELAÇÕES DE GÊNERO E
SEXO

Assim, a diferenciação entre homens e
mulheres não resultaria meramente de diferenças biológicas, mas, fundamentalmente, de um
processo de diferenciação cultural”. Para Scott
(1995) “Gênero é um elemento constitutivo das
relações sociais, baseado em diferenças percebidas entre os sexos e a maneira primordial
de significar relações de poder”. Em um diálogo com Scott, Butler define ainda que:

As Relações de Gênero são transversais aos tempos, seja hoje, seja ontem ou anteontem, o fato é que os gêneros se relacionam a todo o instante, ao nascer, ao morrer,
ao acordar, ao estudar, isto é, relacionam-se
pelo simples fato de existirem. Mas o que são
O gênero são significados culturais assumidos pelo cor“Relações de Gênero”?
po sexuado, supondo por um momento a estabilidade
O conceito de Relações de Gênero é
um tema muito pesquisado e discutido, porém,
antes, é muito importante discorrer inicialmente
sobre o conceito de sexo e gênero. Cabral e
Diaz (1999) definem o conceito de sexo e gênero como:
Sexo refere-se às características biológicas de homens
e mulheres, ou seja, às características específicas dos
aparelhos reprodutores femininos e masculinos, ao seu
funcionamento e aos caracteres sexuais secundários
decorrentes dos hormônios” e “Gênero refere-se às
relações sociais desiguais de poder entre homens e
mulheres que são o resultado de uma construção social
do papel do homem e da mulher a partir das diferenças
sexuais (CABRAL e DIAZ, 1999, p. 75).

Para Nunes e Silva (2000, p. 74):
É possível entender sexo como a marca biológica, a
caracterização genital e natural, constituída a partir da
aquisição evolutiva da espécie humana como animal.
Já a sexualidade é um conceito cultural, constituído
pela qualidade, pela significação do sexo. Nesta definição, somente a espécie humana ostentaria uma sexualidade, uma qualidade cultural e significativa do sexo
(NUNES e SILVA, 2000, p. 34).

O termo “gênero” teve forte influência do
movimento feminista no século XIX. A luta por um
movimento social, que defendia a igualdade dos
sexos marcou não somente o período da militância, mas também o início de uma maior visibilidade do termo em um determinado tempo. Araújo
(2005, p. 42) salienta que: “No âmbito teórico, o
conceito de gênero passou a ser constitutivo do
movimento feminista, pois, com ele, passou-se a
problematizar a construção social de papéis femininos, masculinos etc.” (ARAÚJO, 2005, p. 42).

do sexo binário, não decorre daí que a construção de
“homens” se aplique exclusivamente a corpos femininos ou que o termo “mulheres” interprete somente corpos femininos” (BUTLER, 2008 apud ARAÚJO, 2011,
p. 56).

Louro (1992), define que:
Gênero, bem como a classe, não é uma categoria pronta e estática. Ainda que sejam de naturezas diferentes
e tenham especificidade própria, ambas as categorias
partilham das características de serem dinâmicas, de
serem construídas e passíveis de transformação. Gênero e classe não são também elementos impostos
unilateralmente pela sociedade, mas com referência
a ambos supõe-se que os sujeitos sejam ativos e ao
mesmo tempo determinados, recebendo e respondendo às determinações e contradições sociais. Daí advém a importância de se entender o fazer-se homem
ou mulher como um processo e não como um dado
resolvido no nascimento. O masculino e o feminino são
construídos através de prática sociais masculinizantes
ou feminilizantes, em consonância com as concepções
de cada sociedade. Integra essa concepção a ideia de
que homens e mulheres se constroem num processo
de relação (LOURO, 1992).

Homens e mulheres têm papéis diferentes na sociedade, muitas das diferenças
se expressam por meio da religião, televisão,
moda, Internet, escola etc. Por essas vias são
lançados inúmeros significados, tanto na forma
implícita como na forma explícita. O fato é que
de algum modo os significados aparecem. Falar de gênero e sexualidade é entender significados e observar complexidades.
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Louro (2008, p.18) afirma que:
A construção dos gêneros e das sexualidades dá-se
através de inúmeras aprendizagens e práticas, insinua-se nas mais distintas situações, é empreendida de
modo explícito ou dissimulado por um conjunto inesgotável de instâncias sociais e culturais. É um processo minucioso, sutil, sempre inacabado. Família, escola,
igreja, instituições legais e médicas mantêm-se, por certo, como instâncias importantes nesse processo constitutivo. Por muito tempo, suas orientações e ensinamentos pareceram absolutos, quase soberanos (LOURO,
2008, p. 18).

Simone de Beauvoir escreveu em seu
livro, O Segundo Sexo, a famosa frase: “Ninguém nasce mulher torna-se mulher”, neste
sentido Cabral e Diaz (1999) afirmam:
O papel do homem e da mulher é constituído culturalmente e muda conforme a sociedade e o tempo. Esse
papel começa a ser construído desde que o(a) bebê
está na barriga da mãe, quando a família de acordo à
expectativa começa a preparar o enxoval de acordo ao
sexo. Dessa forma, cor de rosa para as meninas e azul
para os meninos. Depois que nasce um bebê, a primeira coisa que se identifica é o sexo: “menina ou menino”
e a partir desse momento começará a receber mensagens sobre o que a sociedade espera desta menina ou
menino. Ou seja, por ter genitais femininos ou masculinos, eles são ensinados pelo pai, mãe, família, escola,
mídia, sociedade em geral, diferentes modos de pensar,
de sentir, de atuar. Por exemplo, as meninas são incentivadas a serem passivas, sensíveis, frágeis, dependentes e todos os brinquedos e jogos infantis reforçam o
seu papel de mãe, dona de casa, e consequentemente
responsável por todas as tarefas relacionadas ao cuidado dos filhos e da casa. Ou seja, as meninas brincam
de boneca, de casinha, de fazer comida, de limpar a
casa, tudo isto dentro do lar. Pelo contrário, os meninos
brincam em espaços abertos, na rua. Eles jogam bola,
brincam de carrinho, de guerra, etc. Ou seja, desde pequenos eles se dão conta que pertencem ao grupo que
tem poder. Até nos jogos os meninos comandam. Ninguém os mande arrumar a cama, ou lavarem a louça,
eles são incentivados a serem fortes, independentes,
valentes (CABRAL; DIAZ, 1999, p. 23).

As Relações de Gênero são produto de um processo
pedagógico que se inicia no nascimento e continua
ao longo de toda a vida, reforçando a desigualdade
existente entre homens e mulheres, principalmente em
torno a quatro eixos: a sexualidade, a reprodução, a divisão sexual do trabalho e o âmbito público/cidadania.
A sexualidade na mulher tem sido relacionada com a
reprodução, ou seja, para a mulher o centro da sexualidade é a reprodução e não o prazer. A sexualidade
reduzida à genitalidade se apresenta para as mulheres
como algo sujo, vergonhoso, proibido. Os homens, ao
contrário das mulheres, recebem mensagens e são preparados para viver o prazer da sexualidade através do
seu corpo, já que socialmente o exercício da sexualidade no homem é sinal de masculinidade. De um modo
geral podemos dizer que as mulheres desde que nascem são educadas para serem mães, para cuidar dos
outros, para “dar prazer ao outro”. A sua sexualidade é
negada, reprimida e temida. Outro dos eixos onde se
constrói e se concretiza a desigualdade entre homens
e mulheres é a reprodução. A mulher pode gerar um
filho, e isto que em si é uma fonte de poder tem sido
controlado e tem determinado outros papéis diminuindo
as possibilidades e limitando a vida das mulheres em
outros âmbitos, como por exemplo, no campo do trabalho. O terceiro eixo é a divisão sexual do trabalho. Pelo
fato biológico que a mulher é quem engravida e dá de
mamar, tem sido atribuído a ela a totalidade do trabalho reprodutivo. [...] O quarto eixo refere-se ao espaço
público e ao reconhecimento da cidadania. [...] A desigualdade de gênero, como outras formas de diferenciação social, trata-se de um fenômeno estrutural com
raízes complexas e instituído social e culturalmente de
tal forma, que se processa cotidianamente de maneira
quase imperceptível e com isso é disseminada deliberadamente, ou não, por certas instituições sociais como
escola, família, sistema de saúde, igreja, etc (CABRAL;
DIAZ, 1999, p. 23).

Podemos concluir que discursar acerca das Relações de Gênero é muito mais que
falar de homem e mulher, ou falar das características de cada sexo, ou dos comportamentos
de um ou outro gênero. Não é possível falar
em Relações de Gênero sem associar esta
construção às relações de poder, não se pode
deixar de falar de Relações de Gênero sem falar em sociedade, e principalmente, acerca do
As interações de homens e mulheres que a sociedade espera de um de outro gênecom a sociedade e entre si desde o nascimen- ro (CABRAL; DIAZ, 1999).
to, juntamente com o que a sociedade espera
de cada indivíduo caracterizam as Relações
de Gênero. Nesta perspectiva Cabral e Diaz
(1998) definem que:
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A complexidade do tema exige que,
para se chegar a uma compreensão, é necessário também perceber que, por mais que uma
sociedade lance uma perspectiva para cada
pessoa, reforçando papéis, atribuições, regras,
comportamentos e tradições, tentando pré-determinar comportamentos, como o de que o
indivíduo não é vazio, ou seja, o indivíduo age
na sociedade assim como a sociedade age no
indivíduo, modificando e transformando conceitos, comportamentos, ações e tradições (CABRAL; DIAZ, 1999).
Partindo do raciocínio de que o fator
biológico está associado às relações de poder e que repercute diretamente no significado de “macho” e “fêmea”, não se pode deixar
de salientar que o controle corporal, desde os
primórdios, esteve relacionado às questões de
dominação, assim como, a sexualidade que reafirma a tentativa de imposição das obrigações
dos gêneros pela sociedade. Neste sentido,
Cabral e Diaz (1999), afirmam que:
Todavia, ao pensarmos em gênero vamos encontrar um
sistema disciplinário, normativo que define as bases do
papel da mulher e que tem determinado sua posição
na sociedade ao longo da história humana, à raiz de
uma consequência biológica, a capacidade de gerar
filhos. A partir disto, se estabelece um dos mais importantes mecanismos de controle e poder, o controle da
reprodução, que não podendo ser desvinculada da mulher, determina “esse seu lugar social”. A reprodução
se processa no corpo e, portanto, este será o território
onde serão travadas as batalhas para seu controle. Ao
aprofundarmos essa questão veremos que nesse eixo
se encontra a conexão entre sexualidade, reprodução
e controle social do corpo, tendo como estratégia as
relações de gênero. É importante observar que o corpo,
e não só a consciência das pessoas, têm sido objeto
de dominação. Toda e qualquer sociedade têm práticas regulatórias do corpo. No caso específico de nossa cultura esse controle tem sido exercido através da
sexualidade visando não só sua execração, mas sua
normatização e disciplinaridade, pois afinal o que está
supostamente em jogo é a espécie e a própria ordem
social, dentro de um contexto basicamente econômico.
O que vai justificar uma intervenção pública, no que é
de domínio privado, desconsiderando totalmente a autonomia sexual e cidadã das pessoas, principalmente
das mulheres e não só nas questões de gênero (CABRAL; DIAZ, 1999, p. 28).

As desigualdades de gênero estão atreladas às relações de submissão, relações de
poder, controle corporal e do controle da sexualidade. Estas representações são lançadas por
várias vias com o passar do tempo nas culturas e, muitas vezes, não é perceptível perceber
em que momento o sujeito foi condicionado a
aprender a pensar ou a agir de tal forma. Isso
ocorre, pois na maioria das situações os conceitos estão tão colados na cultura, que a forma
de agir e pensar torna-se instintiva (CABRAL;
DIAZ, 1999).
Para os autores, (1999) entendem que
entre as principais vias para serem seguidas em
relação a uma profunda transformação, a Educação é a que mais oferece essa possibilidade.
Para eles, deveria haver a criação de um programa de educação sexual que, além de informar e
denunciar as desigualdades, também pudesse
ajudar em um processo de reflexão acerca das
consequências dessas desigualdades, motivando o comprometimento das pessoas nas diferentes ações para mudanças necessárias.

O PAPEL DA ESCOLA NAS RELAÇÕES
DE GÊNEROS
Conforme Louro (1997), a escola sempre teve sua função perante a sociedade, diferenciando-se como um ambiente democrático
que necessita dar oportunidades a altercação
de questões de nível social, possibilitando o
desenvolvimento do pensamento crítico. Para
tanto, faz-se imperativo que o (a) educador
(a) origine novos subsídios e contextualize-os,
além de fornecer meios para que o (a) contrair
mais conhecimentos. A escola também é um
espaço no qual a criança se socializa, acarretando uma transmissão sociocultural, abarcando as relações de gênero.
Com isso, a escola tem um papel capital na desmistificação destas alterações, além
de ser um extraordinário aparelho na constituição de valores e de costumes, que aceitam
um olhar mais crítico e mais reflexivo acerca
das identidades de gênero, ao invés de ser um
ambiente de exercícios de desigualdades e de
cultura de preconceitos e discriminações. Louro (1997) ressalta tal ideia em:
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Diferenças, distinções, desigualdades... A escola entende disso. Na verdade, a escola produz isso. Desde seus
inícios, a instituição escolar exerceu uma ação distintiva. Ela se incumbiu de separar os sujeitos — tornando
aqueles que nela entravam distintos dos outros, os que
a ela não tinham acesso. Ela dividiu também, internamente, os que lá estavam, através de múltiplos mecanismos de classificação, ordenamento, hierarquização
(LOURO, 1997, p. 57).

tou com seu discurso proferido de modo consciencioso em alegação aos direitos femininos,
polemizando com outros autores renomados
acerca da identidade entre sexos (ALBERNAZ;
LONGHI 2009).

Sendo assim, torna-se imprescindível
apreender como são desenvolvidas e autenticadas as contendas de gênero, fazendo com
que os alunos (as) se vejam ou se diferenciam
de acordo com as qualidades socialmente estimadas e/ou determinadas, observando o papel
e a responsabilidade da escola para a desmistificação das altercações e preocupações existentes em analogia ao sexo (LOURO, 1997).

Afirmou a necessidade de se dar às meninas uma
educação idêntica à dos meninos: Se fosse costume
mandar as meninas à escola e ensinar-lhes as ciências,
como se fazem aos meninos, elas aprenderiam da mesma forma que estes compreenderam as sutilezas das
artes e ciências, tal como eles (ALBERNAZ; LONGHI
2009).

GÊNERO, FEMINISMO E
SEXUALIDADE

Para tanto Albernaz e Longhi (2009)
mostram que:

Albernaz e Longhi (2009) também entram em acordo come acordo com esta linha
de entendimento, na qual a educação era encarada como um meio de se obter a igualdade,
do final do séc. XIX para o início séc. XX, as
feministas se repousaram nas ideias da filosofia, a qual apreende o ser humano como se ele
fosse uma “tábula rasa”, para reproduzir formas sociais de educação igualitária, apontando para uma igualdade entre sexos. Ou seja:
como todos nascem como se fossem “folhas
de papel em branco”, se o mesmo modelo de
educação fosse elemento similar tanto para
os meninos quanto para as meninas ambos
aprenderam da mesma forma.

Para Albernaz e Longhi (2009), as relações de gênero aludem as analogias sociais
de domínio entre homens e mulheres, nas quais
cada indivíduo tem seu papel na sociedade e
este papel é verificado pelas alterações sexuais.
Este modelo de afinidade desigual atribuída pela
sociedade, mesmo antes da criança entrar para
o universo escolar é corriqueiro neste espaço e
apenas contribui para que haja os preconceitos e
para os direitos de um sexo em relação ao outro,
auxiliando na constituição da analogia sexual das
Para Guacira Louro (1999) a “primeira
meninas e dos meninos, aproveitando da disci- onda” do feminismo iniciou no século XIX com
plina como aparelho que usará para orientar o
as chamadas “manifestações contra a discricomportamento das crianças de acordo com o
minação feminina”. As exigências, naquele
seu gênero (ALBERNAZ; LONGHI 2009).
período, apresentavam o enfoco originalmenO julgamento de gênero que ambiciona- te na ascensão da igualdade entre os direitos
mos ressaltar está unido francamente à história contratuais e os direitos de atributos tanto para
do movimento feminista moderno, um movimen- homens quanto para mulheres e, na oposição
to social organizado, frequentemente estando de de casamentos arranjados e da qualidade de
acordo com ideias do século XIX e que sugere mulheres casadas - e seus filhos - por seus
a igualdade nas semelhanças entre mulheres e maridos. Contudo, no final do século XIX, esse
homens por meio da modificação de valores e ativismo passou a mirar especialmente a aquide atitudes e condutas humanas. Mesmo o movi- sição de um poder político, sobretudo pelo dimento feminista sendo confirmado no século XIX, reito feminino ao voto.
seu primeiro rumor nasceu ainda no século XIV,
período em que Christine Pisan, primeira mulher
aconselhada a ser poeta oficial da corte, despon316
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo se desenvolveu utilizando conceitos de alguns autores importantíssimos para o estudo do tema. Logicamente que muitos outros autores importantes, tanto quanto
estes, não fizeram parte desta pesquisa pelo simples fato de que ela apresenta um tema muito
complexo.
Quando se discutiu acerca das Relações de Gênero neste artigo, concluiu-se que este
tema é algo muito mais amplo do que falar de homem e mulher. Entendeu-se também que é necessário estar atento para o que a sociedade tenta impor em relação ao papel de cada gênero,
bem como estar atento para a relação ativa e passiva de cada um nos grupos sociais. O fato é
que foi verificado também a importância da questão biológica quando se definiu gênero, sexo e
relação de poder.
As Relações de Gênero atravessam os tempos e as civilizações, falar deste tema é muito mais do que falar de homens e mulheres, a definição está além da utilização do conceito de
sexo, gênero ou pessoa.
É uma construção que nasce junto com o indivíduo, se amplia nas interações dos gêneros entre si e com a sociedade. Esta última, por várias vias, cria normas, padrões, tradições e
comportamentos, tentando formatar pessoas e grupos.
Estes grupos podem ampliar-se, reproduzindo ou opondo-se às normas e comportamentos determinados, isso porque as pessoas não são “vazias” e de alguma forma acabam influenciando na transformação das regras.
As normas e os comportamentos acabam de algum modo, por estarem atrelados ao
controle do corpo e da sexualidade. Unem-se às relações de poder, as quais desde os primórdios estão presentes.
O fato é que ao tentar condicionar um determinado gosto para um menino ou uma menina é muito mais do que associar o papel de homem ou mulher, isto é, este condicionamento
acaba por reforçar a ação dos significados de macho e de fêmea.
O sentido natural de reprodução se reafirma para fêmea, assim como o de dominador
para o macho. Põem-se em patamares diferentes e aquele que domina tem a ação ativa e aquela
que é dominada tem a ação passiva.
Em uma analogia, seria o equivalente dizer que os meninos brincam de carrinho, constroem cidades com os brinquedos, imitam engenheiros, sempre tendo uma posição mais ativa
de acordo com o que se espera do gênero masculino.
Enquanto isso, as meninas brincam de bonecas ou brincam de cuidar da casa, sempre
tendo uma posição mais passiva de acordo com o que se espera do gênero feminino.
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Uma reeducação no sentido de se igualar direitos, papéis e conceitos pode colocar os
gêneros no mesmo patamar. Para isso, é necessário partir de novas construções, e sobretudo,
reconhecer que nos moldes atuais são lançados inúmeros significados preconceituosos e separatistas.
A escola, por sua vez, tem um importante papel social como de transformadora da sociedade, não podendo deixar de adotar sua responsabilidade acerca da constituição das identidades de gênero de seus alunos, contribuindo, com isso, com toda a sociedade envolvida em
seu contexto escolar.
Sendo assim, torna-se imperativo analisar alguns julgamentos adjuntos a questões de
gênero no ambiente escolar, buscando que se perceba o jeito com que as professoras tratam
do assunto em sala de aula, sendo possível, desta forma, que elas discutam com seus alunos
conjecturas pertinentes à discriminação, ao preconceito, à igualdade de gênero e à padrões de
comportamentos.
Desta forma, apreende-se que é papel da escola tomar uma atitude comportamental
educativa, tendo em mira um trabalho voltado para o desenvolvimento dessas analogias, principalmente com o objetivo de abolir com essa distinção, questionando se realmente essas qualidades proferidas como sendo “naturais” são verdadeiramente congênitas ou social e historicamente arquitetadas.
A escola, ao mostrar-se neutra, acaba cooperando para o acrescentamento da bipolarização existente entre os homens e as mulheres, o que é manifesto quando se apreende como
os meninos e as meninas se identificam e caracterizam semelhantemente ao sexo oposto.
Com isso, a escola ao lado dos (as) educadores(as), como manipuladores do conhecimento, tem uma importância muito grande na constituição da cidadania, com isso, precisam
estar dispostas (as) para a diversidade dos costumes de cada pessoa viver sua fase de infância
e sua sexualidade, como também os impactos das opções de cada aluno (a).
Assim, é imperativo que o (a) docente tenha preparação para abordar a sexualidade com
crianças em sala de aula, mostrando-se aberto e não externando suas percepções particulares
para seus alunos (as), permitindo, desta forma, que eles desenvolvam costumes coesos com
os valores que eles (as) mesmos (as) escolheram como seus.
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O PAPEL DO PROFESSOR NO PROCESSO DE
DEFICIÊNCIAS DE APRENDIZAGEM DE LEITURA
E ESCRITA DOS ALUNOS

RESUMO: Com este trabalho, através de pesquisas bibliográficas, o presente estudo procura
tematizar as dificuldade de aprendizagem na leitura e o papel do professor perante o aluno
com necessidades. Pois a aprendizagem não é apenas um processo de aquisição de conhecimentos, conteúdos ou informações. O aluno aprende agindo e interagindo com o meio
para explorar, criar e transformar. Para isso o professor deverá estabelecer uma relação de
confiança e afetividade através de algumas teorias que foram desenvolvidas por psicólogos
da aprendizagem para que entendam a orientação do ensino nas escolas atuais e optem pela
prática escolar que desejarem, pois a cada aprendizagem ele reorganizou suas ideias ,estabelecendo relações com as aprendizagens anteriores. É importante entender quais são os distúrbios apresentados na leitura, para que o professor possa interagir com o aluno facilitando
o desenvolvimento da aprendizagem do educando. Para isso o professor poderá utilizar jogos,
teatros, músicas, tudo para garantir a aprendizagem efetiva.

Palavras-chave: Leitura; Distúrbios; Aprendizagem; Relação; Professor-Aluno.
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INTRODUÇÃO

H

á muitos anos, psicólogos e educadores procuram descobrir como se aprende.
Várias observações realizaram-se e também surgiram diversas teorias na tentativa
de explicar o processo de aprendizagem. Pois é útil ao professor conhecer as
teorias desenvolvidas por psicólogos de aprendizagem, para que entendam as dificuldades de
seus alunos. Segundo Maria Tereza Coelho (1999, p.100):
Para os futuros profissionais da educação algumas informações constituem parte essencial de seu preparo. A partir do momento em que o professor ou especialista em educação passa a compreender os princípios do processo de aprendizagem e adquirir prática na aplicação
dos mesmos em situações representativas os problemas que podem ocorrer nessa área serão
tratados e resolvidos sem tabus e sem traumas (COELHO, 1999, p.100).
A Língua Portuguesa é muito complexa e exuberante, porém muito aluno tem grande
dificuldades de entendê-la e aplicá-la de acordo com a norma culta. Portanto é muito importante
que professores conheçam e saibam identificar esses distúrbios de escrita e leitura em seus
alunos, ou ainda no meio social mais amplo em que está inserida a escola (COELHO, 1999).
O trabalho aqui apresentado trata-se de tema importante do ponto de vista acadêmico,
uma vez que fará uma releitura de textos já estudados abordando os distúrbios de aprendizagem
na Língua Portuguesa, dentre eles, dislexia, leitura silenciosa e dificuldades de compreensão de
leitura. Aprofundando os conhecimentos nessa área visto que o professor enfrenta esse tipo de
situação e conhecendo suas causas, poderá agir com segurança, auxiliando o aluno e tornando
esse conhecimento um facilitador no processo de ensino (COELHO, 1999).
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OS DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM
NA LÍNGUA PORTUGUESA DENTRO
DA LEITURA E ESCRITA
O conceito de leitura está geralmente
restrito à decifração da escrita, sua aprendizagem, no entanto, liga-se a capacitação para o
convívio e atuações sociais, culturais e econômicas. Saber ler e escrever, já entre os gregos
e romanos, significava possuir a base de uma
educação adequada para a vida. E o aprendizado se baseava em disciplina rígida, por meio
de métodos analítico, primeiro decorar o alfabeto, depois soletrar palavras isoladas, frases
até chegar ao texto. Segundo Morais e Poppovic (1966) a compreensão da leitura dá-se em
três níveis:
Literal, engloba a compreensão das
ideias propostas no texto .
Inferencial, pressupõe a análise do significado, baseada na experiência do leitor.
Crítico, compara as ideias do autor
com referenciais internos do leitor.

Pois o processo de alfabetização deveria assegurar formação do leitor competente,
porém ,não é o que se tem verificado no cotidiano de nossa sociedade. Uma parcela ,dos
brasileiros alfabetizados ,não é de leitores proficientes, nem interessados pela leitura. Diante dessa constatação ,é imprescindível que se
discutam e reformulam as práticas escolares
,pois o aluno aprende naturalmente a falar a
linguagem do grupo em que vive (linguagem
regional) e cabe a escola desenvolver a linguagem oral que o aluno traz através da atividade
pedagógica que deve garantir a aprendizagem
da leitura e escrita (FRANK SMITH, 1978).
Portanto, a leitura é um processo adquirido ao longo prazo e acaba determinando
o sucesso ou fracasso na aprendizagem. Precisamos resgatar em nossas escolas, a prática
da leitura por prazer, sem cobranças de entendimento de textos, através das provas cansativas e acadêmicas, pois o aluno aprende a ler
quando pratica, e não passivamente copiando
inúmeras vezes uma palavra ou frases.Os pedagogos e os educadores foram os primeiros a
se preocuparem com os distúrbios apresentados por alunos com dificuldades em qualquer
tipo de aprendizagem (FRANK SMITH, 1978).

Frank Smith (1978) psicolinguística, estudando a leitura mostra que gradativamente
os pesquisadores da linguagem passam a considerá-la como um processo, no qual leitor participa com uma aptidão que não depende basicamente de sua capacidade de decifrar sinais,
Entre os distúrbios da leitura os de
mas sim de sua capacidade de dar sentidos a
maiores frequências são:
eles, compreendê-los.
A leitura vai, portanto, além do texto
e começa antes do contato com ele. O leitor
assume um papel atuante, deixa de ser mero
decodificador ou receptor passivo. E o contexto geral que ele atua, as pessoas com quem
convive passam a ter influência apreciável em
seu desempenho na leitura.

DISLEXIA

Dislexia, termo proposto, em 1917,
por Hinshelwood, refere-se á dificuldade para
aprender a ler encontrada em indivíduos saudáveis, de inteligência normal ou superior, e
sem deficiências sensoriais. Pesquisas realizadas em vários países mostram que cerca de
Por isso que a função do educador é 10 a 15 % da população mundial é dislexia.
criar condições ao aluno para que ele realize
sua própria aprendizagem, conforme seus inÉ provavelmente disléxico o aluno que,
teresses, necessidades. Assim criar condições ao ler ou escrever um ditado apresenta sempre
de leitura não implica apenas em proporcionar
dificuldades como:
acessos aos livros, mas também em fazer uma
Inverter a ordem das letras. Por exemreleitura de quadros, uma obra, uma paisagem,
situações reais ou imaginárias (FRANK SMITH, plo, pro em vez de por.
Trocar as letras, pois confunde ao ouvir
1978).
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ta e dá ou fa e va.
Nunca saber, com segurança, de que
lado fica a parte redonda da letra d e b ou p.
Não distinguir o n do u por não saber,
ao certo distinguir o lado da letra.

Em geral o aluno disléxico é considerado desatento, preguiçoso, sem vontade de
aprender, criando uma situação emocional que
tende a se agravar, especialmente em função
da injustiça que possa a vir sofrer. Reprovações
e abandono escolar são ocorrências comuns
na vida de um disléxico. Existem consequências mais profundas no nível emocional, como
diminuição de autoconceito, reações rebeldes.
Os disléxicos precisam de tratamento especializado tanto quanto outro deficiente na área da
linguagem, mas precisam, e muito do auxílio
especial do professor (BODER, 1973).

Em neuropsicologia do adulto, muitos
autores chamam a atenção para os subtipos
de dislexia. Distinguem três variedades nas
perturbações léxicas produzidas por seus pacientes: a dislexia visual, em que as palavras
emitidas são graficamente semelhantes as palavras a serem lidas, a dislexia de superfícies,
na qual os erros parecem se originar de uma
DIFICULDADES DA LEITURA
má aplicação das regras de correspondênSILENCIOSA
cias grafema-fonema, a dislexia profunda, em
que os pacientes produzem erros semânticos
Para Ajuriaguerra (1977), a leitura si(HINSHELWOOD, 1917).
lenciosa é o ato de ler em frente a uma estimulação escrita, mantendo o corpo na mesma
O interesse dessa abordagem e de ou- posição, sem movimentar os lábios, usando
tras é, enriquecer a semiologia dos distúrbios apenas os olhos como elementos indicadores.
adquiridos pela leitura. Numa pesquisa sobre As dificuldades mais comuns nesse tipo de leidislexia. Boder (1973) diferencia os disfoné- tura são:
ticos (67%), os diseidéticos (10%) e o grupo
Perda de linha durante a leitura chemisto (23%). Os disfonéticos leem bem as
palavras que eles conhecem, isto é, que eles gando a ocorrer salto de linha.
Repetição da mesma frase ou palavras
memorizam visualmente, mas não podem ler,
nem escrever as palavras que encontram pela várias vezes.
Necessidade de apontará palavras,
primeira vez. Os diseidéticos caracterizam-se
com lápis, régua ou dedo.
por uma leitura lenta, correta, baseada na deLentidão ao ler, acompanhada de discodificação fonética, mas podem ler palavras persão
curtas. Seu vocabulário visual, isto é, os númeLeitura subvocal (cochichada), através
ros de palavras são pobres quase nulos. Os de emissão de sons ou não
disléxicos do tipo misto reúnem as dificuldades
desses dois tipos, estes precisam de um trataAs dificuldades de leitura silenciosa pomento mais rigoroso (BODER, 1973).
dem atrapalhar os alunos na compreensão de
um texto, pois eles acabam perdendo a menAtualmente, o conceito de dislexia frag- sagem central do texto o que dificulta sua commentou-se para dar lugar aos modelos gené- preensão de seu todo (BODER, 1973).
ticos da leitura e, portanto, os distúrbios de
Espera-se que a leitura silenciosa seja
desenvolvimento da leitura. Pesquisas acomuma
atividade
muito mais rápida que a leitupanham os alunos desde o primeiro ano do
ensino fundamental até o nono ano do ensi- ra oral, pois não envolve a articulação de palavras. Na verdade, a medida que o leitor vai
no fundamental II, e examinam regularmente
se familiarizando com a linguagem escrita, a
a propósito de toda uma série de fatores. As
leitura silenciosa torna-se mais rápida porque
observações coletadas são por outras até che- passa a depender apenas da velocidade de
gar a um diagnóstico mais preciso da dislexia captação do significado das palavras impres(BODER, 1973).
sas (BODER, 1973).
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Portanto, o aluno convive antes de entrar na escola com o uso social da escrita, e é
essa relação com a vida que a escola deve ter
Compreender o que se dizer, perceber por objetivo no trabalho com a leitura e a escriintegralmente o significado do que está escri- ta (AJURIAGUERRA, 1977).
to ou do que está sendo falado, para algumas
Construída ao longo da história da hupessoas pode se tornar uma tarefa muito difícil
manidade, a escrita é uma prática cultural que
(AJURIAGUERRA, 1977).
só se adquire sentido no espaço social da inAs dificuldades de compreensão de terlocução. A maioria dos linguistas e professoleitura são ocasionadas por problemas rela- res pensam que a função da escrita é transcrecionados a velocidade ,pois a leitura silabada ver a linguagem oral, assim como a função da
impede a retenção do texto ,mais que a leitura escrita é descrever sons. Nessa concepção, a
fluente .A deficiência de vocabulário oral e vi- linguagem oral é natural a que se desenvolve,
sual impede uma perfeita compreensão visto enquanto a escrita, a que se deve ser ensinada
que o leitor não consegue ter uma visão global (AJURIAGUERRA, 1977). Encontramos basido contexto lido .Outra dificuldade é a utiliza- camente três tipos de distúrbios da escrita, as
ção inadequada dos sinais de pontuação ,que disgrafias, as disortografia e os erros de formureduz a velocidade da leitura e pode provocar lação e sintaxe.

DIFICULDADE NA COMPREENSÃO DA
LEITURA

uma interferência no significado do que está
DISGRAFIA
sendo lido .E por fim ,a incapacidade para seguir instruções, tirar conclusões e reter ideias
Segundo Ajuriaguerra (1977), pode,aplicando –as e integrando as à própria vivênmos definir a disgrafia como uma deficiência
cia anterior (AJURIAGUERRA, 1977).
na qualidade do traçado gráfico. Está se, porAs dificuldades de aprendizagem da tanto, falando de alunos que por vários motivos
leitura aqui citadas são encontradas em espe- apresentam uma escrita ilegível ou demasiada
cial nos alunos de ensino fundamental I e II, lenta, o que impede um desenvolvimento norpodendo raramente aparecer em alunos do en- mal da escolaridade.
sino médio (AJURIAGUERRA, 1977).

As disgrafias seriam caracterizadas por
problemas ou alteração no funcionamento de
ESCRITA
algum módulo ou processos envolvidos na escrita. É a dificuldade de passar para a escrita
A análise da língua escrita no contexto
o estímulo visual da palavra impressa. Caracsocial e escolar implica o pressuposto de que teriza-se pelo lento traçado das letras, em que
não existe uma escrita geral ou abstrata e a geral são ilegíveis (AJURIAGUERRA, 1977).
escola não é o único local de acesso à leitura
e escrita .Assim a alfabetização deve ser entenAs disgrafias poderiam ser conceitualidida como um processo de compreensão da zadas nos seguintes termos, trata-se de casos,
natureza da escrita enquanto sistema de repre- que sem nenhuma razão aparente, manifessentação das sociedades modernas ,construin- tam-se dificuldades na aprendizagem da escrido prática que só adquire sentido no espaço ta no contexto de uma inteligência dita normal,
social .A convivência social com o mundo da com ambiente familiar, e suspeita-se que o déescrita leva a elaborar informações sobre seus ficit esteja em alguma disfunção na área da linusos e funções (AJURIAGUERRA, 1977).
guagem. Além disso, as áreas não linguísticas
funcionam adequadamente como por exemplo,
em raciocínio ou cálculo numérico (AJURIAGUERRA, 1977):
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AS CARACTERÍSTICAS DAS
DISGRAFIAS SÃO:
Apresenta déficit no planejamento da
mensagem e na construção da estrutura sintática,
Apresentação desordenada do texto,
Margens inexistentes,
Distorção das formas das letras o e a ,
Separação inadequada das letras.
Uma dificuldade típica observada nas
disgrafias é a escrita em espelho. A pessoa
com dificuldades de aprendizagem da escrita, ao não possuir uma representação estável
dos traços componentes dos grafemas e possuir apenas partes da informação, produz uma
confusão e uma escrita em espelho (AJURIAGUERRA, 1977).

AS CARACTERÍSTICAS DA
DISORTOGRAFIA SÃO:
Troca de grafema, geralmente as trocas
de fonemas representam fonemas homorgânicos acontecem por problemas de discriminação auditiva. Quando o aluno troca os fonemas
na fala, a tendência é que ele escreva apresentando as mesmas trocas.
Dificuldades em perceber as sinalizações gráficas como, parágrafos, travessão,
pontuação e acentuação.
Dificuldade no uso de coordenação e
subordinação das frases,
Textos reduzidos,
Aglutinação ou separação indevida das
palavras (AJURIAGUERRA, 1977).

ERROS DE FORMULAÇÃO E SINTAXE
O aluno digráfico não é portador de defeito visual nem motor, e tão pouco de qualquer
comprometimento intelectual ou neurológico.
No entanto, ela não consegue realizar no plano
motor o que captou no plano visual. Existem
níveis de disgrafia, desde a incapacidade de
segurar um lápis na mão ou traçar uma linha,
até apresentada por alunos que são capazes
de fazer desenhos simples, mas não de copiar
figuras ou palavras mais complexas (AJURIAGUERRA, 1977).

Esse tipo de distúrbio da escrita trata-se de casos em que o aluno consegue ler com
fluência e apresenta uma linguagem oral perfeita, compreendendo e copiando palavras, mas
não consegue escrever cartas, histórias e nem
dar respostas a perguntas escritas em provas.

O aluno que apresenta desordem na
formulação escrita tem dificuldades em colocar
seu pensamento em símbolos gráficos, numa
folha de papel. Apesar de a linguagem oral ser
DISORTOGRAFIA
superior e de ter boa compreensão do que lê,
ela fica parada, sem condições de produzir um
Caracteriza-se pela incapacidade de texto próprio.
transcrever corretamente a linguagem oral, havendo trocas ortográficas e confusão de letras.
Nos distúrbios de sintaxe, ocorrem erEssas dificuldades não implica a diminuição da ros como omissão de palavras, ordem errada
qualidade do traçado das letras.Considera-se das palavras, uso incorreto dos verbos e proque 90 %das disortografias têm como causa nomes, terminações incorretas das palavras e
um atraso na linguagem. Os 10% restantes têm falta de pontuação.
como causa uma disfunção neurofisiológica
(AJURIAGUERRA, 1977):
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CAPÍTULO 2 O PAPEL DO PROFESSOR
DIANTE DO ALUNO PROBLEMA. E
COMO REVERTER OS PROBLEMAS DE
APRENDIZAGEM
Falar de relação professor-aluno implica em apresentar algumas considerações acerca do processo de ensino aprendizagem visto
que ,essa relação não ocorre de forma isolada
,pois um processo de transformação da realidade escolar devera ter como um dos seus
principais elementos a valorização do processo e do ato de ensinar .
Segundo Masseto (1992) quando pensamos em ensinar, as idéias associativas nos
levam a instruir, comunicar conhecimentos ou
habilidades, fazer saber, mostrar- ações de um
professor, que aparece como agente principal
e responsável pelo ensino.
Este processo de ensinar implica em
uma nova forma de conceber a sala de ala que
deverá ser não apenas um local de transmissão, mas principalmente espaço de construção
de conhecimento. Para que isso ocorra, é necessário que o professor reveja o seu modo de
ensinar e de conceber o ensino.
No processo de ensino-aprendizagem
o aluno é o sujeito e o construtor do processo. Toda aprendizagem precisa ser embasada
em um bom relacionamento entre os elementos que participam do processo, ou seja, aluno, professor colegas de turma: dialogo com
a colaboração, trabalhos em conjuntos ou em
grupos, etc.
A forma como se der a interação desses três elementos (professor, aluno, programa) revelará a concepção que o professor tem
da aprendizagem, de seu papel nele, do papel
que cabe ao aluno, de sua visão de mundo,
pois a aula é um mundo onde na interação de
professor-aluno realiza-se a educação de nossos educando e educadores .

Alguns comportamentos práticos poderão ser seguidos pelos professores que desejarem construir uma nova relação pedagógica,
de amizade, confiança e afetividade com seus
alunos:
Promover e incentivar a participação
dos alunos no processo de aprendizagem;
Valorizar a experiência e contribuição
dos alunos;
Definir, junto com os alunos, objetivos
e metas a atingir, estabelecer recursos adequados e eficientes.
Desenvolver uma aula participativa
com a colaboração dos alunos.
Esses comportamentos gerarão também mudanças nas estruturas das aulas, tais
como:
Relação entre professor-aluno deve ser
uma ação de equipe e parceria num relacionamento de dialogo.
Professor deverá sair e trás da mesa
e sentar junto com os alunos pesquisando e
construindo o conhecimento;
Aulas podendo acontecer fora do espaço da sala de aula.

O PAPEL DO PROFESSOR DIANTE DAS
DIFICULDADES DE LEITURA
Para Kato (1985), é muito importante o
papel do professor, juntamente com a família,
no que diz respeito ao diagnóstico e acompanhamento dos alunos que apresentam problemas de aprendizagem específicos da leitura e
da escrita.
Detectar problemas de aprendizagem
é uma das tarefas do professor, porque é ele
quem deve promover o processo de aprendizagem. Diagnosticar estes problemas implica em
descobrir ou localizar as causas e impedem ou
dificultam a realização da aprendizagem. Essa
tarefa não é só do professor, ele caminha junto
a outros como: psicólogo, fonoaudiólogo, etc.
(KATO, 1985).
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O diagnóstico escolar é uma tarefa
complexa que podemos fazer em vários níveis:
Pedagógico: o professor deverá analisar os programas para verificar se os objetivos
e os conteúdos estão propícios em quantidade
e qualidade;
Professor: o professor deverá analisar
a metodologia e o clima propostos em sala de
aula;
Escola: o professor deverá analisar o
ambiente envolvendo toda escola desde o corpo administrativo, o corpo docente e discente;
Aluno: o professor deverá analisar os
aspectos sócio-culturais que provocam os distúrbios de aprendizagem nos diversos aspectos físicos e psicológicos.

Por outro lado, existem várias atitudes
a serem adotadas pelo professor que ajudam
muito o aluno. Se não solucionam, pelo menos minimizam o problema e trazem benefícios
para a escola:

Os pontos a diagnosticar foram distribuídos nesta ordem, para evitar que o professor
adote a posição cômoda de apontar o aluno
como responsável pelo insucesso no aprendizado (KATO, 1985).

Esses são alguns passos que os professores deverão tomar diante do aluno com
dificuldades de aprendizagem, sempre incentivando para que ele possa superar todas as
dificuldades (KATO, 1985).

Estimá-lo a enfrentar o problema;
Evitar que o aluno se sinta inferior pelo
seu defeito;
Não se esquecer de demonstrar amor,
compreensão e aceitação;
Demonstrar no aluno a sua auto confiança, demonstrando que não se sente desagradado por ele. Encorajá-lo a desenvolver atividades nas quais se distingue dar-lhe apoio e
valorizá-lo sempre que merecer.

Após uma análise criterioso, o profesCOMO O PROFESSOR PODE
sor junto com os especialistas da escola enREVERTER O PROBLEMA DE
caminhará o aluno para um tratamento espeAPRENDIZAGEM
cífico para sua deficiência. Além do trabalho
feito com o especialista, cabe ao professor o
A busca do sucesso escolar é uma
atendimento individual, exigindo a participação condução do sistema atual, é ele que reforça
de acordo com seus limites.
expectativas e que justifica projetos e esperanças familiares. Alunos com insucesso escolar
As atitudes do professor podem mini- transportam um peso que reflete na família,
mizar o problema ou agravá-lo.O seu papel é no processo e no grupo de amigos (ALVES,
muito importante na internação do aluno ,pois 1982).
aqueles com deficiência de aprendizagem são
mais suscetíveis a conflitos emocionais
A educação é fundamentalmente uma
Dentre as atitudes que devem ser evita- verdade descoberta entre o adulto e a criança
das as mais freqüentes são:
.A escola ,os professores não podem continuar
Ressaltar as dificuldades do aluno, dis- alheios aos estudos da neurologia e da psicotinguindo-o dos demais. Essa atitude faz suge- logia de aprendizagem .Pois só tendo um corir ou agravar sentimentos de inferioridade e nhecimento global do aluno é que podemos
frustrações;
educá-los ,de acordo com suas necessidades
Corrigir o aluno com freqüência peran- específicas (ALVES, 1982).
te a classe (faz com que ele se torne alvo de
risos dos colegas e fique exposto ao ridículo);
Relegar ou ignorar o aluno que não
consegue superar sua dificuldade;
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A compreensão e o controle do comportamento da aprendizagem humana têm
exigido e vão exigir muitos anos de trabalho
e reflexão, para que todos tenham direito as
mesmas oportunidades de aprendizagem. Os
aspectos neurológicos da aprendizagem têm
sido exageradamente ignorados pelos “fazedores” de cursos de formação de professores,
pois muitas vezes concebem as dificuldades
de aprendizagem, explicando-as apenas em
variáveis pedagógicas exteriores ao aluno e ao
educando (ALVES, 1982).
Muitos professores alimentam o desinteresse pelas teorias neuropsicológicas, porque não vem objetivamente a importância de
tais implicações na sala de aula, mas não se
pode progredir nas deficiências sem ter o conhecimento causal e científico dos problemas
(ALVES, 1982).

O educador deverá juntamente com a
família acompanhar todo o tratamento sem cobranças, sempre incentivando o aluno a progredir, mostrando que ele é capaz. Pois assim
já dizia Rubens Alves (1982, p.80)
Educadores, onde estarão? Em que
cova terão se escondido? Professores há milhares. Mas professor é profissão, não é algo
que se define por dentro, por amor. Educador
ao contrário, não é profissão, é vocação. E
toda vocação nasce de um grande amor de
uma grande esperança (ALVES, 1982, p.80).
Precisamos ter muitos educadores pois
só assim com forca, iremos superar os problemas de aprendizagem, melhorando a educação do nosso país, algo nada muito utópico
apenas verdade. Só depende cada um de nós
contribuirmos para que isso ocorra mais breve
possível (ALVES, 1982).

O professor deverá servir-se de novas
técnicas e métodos para auxiliar todos os alunos em sala. Ele deverá saber porque usa um
método para aquele aluno, pois está em jogo
seu futuro. Pela ignorância desses assuntos
existe a tendência de culpabilizar os alunos
ou pais, com a investigação psiconeurológica,
essas dificuldades serão superadas (ALVES,
1982).
Outro aspecto importante para o professor utilizar deve ser: trabalhar com entusiasmo, ser otimista, acreditar nas possibilidades
dos alunos, pois assim será capaz de exercer
uma influência benéfica na sala de aula como
um todo e em cada aluno individualmente,
pois sua atitude é estimulante e provocadora
de comportamentos. O clima da sala de aula
torna-se saudável, a imaginação criadora, esse
tipo de atitude é importante para os alunos
com deficiência de aprendizagem, pois eles
precisam de alguém que acreditam e incentivam, isso faz com que eles se sintam capazes
de mudar (ALVES, 1982).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho, ora apresentado, teve como objetivo, mostrar que o processo de ensino-aprendizagem apesar de ser universal, não é tão simples quanto pode aparecer. Os distúrbios
de aprendizagem estão presentes em nossos alunos e muitas vezes não sabemos como lidar
com essa situação. O professor ao notar que o aluno apresenta dificuldades, deve dar atenção
maior ao caso, ficar analisando e observando as reações dos alunos, sem que ele se sinta excluído da turma.
Muitas pessoas classificam esses alunos com distúrbios como desinteressados, isso
só agrava ainda mais os problemas. As dificuldades de aprendizagem não podem ser todas
as questões do próprio aluno, mas que é possível conceber, de uma maneira ampla os fatores
culturais, familiares, etc. É inegável ajuda do especialista para diagnosticar o tratamento correto
pois ele junto com o professor e a família irão ajudar o aluno a superar suas limitações.
Espera-se que este estudo possa favorecer o enriquecimento pedagógico, ajudando
o professor a lidar com diversas situações em sala de aula, consequentemente, refletindo em
maior sucesso em suas aprendizagens.
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ARTE E MEMÓRIA: A GUERRA CIVIL ESPANHOLA
REPRESENTADA POR MEIO DA ARTE

RESUMO: A Guerra Civil Espanhola (1936-1939) foi um dos conflitos mais violentos do século
XX, servindo de base para as atrocidades cometidas posteriormente em toda Europa durante
a Segunda Guerra Mundial (1939-1945). Contudo, o fato de ter ocorrido entre duas grandes
guerras mundiais fez com que esse acontecimento da história seja pouco conhecido no Brasil.
Dessa forma, o presente estudo tem por objetivo apresentar a história por meio das inúmeras
manifestações artísticas realizadas durante o conflito, além de apresentar as novas representações realizadas por herdeiros da memória de ex combatentes quase oitenta anos depois.
Atualmente muitas obras são conhecidas mundialmente, porém desvinculadas do evento que
as originou, sendo este o principal objetivo do estudo aqui apresentado.

Palavras-chave: Arte; Memória; História; Guerra Civil Espanhola.
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INTRODUÇÃO

A

arte é um dos meios de representação mais antigos criados pelo homem. Deixar
marcas como forma de marcar a realidade e, principalmente, a existência é uma
característica do ser humano que perpassa toda uma construção e concepção de
sociedade. As vitórias, as guerras, os momentos de históricos registrados em painéis, paredes
e igrejas são um bom exemplo de como a arte teve em seu cerne a transmissão da cultura e da
memória. O XX transformou as formas de representação e percepção da realidade.
De acordo com Hobsbawm (1995), o século XX pode ser considerado o mais breve,
porém o mais violento que o homem tem registro. A Guerra Civil Espanhola (1936-1939) foi um
dos primeiros conflitos armados em que a história foi registrada pelos perdedores (no caso os
republicanos) e que mudou a forma de se registrar a violência das guerras. Ocorrida em um período tumultuado do continente Europeu, no caso entre a Primeira Guerra Mundial (1914-1918)
e a Segunda Guerra Mundial (1949-1945).
Apesar de ser uma guerra delimitada dentro da fronteira espanhola, o conflito envolveu
diversos países que declaram apoio tanto para os republicanos quanto para os nacionalistas.
De um lado os republicanos - composto por anarquistas, comunistas, socialistas e trotskistas
- defendiam os princípios democráticos da Segunda República Espanhola, em contraposição a
esses valores se encontravam os nacionalistas, formado por falangistas, por parte do exército
espanhol e apoiado pela igreja, esse grupo era apoiado pela Itália, liderada pelo ditador fascista
Benito Mussolini e pela Alemanha de Adolf Hitler.
O conflito armado foi o resultado de duas ideias diametralmente opostas. De um lado os
princípios democráticos defendidos pelos Republicanos e do outro os Nacionalistas liderados
pelo general Francisco Franco defendia a ideologia fascista. De acordo com BEEVOR:
El conflicto tenía dos ejes: centralismo estatal contra independência regional, y autoritarismo contra libertad del
individuo [...] eran de derechas, centralistas y autoritarias a la vez. La Republica, por el contrario, venía a ser un
crisol de incompatibilidades y sospechas mutuas, con centralistas y autoritários enfrentados a regionalistas y libertários[...] la guerra civil española es uno de los pocos conflictos modernos cuya historia la han escrito con mayor
eficacia los perdedores que los vencedores (BEEVOR, 2005, p.08)

O lado republicano ganhou a adesão de artistas, intelectuais, da União Soviética e de
boa parte da comunidade internacional. Na luta pelos ideais republicanos e democráticos, a arte
teve um papel fundamental na divulgação dos eventos ocorridos e, a posteriori, tornou-se um
dos mais vastos e importantes registros históricos e culturais do século XX.
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pois, o Prêmio Nobel de Literatura. Ambientado
na guerra civil espanhola, o livro narra a história do personagem Robert Jordan, um jovem
Segundo os estudos de Gellhorn brigadista norte-americano que combate do
(2009), a Espanha, desde o final do século lado republicano (GELLHORN, 2009).
XIX, passava por profundas transformações poCom base em sua própria experiênlíticas e sociais. A pobreza, o desemprego e as
profundas desigualdades sociais inflavam os cia como voluntário de guerra, Hemingway faz
ânimos e, se tornou solo fértil para que inúme- uma crítica a violência perpetrada pelos dois
lados do conflito. E, apesar de combater ao
ras frentes populares se formassem.
lado dos republicanos, não os poupa de sua
Em 1936, ano em que se iniciou a observação e crítica. Mais do que a história da
Guerra Civil o país passava por uma contur- guerra, a obra apresenta uma análise sobre a
bada situação política e ideológica. Diversos condição humana e a violência que torna seres
partidos orientados por diferentes vertentes da humanos em espécies desconhecidas (GELesquerda (socialistas, comunistas, trotskista, LHORN, 2009).

A GUERRA CIVIL REPRESENTADA NA
LITERATURA

anarquistas) formavam a base do parlamento
A jornalista Martha Gellhorn, conheciespanhol, do lado oposto, a direita era formada
por nacionalistas apoiados pela igreja e pelo da por seu relacionamento com Hemingway,
foi uma das poucas mulheres que narraram o
exército (GELLHORN, 2009).
conflito e sobreviveram a guerra. Seus escriO início do conflito, em julho, ocorreu tos como correspondente internacional se desapós o golpe do exército nacionalista liderado tacam pela forma como escreve, colocando a
pelo general Francisco Franco, tomando cida- guerra como algo cotidiano:
des como Zaragoza, Sevilha e Córdoba. Do
lado Republicano, a mobilização em prol dos
ideais progressistas levou para o território espanhol diversos artistas, de diferentes nacionalidades que, a seu modo, buscaram contribuir
com a divulgação e registro daquele momento
(GELLHORN, 2009).
A arte como forma de combate e luta
contra o fascismo se tornou a temática das
principais obras que abordam a temática da
guerra. Com o início do conflito, a mobilização
de combatentes contra o exército ultrapassou
fronteiras em uma época em que a velocidade das informações ainda era um empecilho
(GELLHORN, 2009).
Correspondentes internacionais como
Ernest Hemingway, Martha Gelhorn e George
Orwell levaram para o mundo, por meio de
seus escritos, o cotidiano da guerra em narrativas que, posteriormente, os tornaram célebres.
Dentre esses, o romance de Hemingway Por
quem os sinos dobram? lhe rendeu, anos de-

A comida é distribuída em pequenos
sacos de papel cinzentos. Um saco do tamanho de um maço de cigarro cheio de arroz.
Isso precisa servir duas pessoas duas semanas. Um saco com a metade desse tamanho,
cheio de ervilhas secas: a ração para uma pessoa por duas semanas. Espere, tem um pouco
de bacalhau também. A moça atrás do balcão
tira uma lasca de peixe branco acinzentado e
corta um pequeno pedaço com a tesoura. Ela
o corta com a tesoura e não com uma faca
porque a tesoura é mais precisa. Um pedaço
do tamanho do seu dedo e com o dobro da
grossura é a ração para uma pessoa por duas
semanas (GELLHORN, 2009, p.50).
As narrativas de Gellhorn foram as primeiras a serem publicadas na América e a
disseminar os eventos daquele momento. Por
meio de seus escritos, muitos eventos da guerra foram eternizados como um relato verídico e
humano em meio ao caos (GELLHORN, 2009).
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Outro autor que também narrou a guerra e a transformou em obras célebres foi o jornalista inglês George Orwell. Sobre a guerra na
Espanha escreveu Homenagem à Catalunha
e Recordando a Guerra Civil Espanhola, dois
trabalhos que, assim como Gellhorn, apresentam o posicionamento do autor e transforma
a escrita jornalística e o modo como se narra a violência. O autor não só escreveu como
também se alistou como combatente do lado
Republicano pelo P.O.U.M (Partido Obrero de
Unificación Marxista)
Eu podia ver os fascistas, pequenos
como formigas, esquivando-se de um lado
para outro em seu parapeito, e às vezes um
pontinho negro que era a cabeça de um deles
parava por um instante, expondo-se com toda
a imprudência. Tornava-se óbvio de que nada
valia disparar as armas, mas logo a sentinela
à minha esquerda, deixando seu posto à moda
típica espanhola, veio ter comigo e começou
a instar para que eu fizesse fogo (ORWELL,
2002, p. 14)
As experiências do autor como combatente lhe serviu de matéria para suas principais
obras e, posteriormente, inspirou obras como
A Revolução dos Bichos e 1984. A escrita de
Orwell não é a de um observador mas de um
indivíduo que estava completamente absorvido
e comprometido com a causa republicana. Sua
narrativa apresenta o cotidiano de combatentes anônimos que lutaram por uma causa, por
um ideal de sociedade. Poucos meses antes
do fim do conflito, o P.O.U.M. foi considerado inimigo dos republicanos. A ruptura dentro
dos diversos segmentos que lutavam contra
os fascistas foi marcada por uma onda de violência. Os líderes do partido foram caçados e
fuzilados e, os remanescentes, como George
Orwell, foram obrigados a fugir da Espanha,
pois se tornaram alvo dos dois lados da guerra
(GELLHORN, 2009).

Em 1939 o exército do general Franco
finalmente derrubou o último reduto republicano e, com isso, instaurou uma ditadura de mais
de 40 anos. Os fascistas venceram a guerra
porém, no campo literário, os trabalhos de tais
autores se tornaram um registro da violência
da guerra e dos desdobramentos que levaram
os fascistas à vitória (GELLHORN, 2009).

AS ARTES PLÁSTICAS E O SALÃO
INTERNACIONAL DE PARIS
Segundo o autor (2009), nos primeiros meses da guerra o apoio internacional aos
ideais republicanos era tímido e se resumia ao
apoio da URSS e de alguns correspondentes
internacionais como George Orwell e das Brigadas Internacionais. A situação do lado republicano começou a mudar em 26 de abril de
1937, data em que aviões alemães da Legião
Condor sobrevoaram a cidade em um bombardeio surpresa que exterminou mais de uma
centena de civis que não tiveram nenhuma
chance frente ao poderio bélico alemão.
Após esse ataque, a opinião internacional passou a apoiar o lado republicano divulgação em diversos meios como jornais e revistas
e asilo para os perseguidos políticos. Poucos
meses depois começou a Exposição Internacional de Artes e Técnicas Aplicadas à Vida
Moderna, ocorrida em Paris entre maio e novembro de 1937 (GELLHORN, 2009).
O evento tinha como pressuposto
mostrar os diferentes avanços tanto nas artes
quanto na ciência, além de representar uma
amostra de cada país. Foi o encontro de todas as potências da época que apresentavam
as inovações alcançadas até aquele momento
e o prenúncio das ideologias que ganharam
forças na Segunda Guerra Mundial. Cada pavilhão, projetado pelos arquitetos mais renomados década país, muito mais do que expor as
inovações, tornou-se um meio de propaganda
tanto para os que buscavam a liberdade quanto para os que defendiam o poder extremo. O
pavilhão alemão, por exemplo, já apresentava
a ideologia e os preceitos de supremacia e nacionalismo exacerbado.
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O pavilhão espanhol, elaborado pelo
arquiteto catalão Josep Lluis Sert, foi financiado pelo governo republicano que, naquele momento, ainda tinha o controle de parte do país.
O evento em Paris foi o meio utilizado pelos
simpatizantes da república espanhola para divulgar o conflito, divulgar a violência que ocorria é, principalmente, ganhar apoio da comunidade internacional (GELLHORN, 2009).

O ataque a cidade de Guernica provavelmente seria esquecido tanto pela memória
dos que sobreviveram quanto pelos registros
históricos se não fosse a síntese do horror representada em uma tela, mais precisamente
um painel, em que predomina os tons de preto
fosco em que o claro e o escuro representam
o olhar e o silêncio daqueles que não sobreviveram para contar a própria história. Elaborada
em apenas 37 dias, Picasso utilizou o seu talento bem como a sua fama para divulgar a causa
republicana e as atrocidades cometidas pelos
fascistas e seus aliados. Apresentada em Paris
durante a Exposição Internacional de 1937, a
obra percorreu o mundo tanto pela revolução
artística quanto pelo conteúdo que se tornou
uma das mais importantes referências daquele
período (KENNEDY apud WELLIS, 2008).

Os ataques dos nacionalistas à cidade
de Guernica que resultou na morte de dezenas de civis e o sequestro do poeta Federico
Garcia Lorca motivaram artistas e intelectuais
a colaborarem com a causa republicana em
diferentes frentes. No campo das artes plásticas, diversos artistas se prontificaram a trazer,
por meio da arte, o apoio internacional que o
lado republicano necessitava. Cada artista, a
sua maneira, contribuiu para eternizar a história
e a memória daquele período, mostrando uma
Ao expor o painel no pavilhão espanhol,
outra forma de se elaborar e compreender a imediatamente a mídia bem como a opinião
violência da guerra (GELLHORN, 2009).
pública compreendeu a dimensão dos atos
praticados pelos fascistas e o apoio à causa
OS CARTAZES DE JOAN MIRÓ
republicana ganhou o apoio e a simpatia de diversos países. Para o artista, a obra representa
O artista catalão Joan Miró (1893-1983) uma “declaração de guerra contra a guerra e
ficou mundialmente conhecido por suas obras
um manifesto contra a violência”. A arte, nesse
coloridas que seguem uma estética surrealista.
momento, foi um dos meios mais efetivos de
Durante a guerra o artista vivia em Paris e, a
pedido do governo republicano, criou um selo combate e de denúncia dos excessos cometique seria comercializado de modo a abastecer dos durante o conflito. Se reescrever a história
financeiramente a guerra. Contudo, seu traba- demanda tempo e espaço para a compreensão
lho não chegou a ser impresso como selo, mas dos fatos, a arte foi o mecanismo mais rápido e
como pôster de divulgação e apoio à causa eficaz de registrar e transmitir a memória (KENrepublicana (KENNEDY apud WELLIS, 2008). NEDY apud WELLIS, 2008).

PABLO PICASSO E A
REPRESENTAÇÃO DO HORROR.
Um dos mais importantes artistas do
século XX deixou sua marca na história tanto por revolucionar a forma de se representar
como por colocar na tela a síntese de um dos
maiores traumas de seu povo. Nascido em
Málaga, Pablo Picasso viveu grande parte de
sua vida na França. Contudo, com o início da
guerra em seu país, posicionou-se ao lado dos
republicanos, contra os ideais fascistas (KENNEDY apud WELLIS, 2008).

SALVADOR DALÍ: O OUTRO LADO DO
CONFLITO
Sobre a genialidade e o talento do
artista catalão Salvador Dalí não há o que se
discutir. Foi um dos mais geniais artistas do
movimento surrealista de sua época. Apesar
de participar do círculo de artistas parisienses,
não compactuava com a mesma ideologia (SELIGMANN-SILVA, 2000).
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Declarava-se anárquico-monárquico, o
que na prática significava apoiar o golpe perpetrado pelo general Francisco Franco. Nem
mesmo o assassinato de seu amigo, o poeta
Federico Garcia Lorca, o fez mudar de opinião.
Tal atitude ocasionou na expulsão e isolamento
do mesmo pelo grupo de artistas franceses.
No início da guerra elaborou a tela Premonição
da Guerra Civil (1936), no qual expõe as tensões entre os dois polos ideológicos do conflito, sendo esta a única que envolve diretamente
a temática da Guerra Civil (SELIGMANN-SILVA,
2000).

OS REGISTROS FOTOGRÁFICOS DE
CAPA E TARO
Os trabalhos dos fotógrafos Robert
Capa e Gerda Taro são um dos registros mais
marcantes da guerra. Enquanto Capa permaneceu até o fim do conflito, sua esposa, a fotógrafa Gerda Taro, a primeira mulher a registrar uma guerra, faleceu em 1937 vítima de um
ataque a um comboio republicano. Enquanto
as imagens de Capa apresentam a individualidade do combatente, as imagens de Garbo
colocam a memória como um coletivo no qual
diversos indivíduos compõem a cena e compartilham de uma mesma história. Contudo,
ambos registram o cotidiano da guerra em imagens que apresentam um olhar único sobre a
vida e a morte. (SELIGMANN-SILVA, 2000).

De acordo com Kennedy citando Wellis
(2008), o trabalho de Capa e Taro “estabeleceu o modo e o método de descrever a guerra
nessas fotografias, colocando o fotógrafo não
como um observador, mas estando na batalha, e isso se tornou o padrão”. O material encontrado possibilitou novas narrativas sobre a
Guerra Civil Espanhola e a possibilidade de as
novas gerações conhecerem a memória daquele período.

A GUERRA CIVIL OITENTA ANOS
DEPOIS
O regime ditatorial que se instaurou na
Espanha após 1939 impôs silêncio e censura
aos sobreviventes. Durante quarenta anos não
se pode falar sobre o ocorrido naquele período. Todas as escritas de sobreviventes foram
realizadas fora do país por artistas exilados no
México e na França (GELLHORN, 2009).

Com a morte do ditador Francisco Franco em 1979 houve uma transição pacífica de
poder para a Monarquia Espanhola, representada pelo rei Juan Carlos I. As novas diretrizes
não apontavam para um resgate ao passado e,
dessa forma, a memória daquele período permaneceu impedida. A partir de 2007, com a
promulgação da Ley de Memoria Histórica, os
eventos sobre a guerra começaram a aparecer
por meio de obras cinematográficas como Las
trece rosas (2007) de Emilio Martínez Lázaro e
Os registros realizados por tais profis- O labirinto do Fauno (2006) de Guillermo del
sionais se tornaram um dos mais importantes e Toro (GELLHORN, 2009).
significativos registros da guerra. Após o fim da
guerra, Capa fugiu da Europa para os Estados
Em comum, tais filmes abordam os
Unidos, deixando para trás uma maleta com eventos da guerra sob a ótica dos republicadezenas de negativos. O caso conhecido como nos durante o conflito e as consequências que
“a valise mexicana” ganhou destaque em 2008 a vitória dos fascistas representou para aquela
quando a tal maleta foi encontrada no México geração. Na literatura, a escolha por narrar por
contendo negativos não só de Capa, mas de imagens se tornou uma febre entre os herdeiTaro e David Seymour.
ros de memórias traumáticas. O primeiro trabalho lançado nesse estilo foi Un largo silencio
de Miguel Gallardo, um romance gráfico que
mistura o relato do pai, Francisco Gallardo com
a releitura do filho que representa o momento
por meio dos quadrinhos (HOBSBAWN, 1995).
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Uma das características desse romance é o formato híbrido de sua composição.
Além do relato e dos desenhos, há uma série
de documentos colocados em anexo que demonstram a necessidade de romper a barreira
do fictício, colocando-se como um registro da
memória (HOBSBAWN, 1995).

Comparado com Maus, de Art Spiegelman, a obra de Altarriba reconstrói a memória
paterna e, ao fazê-la, apresenta um panorama
do século XX na Espanha. Tendo como marco
inicial a infância do pai, a obra apresenta os
principais eventos históricos ocorridos no país
a partir da rememoração do filho, herdeiro da
derrota dos republicanos espanhóis (PEREZ,
Lançado em 1997, a obra é uma mis- 2012).
tura de texto autobiográfico escrito por Francisco, mesclado com quadrinhos do filho Miguel,
Apesar da grande quantidade de obras
reproduções de fotos e documentos, recons- realizadas por herdeiros de ex-combatentes,
truindo aquele período por meio das memórias vale ressaltar que alguns trabalhos pertencem
do pai e do legado apresentado ao filho, que a artistas que criaram romances com base na
reelabora as memórias do pai em quadrinhos pesquisa de documentos históricos. Dentre es(HOBSBAWN, 1995).
ses, destaca-se o trabalho de Paco Roca, artista espanhol vencedor do Prêmio Eisner, tem
No primeiro momento, o romance ge- sido um dos mais importantes e reconhecidos
rou pouco interesse de leitores editores na autores dentro e fora da Espanha. Em suas
Espanha pois estes não compreendiam a in- obras Los surcos del azar, Arrugas e El invierno
tencionalidade e o formato apresentado pelo del dibujante o autor apresenta eventos históautor. O romance de Gallardo desenterrava o ricos esquecidos pela história oficial, inseridos
passado e o colocava novamente em cena de por meio do romance gráfico para as novas
forma direta, sem medo de expor medos, posi- gerações PEREZ, 2012).
cionamentos e fracassos. Para Perez (2012), a
obra é “un testimonio directo de aquella locura
Dessa forma, a Guerra Civil Espanhola
fratricida totalmente alejado de la visión épica ocorrida há mais de 80 anos, ainda é represene incluso ̳nostálgica‘ que nos han ofrecido al- tada por meio da arte e, por ela, mantém vivo
gunas películas españolas”.
valores, memórias e a necessidade de inspirar
e conscientizar para que eventos como aqueEm 2007, com a criação da Ley de Me- les ocorridos entre 1936 a 1939 não ocorram
moria Historica, o governo espanhol começou novamente (PEREZ, 2012).
a incentivar a busca e regate da memória silenciada pela ditadura franquista, em uma tentativa de manter vivo os valores republicanos
que foram, de forma violenta, silenciados. Desde então mais de quarenta e cinco romances
gráficos elaborados por filhos e netos de sobreviventes da guerra civil ganharam espaço e
prestígio. Um dos mais conhecidos e premiados romances é A arte de voar, de Antonio Altarriba e Kim, já disponível no Brasil pela editora Veneta (PEREZ, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A arte, ao longo dos séculos, serviu a diversos propósitos políticos e religiosos e na Espanha do século XX não seria diferente. As agitações políticas atrelada a situação econômica do
país gerou uma polarização que tornou irmãos em inimigos. A batalha saiu do campo das ideias
e por mais de três anos (1936-1939) assolou os dois lados. Em meio à guerra e a necessidade
de apoio internacional, uma das armas utilizadas pelos dois lados do conflito foi a arte (PEREZ,
2012).
Neste trabalho foi possível apresentar uma pequena amostra de trabalhos realizados por
grandes artistas das mais diferentes áreas – literatura, artes plásticas, fotografia – e a importância dessas diferentes manifestações artísticas. Em um primeiro momento, com o intuito de
conseguir apoio internacional para a causa republicana e que, ao final do conflito, constituiu-se
em um importante registro histórico daquele período (PEREZ, 2012).
Revisitar tais obras é mais do que reconhecer a genialidade de seus respectivos criadores, mas uma forma de compreender os sentimentos que os moveram. A dor representada
em Guernica, o olhar perspicaz de Robert Capa, o cotidiano da guerra narrado nas obras de
Hemingway e Orwell apresentam uma geração que utilizou o seu prestígio e talento para dar voz
a uma nação silenciada pelo medo. O fim da guerra e a ditadura que se instaurou por mais de
quarenta anos agregam mais importância para tais registros, pois são o retrato de um país livre
que lutou por condições melhores para todos os seus cidadãos (PEREZ, 2012).
Dessa forma, esse trabalho apresentou os eventos da Guerra Civil por meio de diferentes manifestações artísticas, muitas vezes conhecida pelo público, mas desconectada do evento
que a originou, apresentando a Guerra Civil contada por que ousou representá-la e que constituem um registro da história e da memória de um povo (PEREZ, 2012).
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TICs FACILITADORES DO PROCESSO DE ENSINO
APRENDIZAGEM

RESUMO: o presente artigo apresenta uma reflexão sobre as TICs (tecnologias de informação
e comunicação) tão presentes no cotidiano dessa sociedade da informação e tendo uma relevância no âmbito educacional. Viabilizando sua historicidade no brasil e além de um embasamento teórico. Um olhar atento quanto a formação docente e a aplicabilidade das TICs em
todos os níveis. Os pontos mais relevantes como natureza do problema estudado foram
a não apropriação ou sua utilização obsoleta. Tendo como objetivo geral é discutir a formação
dos docentes para a aplicabilidade das tecnologias de informação e comunicação no aprendizado docente. A metodologia utilizada foi pesquisa de artigos científicos e observação em
questionários com docentes nos quais os resultados mais significativos foram a constatação
que com as TICs desenvolvemos uma sociedade que aprende em que os docentes mediam o
processo de ensino aprendizagem e os discentes são os protagonistas.

Palavras-chave: Tecnologias; Informação; Comunicação; TICs; Educação; Professor; Escola; Conhecimento.
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INTRODUÇÃO

N

a maioria das instituições de ensino discutem o uso do celular na sala de aula,
alguns docentes abominam, já outros defendem a utilização para uso pedagógico. A discussão não se limita ao uso deles, mas também computadores, internet,
tablet, softwares, jogos, slides, sites. As TICs (Tecnologias de Informação e Comunicação) estão
presentes de maneira mais efetiva e impactantes nas práticas docentes.
Desta forma, esta pesquisa tem sua relevância, pois é inviável pensar o mundo fora do
olhar tecnológico e incluímos a escola com todos os seus entraves humanos e estruturais. A Era
digital chegou nas salas de aula de uma maneira avassaladora e nos resta instrumentalizarmos
e nos prepararmos para utilizá-la a nosso favor como mais uma ferramenta em comunhão com
as outras tradicionais.
Outrossim os docentes foram sensibilizados e instrumentalizados para tornarem-se adeptos a esta ferramenta, ou a imposição da utilização de forma deficiente e frustrante. Há suporte
oferecido a eles(as)? Como é analisado o uso das TICs na aprendizagem do aluno? O uso das
TICs facilita o interesse pelos conteúdos? Há uma discussão de tecnologia educacional ir além
do próprio uso das TICs?
Quanto ao objetivo geral desta pesquisa é discutir a formação dos docentes para a
aplicabilidade das tecnologias de informação e comunicação no aprendizado docente. E os objetivos específicos são: Investigar a histórica e a evolução das TICs; Apontar o crescimento e os
impactos em virtude do uso dessas tecnologias; e refletir sobre os processos educacionais em
que temos nas novas formas de aprendizagem.
A metodologia norteadora desta pesquisa foram: 1° leitura e análise de artigos, posicionamentos, ampliando a revisão de literatura, tendo com os principais autores; 2° pesquisas a
revistas e sites confiáveis de dos programas que abrangem as TICs; 3° questionários e entrevistas a grupos heterogêneos de docentes dos ensinos: fundamental ciclo I e II, médio e superior.

344

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Ainda no final da década de 1970 e
BREVE HISTÓRICO DAS TICS NA
início de 1980, novas experiências, apoiadas
EDUCAÇÃO
O termo TICs refere-se à conjugação da
tecnologia computacional ou informática com
a tecnologia das telecomunicações. Exercendo
um papel cada vez mais importante na forma
de comunicação, aprendizagem e vivência.
A história das TICs desde tempos remotos e não se resume aos apresentados na figura acima tendo outras invenções significativas
dentre elas: em 1996 rádio, em 1995 cinema,
1928 a televisão, 1946 o primeiro Eletronic Numeric Integrator and Calculator, 1947 transistor
na empresa Bell Laboratories, 1954 os transistors começaram a serem construídos em silício,
1969 criação da ARPANET, 1971 criação do
chip., 1975 primeiro computador em pequena
escala e o protótipo da APLLE,1976 Bill Gates
e Paul Allem criam um software 1977 APLLE II,
1978 UUCP rede de conexão comercial e assim ano a ano o mundo evolui freneticamente.
No Brasil desde 1966 faculdades criavam núcleos e iniciativas de estudos, sustentadas por diferentes bases teóricas e linhas
de ação. Segundo o livro Projeto Educom, o
primeiro estudo utilizava terminais de teletipo
(é um sistema de transmissão de textos, via
telégrafo, por meio de um teclado que permite
a emissão, a recepção e a impressão da mensagem) e display num experimento simulado
de física para alunos do curso de graduação.
Em 1975, um grupo de pesquisadores
da Unicamp escreveu o documento “Introdução
de Computadores nas Escolas de 2° Grau”. Em
julho e no ano seguinte, a Unicamp recebeu
a visita de Seymour Papear e Marvin Minsky,
renomados cientistas criadores de uma nova
perspectiva em inteligência artificial. Em fevereiro e março de 1976, um grupo de pesquisadores da Unicamp visitou o MEDIA-Lab do
Instituto de Tecnologia de Massachusetts nos
Estados Unidos MIT/EUA, cujo retorno permitiu
a criação de um grupo interdisciplinar envolvendo especialistas das áreas de computação,
linguística e psicologia educacional, dando origem às primeiras investigações sobre o uso de
computadores na educação, utilizando uma linguagem de programação chamada Logo.

nas teorias de Jean Piaget e nos estudos de
Papert, surgiram na UFRGS, destacando-se o
trabalho realizado pelo Laboratório de Estudos
Cognitivos (LEC) do Instituto de Psicologia da
UFRGS, que explorava a potencialidade do
computador usando a linguagem Logo.
Em 1981 realizou-se o I Seminário Nacional de Informática na Educação, na Universidade de Brasília (UnB), com o tema central
“O impacto do Computador no processo Educacional Brasileiro à nível de 2° grau”. Desse
seminário, surgiram várias recomendações
norteadoras do movimento e que continuaram
influenciando a condução de políticas públicas
na área. Entre as recomendações, destacavam-se aquelas relacionadas à importância de
que as atividades de informática na educação
fossem balizadas por valores culturais, sociopolíticos e pedagógicos da realidade brasileira,
bem como a necessidade do prevalecimento
da questão pedagógica sobre as questões tecnológicas no planejamento de ações. Após a
realização desse seminário, foi criado um grupo de trabalho Inter setorial com representantes do MEC, da SEI, do CNPq e da Finep para
elaboração de subsídios para um futuro Programa de Informática na Educação.
Em agosto de 1982, na UFB, o II Seminário Nacional de Informática na Educação,
visando coletar novos subsídios para a criação
dos projetos-piloto a partir de reflexões dos especialistas das áreas de educação, psicologia,
informática e sociologia. Importantes recomendações norteadoras da política de informática
na educação originaram-se desse encontro.
Recomendou-se que as aplicações do computador não deveriam se restringir ao 2° grau, de
acordo com a proposta inicial do governo federal, mas procurar atender a outros graus e modalidades de ensino, acentuando a necessidade do caráter interdisciplinar que deveria existir
nas equipes dos centros-piloto, como condição
importante para garantir a abordagem adequada e o sucesso da pesquisa.
Em março de 1983, a Secretaria Executiva da referida comissão, atendendo recomendações propostas, apresentou o documen345
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to Projeto Educom, que consubstanciou uma
proposta interdisciplinar voltada à implantação
experimental de centros-piloto com infraestrutura relevantes para o desenvolvimento de pesquisas, pretendendo a capacitação nacional e
a coleta de subsídios para uma futura política
setorial.
Em 1984, foram firmados os primeiros
convênios para o início das atividades de implantação dos centros piloto, entre a Funtevê/
MEC e as Universidades Federais do Rio Grande do Sul, Pernambuco, Minas Gerais, Rio de
Janeiro e Estadual de Campinas.
Entretanto, em março de 1985, com
o fim do governo militar, profundas alterações
funcionais ocorreram na administração federal,
com consequentes mudanças de orientação
política e administrativa.
De acordo com os relatórios de pesquisas, o Educom produziu, num período de cinco
anos, quatro teses de doutorado, 17 teses de
mestrado, cinco livros, 165 artigos publicados,
mais de duas centenas de conferências e palestras ministradas, além de vários cursos de
extensão, especialização e treinamento de professores. Sistemas de autor e vários softwares
educacionais foram desenvolvidos, dos quais
alguns foram os primeiros colocados em concursos nacionais.
Segundo Maria Cândida Moraes: [...] é
bom esclarecer para você que a institucionalização do núcleo de pesquisa interdisciplinar em
cada universidade que participou do Educom
foi um fato importante para preenchimento de
uma lacuna que existia na pesquisa nacional. A
medida do sucesso do empreendimento e 20
das pesquisas realizadas pode ser verificada
a partir da incorporação de cada centro-piloto
na universidade hospedeira, transformando-se
em núcleo, coordenadoria ou centro, de acordo com as alternativas regimentais de cada
instituição universitária, demonstrando, assim,
o reconhecimento efetivo da comunidade universitária ao empenho e à dedicação de todos
aqueles que dedicaram esforços para o desenvolvimento desse projeto de pesquisa.
Em 1986, logo após a criação do Comitê Assessor de Informática na Educação da
Secretaria de Ensino de 1° e 2° Graus Caie/

Sepse. Esse comitê foi constituído por profissionais de reconhecida competência técnico-científica no país, procedentes de diferentes
seguimentos da sociedade. Ainda em 1986,
foi lançado o I Concurso Nacional de Software
Educacional. Isso oportunizou a realização da
Jornada de Trabalho de Informática na Educação, em Florianópolis.
Ao final de 1988, a OEA, por meio de
seu Departamento de Assuntos Educativos, reconhecendo o esforço brasileiro nessa área,
convidou o MEC a apresentar um projeto de
cooperação multinacional envolvendo outros
países latino-americanos.
Uma das primeiras ações de cooperação internacional proposta pelo Brasil foi a
realização de uma Jornada de Trabalho Luso-Latino-Americana de Informática na Educação,
realizada em Petrópolis, em maio de 1989,
para identificação de possíveis áreas de interesse comum relacionadas à pesquisa e à
formação de recursos humanos, capazes de
subsidiar um futuro projeto internacional sob a
chancela da OEA.
Foi estabelecida uma sólida base para
a criação de um Programa Nacional de Informática Educativa (Proninfe), que foi efetivado
em outubro de 1989, com a Portaria Ministerial
n o 549/GM. O Proninfe tinha por finalidade:
Desenvolver a informática educativa no Brasil,
através de projetos e atividades, articulados
e convergentes, apoiados em fundamentação
pedagógica sólida e atualizada, de modo a assegurar a unidade política, técnica e científica
imprescindível ao êxito dos esforços e investimentos envolvidos.
Em 1990, o MEC aprovou o 1° Plano
de Ação Integrada (Planinfe), para o período de
1991 ao período de 1993, com objetivos, metas e atividades para o setor, associados a um
horizonte temporal de maior alcance. No que
se refere aos equipamentos, o Proninfe buscava uma configuração básica de custo reduzido,
que pudesse ser expandida modularmente e
fosse capaz de suportar a implantação dos laboratórios das escolas.
Propunha, ainda, que o MEC atuasse como mediador e indutor do processo de
informatização da educação brasileira, incen346
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tivando a indústria nacional a adequar seus
equipamentos aos padrões que viessem a ser
definidos pela comunidade científica nacional
em função de objetivos pedagógicos.
Em abril de 1997, foi criado, pela Portaria no 522/MEC, o Programa Nacional de Informática na Educação (ProInfo) para promover o
uso pedagógico da informática na rede pública
de ensino fundamental e médio. O programa
é desenvolvido pela Secretaria de Educação a
Distância (Seed), por meio do Departamento
de Infraestrutura Tecnológica (Ditec), em parceria com as Secretarias de Educação estaduais e municiais. O ProInfo funciona de forma
descentralizada.
Sua coordenação é de responsabilidade federal, e a operacionalização é conduzida
pelos estados e municípios. Em cada unidade
da Federação, existe uma coordenação estadual ProInfo, cujo trabalho principal é o de introduzir as Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) nas escolas públicas de ensino
médio e fundamental, além de articular os esforços e as ações desenvolvidas no setor sob
sua jurisdição, em especial as ações dos Núcleos de Tecnologia Educacional (NTE). Para
apoiar tecnologicamente e garantir a evolução
das ações do programa em todas as unidades
da Federação, foi criado o Centro de Experimentação em Tecnologia Educacional (Cete).

O QUE DIZEM DAS TICS NA EDUCAÇÃO
A UNESCO acredita que as TICs podem
contribuir para o acesso na educação, a qualidade de ensino aprendizagem, o desenvolvimento profissional dos professores, bem como
melhorar a gestão, a governança e a gestão
educacional ao oferecer a combinação certa e
organizada de políticas, tecnologias, e capacidades promovendo a democratização do acesso ao conhecimento do país.
O docente deve utilizar as TICs como ferramentas que facilitam sua prática nos diversos
âmbitos cultural, cientifico e tecnológico mediando o protagonismo de seus discentes. Segundo
Gadotti o professor deve ser um aprendiz permanente e um organizador da aprendizagem.

Muitos docentes expressam sua opinião quanto ao assunto do uso excessivo das
TICs sendo este prejudicial e pernicioso, mas é
preciso ponderar e adequar ao nível de ensino
sempre visando a mediação docente e o protagonismo discente.
De acordo com Ponte (2000) atualmente se encontra atitudes distintas entre os docentes em relação ao uso das TICs alguns com um
olhar de desconfiança adiando ao máximo sua
utilização, outros usam, mas não com o intuito
de alterar suas práticas que favorecem a criação
e compartilha, e uma minoria que busca de forma inovadora estratégias de ensino.
Mas este assunto deve ser superado
tem-se que entender que os discentes têm acesso as TICs muito antes de seu ingresso a vida
escolar e depois concomitante a escola utilizam
estas TICS em seu dia a dia, porém com uma
nuvem de informações, cabe a escola possibilitar o uso das TICs no ambiente escolar para
que tais informações se transformem em conhecimento adquirido e para que isso ocorra de fato
a mediação do docente é primordial.
Para que o protagonismo estudantil
ocorra de fato Cascarelli e Ribeiro (2005) dizem
que: “Os recursos tecnológicos são mutáveis
e o sujeito é quem determina o uso do que fazemos desses recursos. Essas interações se referem aos paradigmas educacionais e comunicações presentes na escolha e na utilização dos
diferentes recursos tecnológicos”.
Segundo Moran (2006) ao apresentar o
conceito de paradigma emergente quer propor
ambientes de aprendizagem que compreendam
o ser humano em sua totalidade, com seus diferentes estilos de aprendizagem e distintas formas de resolver problemas. Ele defende que
a ação pedagógica deve levar à produção de
conhecimento e que busque formar um sujeito
crítico e inovador e para isso precisa enfocar o
conhecimento como provisório e relativo preocupando-se com a localização histórica de sua
produção.
Para Tarouco (2008) a aprendizagem
passa pelo conhecimento e a colaboração enriquece e aprimora o processo. A maioria dos
discentes precisam da mediação docente instigando-os.
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O QUE SÃO AS NTICS
Esta denominação é pouco apropriada
pela sua referência temporal, sendo preferível
a denominação TICs. Este conceito é ambíguo
visto que em qualquer momento histórico, existiram novas tecnologias. Por isso é importante
contextualizar o período histórico.
As Novas Tecnologias de Informação e
comunicação (TICs) são as tecnologias e métodos comunicativos que surgiram no contexto
da Terceira revolução Industrial também conhecida como Revolução Telemática advinda dela
possibilitou o surgimento da sociedade da informação caracterizada por tornar o conteúdo
da comunicação mais ágil, horizontal por meio
da digitalização e da comunicação em redes
para a captação, transmissão e distribuição
das informações dos hipertextos e hipermídias.
São consideradas NTICs, entre outras:
os computadores pessoais, a impressão por
impressoras domésticas, as câmeras de vídeo
e webcams o a gravação doméstica de CDs
e DVDs, os diversos suportes para guardar e
portar dados, hds, cartões de memória, pendrives; aparelho celular, TV a cabo, e-mails, as
listas de discussão, a internet o a world wide
web, as tecnologias digitais de captação e tratamento de imagens e sons o a captura eletrônica ou digitalização de imagens (scanners) e
as tecnologias de acesso remoto (sem fio ou
wireless) o Wi-Fi o Bluetooth.

PROGRAMA
EDUCACIONAL
VERSUS ENSINO OBSOLETO - a formação docente e suas habilidades e competências
As crianças nascem em uma cultura em que se clica
e o dever dos professores é inserir - se no universo de
seus alunos. Mendelisohn (1997)

O professor determina o conteúdo e o
aluno é o sujeito que decide o melhor caminho
para dirigir este conteúdo. Os alunos estão familiarizados com as TICs, mas não percebem
sua importância educativa.

Deparar-se assim com a aproximação
de dois mundos “aparentemente” distantes, os
ativos e os turistas, respectivamente, indivíduos
que já nasceram inseridos nas TICs e que os
que cresceram sem ela e estão adotando, de
forma tardia o total domínio. Os muros da velha escola têm que dar espaço as redes dessa
nova sociedade da informação.
Segundo Moran e Macedo há uma diferença entre ensino de qualidade e educação
de qualidade não basta equipar as escolas
com laboratórios de informática é preciso transformar a vida em processos permanentes de
aprendizagem integrando ensino e vida, onde
com conceitos, procedimentos e atitudes todos
os envolvidos aprendem a aprender tornando
o processo de ensino aprendizagem mais contemporâneo e significativo desenvolvendo suas
habilidades de raciocínio para adquirir, compreender e utilizar tais saberes.
Com as TICs há uma descentralização
do saber, o conhecimento é detido a quem
quiser saber ocorrendo assim uma agilidade e
mobilidade no processo de ensino aprendizagem uma disponibilidade. As TICs propiciam a
globalização dos saberes.
Para Martha Gabriel “O impossível está
se tornando cada vez mais possível”.
As TICs são aplicação de um saber
como ou mais conhecimentos de um saber
como fazer de procedimentos e recursos para
a solução de um problema do cotidiano. Um
exemplo são os aparelhos celulares que em algumas escolas são tirados da clandestinidade
(de ficar escondidos embaixo das carteiras) há
uma permissão de uso como ferramenta para
auxiliar em uma pesquisa.
A finalidade das TICs é acompanhar a
evolução das mídias e orientar a produção de
material pedagógico com apoio de computadores e outras técnicas digitais, mas é preciso
não utilizar os novos recursos com os antigos
métodos.
Segundo o sociólogo Marcos Silva em
um vídeo disse que é eternamente fomos expectadores separados dos emissores era o
caso do livro, da televisão, do padre diante dos
fiéis do rei diante da massa [...] doravante a
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partir do nosso tempo temos a possibilidade
da cibe cultural. Ele defende que com a interatividade a emissão e a recepção podem criar
a mensagem se responsabilizam pela construção.
Tal fato proporciona uma melhoria na
relação professor e aluno com uma perspectiva diferenciada possibilitando o paradigma holístico em que ambos possam cocriar o conhecimento potencializando tal conceito da teoria
comunicacional.
O professor inquieto que já tenha estudado Vygotsky e Freire vai criar colaboração e
diálogo com seu alunado tentando a sala de
aula interativa desde o seu planejamento, e
o conhecimento emerge de um processo de
construção transformando a lógica unidirecional para uma bidirecionalidade ou multidirecionalidade caracterizada por possibilitar maior
troca de informação em menos tempo, interferência e/ou modificação da mensagem recebida que logo é transmitida e autônoma por
parte do receptor, tornando-se esse coautor de
uma mensagem recebida, um bom exemplo é
o hipertexto e aprende com a não linearidade.

HIDRIDIZAÇÃO DOS PROCESSOS E
RECURSOS TECNOLÓGICOS
Aprender com o apoio do computador, saber explorar as potencialidades e saber
criar ambientes que enfatizem a aprendizagens
atendendo as necessidades de desenvolvimento do alunado. A medida em que se uni a
Educaçao e as TICs, espera-se diminuir, quiçá
acabar com os preconceitos e pré-conceitos e
entende-se que o processo histórico das TICs
e NTICs é irreversível.

NOVOS HÁBITOS REQUEREM QUEBRA
DE PARADIGMAS
Segundo Claudinei Edson Viana, em
várias entrevistas e vídeos nas redes sociais,
os docentes precisam percorrer três passos
para que o uso das TICs sejam efetivos:
•
1º passo: Os docentes precisam
estar atento as novas tecnologias da cultura
contemporânea e buscar por meio de uma
contínua pesquisa.
•
2º passo: O docente precisa se
colocar como aprendiz com diálogo com os
discentes para conhecimentos e considerar a
cultura dos discentes.
•
3º passo: Não ter medo de experimentar, pois ele tem um cenário que lhes permite.
Observamos que quando os docentes
se apropriam das ferramentas como facilitadores no processo de ensino aprendizagem, resinificam sua prática aproximando do universo
do educando. Assim dialogando com as habilidades e competências do universo cultural
discente. Sendo assim a cibe cultura é comtemplada e gerida de uma forma unilateral no
seio do cotidiano da sociedade atual, pois os
saberes entre os docentes e discentes são
concomitantes.
Utilizando uma forma figurativa de linguagem é preciso abraçar que os alunos neste
saber do novo e aprender com eles a melhorar
o espaço de aprendizagem com escolas que
sirvam a comunidade interna e externa formando alunos bem sucedidos e florescerem no
mundo depois da escola tornando-os agentes
protagonistas. Para isso os educadores estão
no meio do caminho entre dois mundos: o de
como utilizar as TICs e NTICs no ambiente de
ensino aprendizagem e o de como os alunos
utilizam. Está claro que há uma ruptura no
processo que exige aulas invertidas, atitudes
investigativas, diálogo para isso o professor
tornar-se um Design do Ambiente de Aprendizagem sendo um mediador e estimulador.
Precisa-se evitar a tecnofobia e abrir-se
para a Educomunicação facilitando a divulgação de produção e a formação de redes de estudo e sem a necessidade de sair do ambiente
fixo.
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APLICABILIDADE DAS TICS NOS
DIFERENTES NÍVEIS DE ENSINO:
métodos e técnicas de utilização
nas escolas
As tecnologias educacionais precisam
de um professor que saiba como utilizá-las e
que acompanhe seus resultados de perto. Na
revista Nova Escola Claudio Sassaki sugere
três formas possíveis de usar a tecnologia em
sala de aula:
•
Como recurso didático extra durante a aula online ou off line;
•
Como recurso central em sala de
aula;
•
Uso de recursos tecnológicos no
laboratório de informática da escola.
No primeiro caso é interessante antecipar o assunto para um contato inicial e despertando o interesse para uma pesquisa e depois
uma socialização do que os alunos descobriram para que assim eles possam cocriar em
seu processo de ensino aprendizagem.
Já na segunda sugestão ter as TICs
como elemento central uma das possibilidades
é criar várias estações na sala de aula com diferentes objetivos de aprendizagem, tendo em
pelo menos uma delas o suporte da tecnologia. Uma estação com atividades de avaliação,
outra que incentiva o estudo livre ou o desenvolvimento de projetos e uma terceira para a
realização de trabalhos colaborativos.
Neste contexto, o professor se coloca
no papel de mediador, indicando caminhos
para os estudos, tirando dúvidas e planejando
experiências que desafiem a turma a avançar
cada vez mais. Para esse tipo de abordagem,
recomendo o estudo de metodologias de ensino híbrido.
A terceira refere-se ao mais habitual nas
escolas uma sala ou laboratório de informática,
porém este espaço foge da proposta de integrar o tempo no computador com o tempo em
sala de aula, ou seja, usa-se o tradicional em
uma tela de computador o artigo defende que
este espaço é para criar um curso contínuo
e gerar uma potencialização do aprendizado.
As atividades virtuais e presenciais devem ser
complementares.

Na atualidade observa-se os perfis dos
docentes que utilizam as TICs demonstrados
nesse paradigma. Séries iniciais sendo avaliador e pesquisador de software educativo, desenvolve estratégias para melhoria do ensino
aprendizagem; Ensino Fundamental conhecedor das TICs, produz e as utiliza, usa web socializando a aprendizagem com seus alunos e
desenvolve suas aulas conduzindo os alunos a
usá-las corretamente; no ensino médio conhece e junto com seus alunos utilizam as TICs
de forma crítica e instigante, cria sempre situações problemas e as coloca em pratica para
assim terem estratégicas para a resolução do
problema, criando ambientes virtuais para intercambio culturais.
Sobre este parâmetro pode-se analisar
também os perfis dos alunos em cada nível de
ensino, apresentado pela Microsoft. Para o ensino superior o que mais se destaca é o Moodle com a educação a distância e os estudos
acadêmicos os grupos de estudos e seminários que discutem a melhor aplicabilidade das
ações que visam as melhorias dos processos
de ensino de aprendizagem.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui- se que as TICs estão inseridas no cenário educacional brasileiro e há uma preocupação governamental relevante, mas precisa-se distinguir equipamentos de instrumentalizar
não se pode dizer que uma instituição apropriou-se das TICs apenas por ter estar equipada é
preciso sensibilizar e formar de maneira contínua e eficaz com uma instrumentalização da práxis
docente.
A discussão sobre a aplicabilidade das TICs existe e é amplamente estudadas em universidades com grupos em diversas áreas de atuação educacional. Promovendo seminários e
debates que viabilizam a formação de docente não familiarizados com as TICs e estimulando a
socialização de novas práticas positivas.
Um embasamento teórico é fundamental a todos que se interessam pelo assunto e a
concomitâncias com novos paradigmas discursivos que abrangem as TICs e suas vertentes.
Para que não haja uma obsoleta utilização das TICs faz-se necessário além da formação plena
contínua desde a graduação com a inserção das TICs não como algo optativo, mas incorporado
a grade curricular.
Também quanto ao uso das TICs na hibridização dos processos e recursos tecnológicos
e quebras de paradigmas, ressaltando que elas são mais uma ferramenta, porém não as únicas.
Tudo que contribuir para o processo de ensino aprendizagem de maneira autônoma e significativa é bem-vindo seja ele tradicional ou inovador, ou a mescla deles.
A aplicabilidade das TICs se dá desde a educação infantil, expandindo-se ao ensino
fundamental e médio, até o ensino superior o que devesse alternar são aos métodos e técnicas
específicos na utilização de cada nível, buscando atingir as necessidades de cada um, visando
em todos um único objetivo de apropriação das mesmas.
A sugestão de um desdobramento para futuras pesquisas são uma análise comparativa
do site https://www.cetic.br/pesquisa/domicilios/indicadores com indicadores gerados pela
pesquisa oferecem um cenário do acesso e uso das TIC do Brasil, abordando as seguintes dimensões: Acesso às TIC; Uso do computador; Uso da Internet; Governo eletrônico; Comércio
eletrônico; Habilidades na Internet; Uso do celular; Intenção de aquisição de equipamentos e
serviços TIC. Podendo verificar as mudanças entre os anos de 2005 até 2018.
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A INFORMÁTICA EDUCATIVA

RESUMO: O presente artigo pretende discutir a informática na educação entendendo que antes
de mais nada a educação desenvolve as potencialidades e a apropriação do “saber social”, e
buscando na educação conhecimentos e habilidades permitindo uma melhor compreensão da
realidade envolvendo a capacidade de fazer valer os próprios interesses econômicos, políticos
e culturais, e, a informática educativa vem de acordo a necessidade de garantir a todos uma
educação igualitária em um mundo globalizado.

Palavras-chave: Educação; Informática; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

transpor as barreiras iniciais diante do novo, nos deparamos também com um
novo paradigma educacional, sugerindo um novo ambiente escolar criado para
a aprendizagem, possibilitando ao aluno a construção do seu conhecimento, levando o professor a uma nova visão de ensino aprendizagem, pois conta com uma tecnologia
de informação e comunicação, não sendo mais um mero transmissor do conhecimento, mas um
novo guia, um mediador, traçando parcerias com educandos, na busca e interpretação crítica
da informação, viabilizando novas formas produtivas, modificando algumas dimensões da nossa inter-relação com o mundo, numa percepção da realidade numa interação com o tempo e o
espaço.
A cultura nacional de informática na educação teve início nos anos 80, a partir dos resultados de dois seminários internacionais (1981 e 1982) sobre o uso do computador como
ferramenta auxiliar do processo de ensino-aprendizagem.
Podemos perceber que a informática ,está entrando na educação pela necessidade de
se transpor as fronteiras do educar convencional, temos em mãos uma nova forma de pedagogia
de educação, oportunizando às escolas uma renovação de trabalhar os conteúdos programáticos, propiciando ao educando uma nova forma de construção do conhecimento com troca de
resultados, adaptando os dados à realidade do educando.
Por isso a informática na escola é fundamental, tanto para alunos quanto para professores. Essa nova tecnologia tornou-se um importante meio de estudo e pesquisa. Os alunos da
educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio, ao utilizarem o computador entram
em um ambiente multidisciplinar e interdisciplinar, ou seja, ao invés de apenas receberem informações, os alunos também constroem conhecimentos, formando assim um processo onde o
professor educa o aluno e ao educar é, transformado através do diálogo com os alunos.
Cada geração inventa, cria, inova e a educação tem seu processo também de criação,
invenção e inovação, principalmente no campo do conhecimento. É preciso evoluir para se progredir, e aplicação da informática desenvolve os assuntos com metodologia alternativa, o que
muitas vezes auxilia o processo de aprendizagem. O papel então dos professores não é apenas
o de transmitir informações, é o de facilitador, mediador da construção do conhecimento. Então,
o computador passa a ser o “aliado” do professor na aprendizagem, propiciando transformações
no ambiente de aprender e questionando as formas de ensinar.
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OBJETIVOS DA INFORMÁTICA
EDUCATIVA

A informática educativa tem como principal objetivo disponibilizar instrumentos didáticos para práticas pedagógicas nos diversos
componentes curriculares, incentivando a descoberta tanto do aluno quanto do professor e
preocupando-se com “quando”, “por que” e
“como” usar estes recursos (ALMEIDA, 1999).

Segundo o MEC, hoje nos deparamos
cada vez mais com a informatização da sociedade, desde mais tenra idade, as crianças
travam contato com computadores, afinal vivemos na era da informação, com a disseminaPara que esse objetivo seja alcançado
ção dos meios de comunicação e da troca de
conhecimentos pela internet. A grande questão com eficácia todos devem entender que não
é: estão as escolas preparando os educandos se faz necessário nenhum curso específico de
informática, deve-se sim fazer com que todos
para viver neste novo mundo?
tentam um primeiro contato cuidadoso para
Portanto, abordar o tema implica na que criem um bom relacionamento, oportunidiscussão de questões e considerações ainda zando a familiarização com esta nova tecnodesconhecidas da grande parte dos educado- logia, pois nem todos os professores se senres em todos os níveis de escolarização (na tem à vontade para entrar num laboratório de
educação infantil, ensino fundamental, médio informática sem um mínimo de conhecimento
(ALMEIDA, 1999).
e superior).
Não podemos esquecer que a iniciativa deve ser do professor na opção pelo uso,
de acordo com seu interesse e necessidade,
nunca através da obrigatoriedade, o domínio
da máquina e dos programas devem acontecer quando nos deparamos com uma tecnologia tão avançada, somos levados e tentados a
forçar uma nova realidade, mas é fundamental
que partamos do princípio de que o novo deve
ser empregado exclusivamente para facilitar,
reforçar para motivar o estudo das disciplinas
curriculares, para depois com conhecimento de
causa passe a selecionar programas didáticos
De acordo com os trabalho de Almei- e criar programas pedagógicos baseados nas
da (1999), a Informática Educativa envolve a experiências pedagógicas (ALMEIDA, 1999).
inclusão do educando na sociedade informatiJosé Manuel Moran vê a informática
zada. Neste sentido, deve integrar o conteúdo
das disciplinas com a utilização da informática na educação como um recurso a mais que
como recurso didático e pedagógico.É óbvio as escolas e os professores têm para mudar
que para cumprir este papel, a Informática Edu- a didática dentro das salas de aula, para que
cativa exige do docente o domínio das técnicas os professores não fiquem na mesmice –“ o
computacionais, mas, antes de tudo, envolve professor falando e o aluno ouvindo- com um
discussões que pertencem ao campo da práti- verniz de modernidade”, porém para ele não
ca pedagógica e a filosofia do conhecimento. é o que ocorre ,Moran tem a informática educativa como uma tecnologia que surgiu mais
para ilustrar o conteúdo do professor do que
para criar novos desafios didáticos” (ALMEIDA,
1999).
Segundo o MEC (Ministério da Educação), Informática Educativa significa “a inserção do computador no processo de ensino-aprendizagem dos conteúdos curriculares de
todos os níveis e modalidades da educação”.
O que inclui “os assuntos de determinada disciplina da grade curricular [...] desenvolvidos
por intermédio do computador”. Desta forma,
podemos dizer que a Informática Educativa não
é o ensino da manipulação do computador ou
do procedimento de utilização de determinado
software.
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A aula continuou predominantemente oral e escrita, com pitadas de audiovisual,
como ilustração. Alguns professores utilizavam
vídeos, filmes, em geral como ilustração do conteúdo, como complemento. Eles não modificaram substancialmente o ensinar e o aprender,
davam um verniz de novidade, de mudança,
mas era mais na embalagem. O computador
trouxe uma série de novidades, de fazer mais
rápido, mais fácil. Mas durante anos continuou
sendo utilizado mais como uma ferramenta de
apoio (ALMEIDA, 1999).

Muitos podem se perguntar como desde a educação infantil?-é nessa idade que
devemos apresentar o computador para as
crianças mesmo que ainda não saibam ler
e escrever, mais é daí que devemos iniciar, um
exemplo seria o trabalho com o próprio nome
, através do computador eles aprenderão a
identificar as letras do seu nome, poderão fazer associações , lógicas matemáticas, artes
,em suma podemos trabalhar com todas as
disciplinas com repertórios bastante rico, um
outro exemplo foi um projeto desenvolvido por
A informática educativa também serve uma professora da rede pública do estado de
para disseminar o uso dos meios de comuni- São Paulo, ela trabalhou no conteúdo de língua
cação como recurso didático, auxiliando o pro- portuguesa com contos ANDRADE, 2011).
fessor a tornar as aulas mais dinâmicas, motivadoras, dando a esses equipamentos uma
Portanto, a informática quando adotada
pedagogia avançada, possibilitando uma inte- nas escolas deve se integrar ao ambiente e à
gração interdisciplinar, proporcionando desco- realidade dos alunos, não só como ferramenbertas e fixação de novos conhecimentos, uma ta, mas como recurso interdisciplinar, consnova visão didático/pedagógica na educação tituindo-se também em alguma coisa a mais
(ALMEIDA, 1999).
com que o professor possa contar para bem
realizar o seu trabalho, desenvolvendo com os
Para que esse novo tipo de recurso realunos atividades, projetos e questionamento
almente funcione o autor exprime que as salas
de aulas sejam confortáveis ,com boa acústica (ANDRADE, 2011).
e tecnologias, das simples até as sofisticadas,
hoje também precisamos ter em sala acesso
fácil ao vídeo, DVD e, no mínimo, um ponto de
internet, para ter acesso a sites em tempo real
pelo professor ou pelos alunos, quando necessário, ser equipada também de computadores
com projetor multimídia ,embora ainda caros
seriam o necessário para oferecer condições
dignas de pesquisa e apresentações de trabalhos a professores e alunos ANDRADE, 2011).
Tendo outro ponto de vista discordante da ideia de Moran, a informática a serviço
de um projeto educacional, propicia condições
aos alunos de trabalharem a partir de temas,
projetos ou atividades extracurriculares. O
computador é apenas e tão somente um meio
onde desenvolvemos inteligência, flexibilidade,
criatividade e inteligências mais críticas, podemos tomar como exemplos, projeto que muitas
escolas tanto particulares como públicas vem
desenvolvendo, são propostas que nascem
desde a educação infantil e percorre até o ensino médio ANDRADE, 2011).

É neste sentido que, mais que meio ou
recurso didático, o uso do computador em sala
de aula pretende sensibilizar o educando para
que se perceba como parte de um contexto
mais amplo, instigando a curiosidade e a vontade de aprender por si só. O que encontra
respaldo nas teorias de Dewey, Paulo Freire,
Piaget, Skinner e Vygotsky (ANDRADE, 2011).
Além de fomentar o autodidatismo, essencial a sobrevivência do indivíduo no mundo
globalizado, a informática na educação objetiva estimular a interdisciplinaridade, quebrando
o paradigma fordista, para tentar retomar a tendência humanista dos renascentistas. Estimulando a reflexão interdisciplinar, a Informática
Educativa pretende transmitir conteúdo de uma
forma mais leve e instigante, usando brincadeiras e jogos como recurso didático e, sobretudo, desenvolvendo o raciocínio lógico do educando (ANDRADE, 2011).
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A DIFUSÃO DO CONHECIMENTO
Diante de um mundo globalizado e de
constantes mudanças, a educação certamente
é uma das áreas que mereça uma parcela significativa de atenção e suporte para seu desenvolvimento. Segundo Lévy (1999) é necessário
construir novos modelos e espaço de conhecimento, sendo um deles a EaD (Educação a
Distância).
Essa modalidade de ensino transcende
os limites geográficos e explora todas as técnicas e tecnologias da cibercultura. Segundo
Lévy (1999), a diferença entre o ensino “presencial” e ensino “a distância” serão cada vez
menos pertinentes, pois o uso das redes de
comunicações vem cada vez mais ampliando
e integrando às formas de ensino.
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), número 9.394 define a EaD, oficializada no seu artigo 80 e regulamentada pelo
decreto 2.494 de 10/02/1998 como: “A Educação a Distância é uma forma de ensino que
possibilita a autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente
organizados, apresentados em diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente
ou combinados, e veiculados pelos diversos
meios de comunicação.”
A EaD veio somar ao ensino, pois beneficia a todos, atendendo certas necessidades, tais como flexibilidade de horários, maior
autonomia por parte do aluno, conteúdos desenvolvidos com orientação de aplicabilidade
etc. (FARIA, 2011).

O temor dos professores ao ver sua autoridade sendo posta à prova, diante do desigual acesso a informação, mais precisamente,
aos elementos da cultura digital, imperam no
sentido de causar certo receio ao educador,
com relação à introdução de computadores em
sala de aula, sendo fundamental que a formação docente em nível inicial e continuado incida sobre tais aspectos técnicos e sobre uma
dimensão de atuação e apropriação crítica do
potencial do uso de computadores na educação (FARIA, 2011).
Daí vem também a importância da formação continuada, estendida a todos Educadores desde a Educação Infantil até Ensino
Superior,para que as NTICs deixem de ser realizadas e se tornem aliadas dos Educadores
no processo de ensino-aprendizagem (FARIA,
2011).
A formação docente para atuação com
as NTICs deve integralizar uma visão clara dos
objetivos propostos para o processo, a real
aplicabilidade dos recursos em sala de aula,
as temáticas de relevância para o grupo, competências e habilidades a serem efetivadas e
domínio sobre a linguagem de programação,
fornecendo ao educador bases para seu uso
crítico (FARIA, 2011).
Brandão (1994, p.44) “[...] de modo
a garantir que a inserção de instrumentos informáticos no processo educativo ocorra com
plena consciência da sua viabilidade, validade
e oportunidade no processo ensino-aprendizagem” (Grifo do autor). Ainda para Brandão
(1994), se não forem observadas tais prerrogativas poderemos padecer de uma apropriação
indevida do potencial tecnológico do computador para o desenvolvimento do ensino e da
aprendizagem, padecemos de imposições regulamentadas pelos órgãos normativos.

Nesse sentido, a EaD tem se apresentado como uma alternativa ao ensino convencional, sendo que suas características permitem atingir um número grande de alunos e ao
mesmo tempo atender uma demanda social. A
Cabe ao educador decidir e avaliar o
EaD é uma alternativa indispensável no sentido
de democratizar o ensino e elevar o padrão de período e os instrumentos tecnológicos a sequalidade do mesmo, aumentando-se os espa- rem utilizados em decorrência dos alunos que
compõem o grupo com o qual se desenvolveços educacionais (FARIA, 2011).
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rá as ações propostas, seus objetivos com tal
proposição em virtude de sua concepção de
aprendizagem e como esta poderá se desenvolver qualitativamente, tendo na informática
educativa e o computador como seu maior expoente, um recurso auxiliar ao ensino (BRANDÃO, 1994).

Os novos modelos de conhecimento
oferecidos pela cibercultura ocupam um lugar
central. Hoje as pessoas têm cada vez mais
acesso às informações, trata-se de uma tecnologia intelectual que aumenta a sua inteligência
e permite que compartilhem, negociem e refinem modelos mentais comuns, seja qual for
sua complexidade, agregando conhecimento,
Será o educador um gestor do proces- saberes e tecnologias (DALBOSCO; BRANso de ensino, já que detêm para Dalbosco e DÃO, 2006).
Brandão (2006) a capacidade de delimitar, as
possibilidades de uso para o desenvolvimenIsso implica em mudanças na forma de
to de suas atividades educativas, levando em ensino e aprendizagem. Os professores como
conta a ação que se espera desenvolver e o um todo, poderão utilizar tais ferramentas a fim
recurso a ser empregado.
de transmitir suas ideias, seus paradigmas e
sua forma de ensinar. Essas novas tecnologias
Além da profunda formação em seu intelectuais favorecem novas formas de acescampo, deve formar curiosos que, abrindo em so à informação e novos estilos de raciocínio
seu campo, deve formar curiosos que, abrin- e de conhecimento (DALBOSCO; BRANDÃO,
do-se a vários questionamentos, entrarão em 2006).
meandros que nem ele entrou e para os quais
sempre precisa estar abertos; cumpre também
O trabalho não para de se modificar, ou
que saiba trabalhar com os erros e confusões seja, trabalhar significa cada vez mais aprendos alunos transformando-os em provocações der, produzir e compartilhar conhecimentos.
para novos e ricos saberes; é ainda dele a de- Com as novas tecnologias, abre-se uma nova
licada tarefa de não impor seu nível de abstra- relação com o saber, onde o ensino é organição à aprendizagem dos alunos, mas respeitar zado de forma aberta de acordo com contextos
suas fases lógicas, das mais concretas às mais e sempre contínuo.Ainda, de acordo com Lévy
abstratas (DALBOSCO; BRANDÃO, 2006).
(1999) o domínio e a totalização do conhecimento na sociedade oral, anterior à escrita,
O importante é buscar as ferramentas quando um idoso morreu era uma fonte de codo ciberespaço que permitem o reconhecimen- nhecimento que se perdia.
to de experiências adquiridas em um processo
educacional rico e significativo a qualquer moCom a escrita, o conhecimento era armento. Logo, conclui-se que o professor é um mazenado nos livros. Com o ciberespaço surmobilizador de inteligência coletiva em vez de ge ainda mais mobilidade de armazenamento
um fornecedor de conhecimentos (DALBOS- e circulação de informações e conhecimentos.
CO; BRANDÃO, 2006).
Qualquer política educacional terá que levar
em conta a nova dimensão das possibilidades
Lévy (1999) ressalta que a web não é do ciberespaço, pois em um plano puramente
congelada no tempo, transforma-se momenta- quantitativo a demanda por formação é cada
neamente e é um fluxo de informações cons- vez maior, sendo que essa demanda também
tante, sendo o fato de um texto ser apresenta- sofre uma profunda mutação qualitativa (LÉVY,
do na tela não muda nada, se não existir uma 1999).
proposta pedagogicamente elaborada para
atender as demandas da educação.
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A simples tentativa de suprir essas
demandas através da massificação não será
suficiente, uma vez que, os indivíduos toleram
cada vez menos cursos rígidos e uniformes, os
quais, não atendem seu trajeto de vida. Eis que
é necessário refazer o plano educacional assim como, as diretrizes políticas, para atender
a demanda em busca de conhecimentos agregados ao ciberespaço (LÉVY, 1999).
Para os especialistas, a distinção entre
ensino presencial e a distância será cada vez
menos pertinente, já que o uso das redes de
telecomunicação e dos suportes de multimídia
interativa vem sendo progressivamente integrado as formas mais clássicas de ensino (LÉVY,
1999).
O papel do professor tende a mudar,
deixando de ser o difusor de saberes, passando a mediador da inteligência coletiva, estimulando em seus alunos a troca de conhecimentos e permitindo o aumento do potencial da
inteligência coletiva (LÉVY, 1999).

Porém, a introdução de computadores
nas escolas é, nem virá a ser, uma solução
para os problemas que afligem a educação.
O computador não é um “bicho de sete-cabeças” e não salvará o ensino. Ele pode educar,
mas também deseducar dependendo da maneira como será utilizado. Ele não substitui a
inteligência e a criatividade que são inerentes
ao ser humanos, apenas às desenvolve (LÉVY,
1999).
No mundo de hoje, faz-se absolutamente necessária à integração entre escola,
alunos, sociedade e informática. É vital para o
desenvolvimento do aluno, tanto no processo
social quanto funcional, a absorção de valores,
outrora indiferentes à educação, mas que, devido aos avanços tecnológicos, cresceram em
importância econômico-social. É papel dos governantes atentar para os fossos sociais, amenizando-os e criando meios para que a igualdade social seja uma meta a ser alcançada
(LÉVY, 1999).

Por tudo isso, faz-se necessário investigar as características dessa dinâmica que expande as fronteiras do conhecimento humano
com o suporte da informática educativa. E o
seguinte questionamento, ainda não bem esclarecido, ressurge: De que forma é possível
aproveitar esse mesmo potencial nos processos educacionais? Ainda será preciso muito
estudo para se chegar a novos paradigmas
de aprendizagem. Eis aqui uma oportunidade
de colocar em prática essas reflexões, com o
propósito maior de contribuir para a descoberta de propostas de aprendizagem suportadas
pelas novas tecnologias que emergem com o
virtual (LÉVY, 1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O que se pretendia neste trabalho era refletir sobre as características das novas tecnologias que suportam a Informática Educativa e que permitem o compartilhamento do conhecimento, tanto nos ambientes escolares quanto fora deles. O uso das novas tecnologias da informação
e comunicação no âmbito social já é uma realidade.
A partir da década de 90, com a evolução da informática e o chamado “Boom” da internet propiciaram a disponibilização e compartilhamento de uma extensa quantidade de informações. Em poucos segundos podemos obter informações sobre uma infinidade de assuntos.
Através da pesquisa temos á disposição uma gama de informações que fornecerão subsídios
para a geração de novos conhecimentos.
Todo o processo cognitivo humano está sendo ampliado através das TIC’s. Tem-se observado que as informações estão sendo disponibilizados por tecnologias cada vez mais inovadoras, demandando novas formas de pensar e interagir, aprendendo com essas novas tecnologias (ANDRADE, 2011).
Segundo Andrade (2011), os educadores devem considerar a internet e o computador
no processo de ensino, pois o uso das tecnologias é eminente e estão transformando as relações sociais. Porém é necessária uma mobilização no sentido de selecionar a utilização mais
adequada dessas tecnologias.
Os recursos tecnológicos, se bem administrados, tem seu valor pedagógico. É a proposição de ações claras aliadas ao processo de formação de um sujeito crítico frente ao conhecimento que delongar sobre a qualidade deste entrelaçamento entre o ato de educar e as novas
tecnologias da informação, a destacar o computador. Em nenhum momento tal necessidade foi
tão emergencial: formar competências e habilidades de leitura, análise e domínio efetivo das
Novas Tecnologias da Informação e Comunicação (NTICs) viabilizando ações que façam pensar
para além do imediatismo, para uma dimensão de ação global (LÉVY, 1999).
Como é o caso da internet, por meio de vídeos, hipertexto, DVD, da videoconferência
e de uma infinidade de softwares educativos. Porém, um dos pontos mais favoráveis é que os
recursos utilizados fazem parte do cotidiano do aluno, que mesmo não tendo computador em
caso, tem a possibilidade de se utilizar dos serviços das lan houses, por taxas mínimas (LÉVY,
1999).
É imprescindível que as atividades realizadas por meio das TIC’s sejam trabalhadas
de forma contextualizada, para que os alunos percebam que as tecnologias são recursos que
enriquecem os conteúdos trabalhados pelos professores. Infelizmente, não é o que ocorre com
frequência nas escolas. Os recursos em si não geram motivação no aluno, sendo necessário
agregar metodologias e abordagens que possibilitem o aluno prestar atenção, aprender e partilhar, envolvendo a participação de todos dentro da sala de aula, de forma bilateral.
Dessa forma, a tecnologia pode transformar a realidade social e educacional, desde que
utilizada de forma adequada e condizente com a perspectiva teórica que embasa o trabalho
pedagógico do professor.
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Já sua inserção no âmbito educacional demonstra, com base nessas reflexões, grandes
vantagens ao processo de ensino e aprendizagem, mas que ainda se mostra de forma tímida.
Este texto destaca a importância de utilizar as novas tecnologias não só como um meio de comunicação e interação, mas a favor da aprendizagem, como forma de romper com os limites de
espaço e tempo na construção de novos conhecimentos. Lévy (1999, p. 158) afirma que “o que
é preciso aprender não pode mais ser planejado nem precisamente definido com antecedência”.
A escola não pode continuar sendo considerado o único modelo de
espaço de conhecimento, é preciso reconhecer e construir novos modelos que fomentem a propagação do
conhecimento. (Lévy, 1999). Com certeza a incorporação de tecnologias às aulas vai muito além
de proporcionar aos estudantes os instrumentos tecnológicos e vale mais uma vez ressaltar que
o principal não é o computador, mas sim a proposta. A aprendizagem deve desenvolver-se em
um ambiente apropriado e em situações que favoreçam a construção sólida dos conhecimentos,
transformando a maneira de fazer, entender e perceber, favorecendo um melhor entendimento
e aprendizado do conteúdo.
Por fim, as constatações realizadas teoricamente demonstram claramente que as tecnologias digitais de rede possuem características que podem potencializar significativamente o processo de aprendizagem. Entretanto, é preciso que se reconheça que o papel do professor neste
contexto, é estratégico e fundamental e que é urgente que este profissional possa compreender
o potencial intrínseco dos aparatos tecnológicos contemporâneos como elemento motivador no
seu processo de formação.
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A
CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

RESUMO: Os educadores da primeira infância sabem que o brincar é um componente crítico do
desenvolvimento infantil saudável. Por meio da brincadeira, as crianças exploram seu mundo,
experimentam novos papéis, resolvem problemas e se expressam. Um tipo de brincadeira que
é especialmente importante para o desenvolvimento desde a primeira infância até o final do
período da primeira infância é a brincadeira não estruturada e dirigida a crianças. As brincadeiras dirigidas às crianças são semelhantes as brincadeiras gratuitas, mas incluem mais envolvimento de adultos. Esse tipo de brincadeira pode ser facilitada por adulto, mas ainda está
totalmente sob a direção e controle da criança. Em um ambiente da primeira infância cada
vez mais centrado no acadêmico e baseado nas habilidades, esse tipo de brincadeira pode
estar em declínio, pois muitos programas se concentram em atividades mais estruturadas
destinadas a aprimorar as habilidades iniciais de alfabetização e a capacidade de raciocinar e
aplicar conceitos numéricos simples. Esse artigo vem buscar reflexões a respeito do brincar na
Educação Infantil e as intervenções do professor para o desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Brincadeira; Educadores; Primeira Infância.
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INTRODUÇÃO

O

brincar é necessário em todas as fases da vida, mas na infância ele é ainda
mais essencial, não é apenas um entretenimento, mas, também, aprendizagem.
A criança, ao brincar, expressa sua linguagem por meio de gestos e atitudes, as
quais estão repletas de significados, e cabe ao professor nesse momento tentar enxergar o que
a criança está tentando transmitir, visto que ela investe seus sentimentos nessa atividade.
Por isso a brincadeira deve ser encarada como algo sério e que é fundamental para o
desenvolvimento infantil. A criança usa o brinquedo para demonstrar suas emoções, construindo
um mundo a seu modo e questionando o Universo dos adultos, além de ser um meio de pôr
para fora os medos, as angústias, alguns sentimentos e os problemas que a criança enfrenta
em seu cotidiano, seja por estar descobrindo algo até referente ao seu corpo como também em
relação aos seus sentimentos pessoais de como se sente em relação às pessoas ao seu redor
(MELO & VALLE, 2005).
Por meio de brinquedos e brincadeiras, ela revive de maneira ativa tudo o que sofreu de
maneira passiva, expondo assim seus sentimentos que, muitas vezes ficam guardados no seu
subconsciente. Haetinger (2004) diz que as atividades lúdicas são aquelas que promovem a
imaginação e principalmente as transformações do sujeito em relação ao seu objeto de aprendizagem, dessa forma, a criança aprende a brincar e interpretar a partir de um conjunto de vivências e referências, e por meio das brincadeiras que fazem parte do seu cotidiano.
Esse artigo tem como finalidade demonstrar a relevância do brincar lúdico na Educação
Infantil, pois é um dos fatores que ajudam as crianças no desenvolvimento motor, psicológico e
afetivo. Não é à toa que tudo que é vivido em sua infância ficará guardado em seu subconsciente, deflorando sentimentos que acompanhará ela em sua jornada de vida, pensando por esse
lado podemos dizer que esses sentimentos serão explorados por meio de brincadeiras na infância, influenciam em como serão enquanto pais, se tiver uma infância rica de sentimentos bons,
terão consequentemente melhores valores para passar aos seus filhos. Muitos que se tornarão
bons pais ou não, são por vivências e experiências de sua infância.
O brincar lúdico prepara para futuras atividades de trabalho, evoca atenção, concentração, estimula a autoestima e ajuda a desenvolver relações de confiança consigo e com os
outros. Segundo Campos (1986) a ludicidade poderia ser a ponte facilitadora da aprendizagem
se o professor pudesse pensar e questionar-se sobre a sua forma de ensinar, relacionando a
utilização do lúdico como fator motivador de qualquer tipo de aula.
Todos esses benefícios do brincar devem ser reforçados no meio escolar, a brincadeira
facilita o aprendizado e ativa a criatividade, contribuindo diretamente para a construção do conhecimento, a aprendizagem por meio do lúdico, passa a ser mais fácil e mais prazerosa para a
criança, facilitando diretamente o trabalho do professor.
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Os professores devem estar atentos para esse mecanismo lúdico e aperfeiçoar uma
contextualização para as brincadeiras. Por meio da análise do brincar, os professores poderão
compreender a carência intelectual de cada criança, os seus níveis de progresso, a sua organização e, a partir daí, preparar ações pedagógicas que auxiliem em sua evolução diária.
Conforme Cordazzo (2007), o brincar é a atividade dominante na infância e vem sendo
explorado no campo científico, com o intuito de caracterizar as suas singularidades, identificar
as suas relações com o desenvolvimento e com a saúde da criança e, entre outros objetivos,
interceder nos meios de educação e de aquisição de aprendizagem das crianças.
Como pode se ver, o brincar é característico da infância, e traz inúmeras vantagens para
a construção do intelecto da criança, proporcionando a habilitação de uma série de experiências
que irão contribuir para o desenvolvimento futuro. Dessa forma, o brincar e a aprendizagem devem caminhar de mãos dadas, para que o ensino seja uma experiência gratificante. O brincar
mesmo para um adulto é a forma natural de extravasar, é brincando entre si que homens, mulheres e crianças descarregam seus sentimentos relativos a como foi seu dia. Brincar alivia o estresse, traz paz de espírito e suavidade emocional, gerando benefícios que vão da mente ao corpo:
A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo – da vida natural interna no homem e de todas as coisas. Ela dá alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, paz com o mundo. A criança que brinca sempre, com determinação auto
ativa, perseverando, esquecendo sua fadiga física, pode certamente tornar-se um homem determinado, capaz de
auto sacrifício para a promoção do seu bem e de outros. Como sempre indicamos o brincar em qualquer tempo
não é trivial, é altamente sério e de profunda significação (FROEBEL, 1912, apud, KISHIMOTO, 2008, p. 68)2.

O brincar é compreendido pela autora como uma atividade que estabelece uma relação
séria consigo e com o outro e que independente da idade nos faz viver e reviver momentos de
interação, incorporando suas referências e reinventando novos saberes. A importância da brincadeira em todas as fases da vida torna a criança um ser ativo e capaz, pois são nesses momentos
de diversão que esquece um pouco do mundo real e entra no mundo da fantasia.
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O PAPEL DO BRINCAR LÚDICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Conforme Hridiomas (2018), a palavra brincar é proveniente do latim
vinculum, que quer dizer laço algema, e é decorrente do verbo vincire, que significa prender,
seduzir, encantar. Vinculum tornou-se brinco e
gerou o verbo brincar, sinônimo de divertir-se.
2 FROEBEL, Friedrich. Letters to a mother on the philosophy of Froebel. Nova York:
D.Appleton.1912, p.s/p.
Brincar, portanto, não é só diversão,
representa também uma atividade de ligação
ou vínculo com algo em si mesmo e com o outro, que fortalece o aprendizado e o desenvolvimento, motor, cognitivo e afetivo. “A palavra
lúdico vem do latim ludus e significa brincar.
A atividade lúdica surge como nova forma de
abordar os conhecimentos de diferentes formas e também uma atividade que favorece a
interdisciplinaridade.” (SANTOS, 2012, p.3).
De acordo com Santos (2012) o lúdico
refere-se a uma extensão humana que recorda
os sentimentos de liberdade e espontaneidade
da atividade. Envolve atividades simples, tranquilas e isenta de toda e qualquer tipo de aplicação ou escolha alheia. É livre de cobrança e
julgamento. Ao falar em brincar, muitos pensam
que é só diversão, mas brincar é coisa séria.
Ao brincar com alguém a criança estabelece
seu próprio modo de entreter- se, e vivencia a
aceitação ou não de ideias de outras pessoas.
Assim preparando o caminho para um
viver compartilhado, e um relacionar-se com o
outro e com a vida. Ou seja, brincar é comunicação e expressão, interligando pensamento
e ação, um ato espontâneo, uma atividade exploratória que ajuda as crianças no seu aperfeiçoamento físico, mental, emocional e social,
é um meio de aprender a viver e não apenas
um passatempo. “[...] As crianças e os animais
brincam porque gostam de brincar, e é precisamente em tal fato que reside a sua liberdade. ”
(HUIZINGA, 1980, apud, MALUF, 2003, p. 17).

Independente da cultura local é comum os adultos de estimularem as crianças de
brincar, porém por se tratar de uma necessidade natural, essa proibição pode acarretar em
um atraso do amadurecimento da criança, ela
pode se tornar uma criança reclusa em seus
próprios sentimentos, tendo dificuldade de socializar com outras crianças e até mesmo com
adultos, além de criar uma visão exacerbada
da vida dos adultos e seus problemas do cotidiano.
Conforme Maluf (2003), toda criança
que brinca vive uma infância feliz, além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física
e emocionalmente, conseguirá superar com
mais facilidade problemas que possam surgir
no seu dia- a-dia. Uma criança que não vivencia
sua infância por completa, não goza de estímulos para enfrentar a vida e acaba criando bloqueios referentes a diversos aspectos sociais
e afetivos. É no brincar e apenas no brincar,
que a criança liberar sua criatividade, aprende
novos conceitos, encontra saídas para diversos sentimentos e dificuldades, que possam
estar sentindo e não conseguem expressarem
por desconhecerem tais sentimentos, além de
adquirirem informações para terem um crescimento saudável.
Ao incluir o brincar na Educação Infantil, muitos acreditam que a criança vai à escola
só para brincar e que brincar não é importante, porém é por meio dessa brincadeira que a
criança aprende e é também por meio do olhar
atencioso e crítico do professor que se consegue direcionar o trabalho, desenvolver habilidades, tratar os conflitos e fazer a socialização
com o grupo. Conforme Machado (2001), no
brincar a criança lida com sua realidade interior e sua tradução livre da realidade exterior: é
também o que o adulto faz quando está filosofando, escrevendo lendo poesia e praticando
sua religião.
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Todo professor deveria ver no brincar,
o espaço de criação cultural que permite o indivíduo criar, explorar e ter uma relação aberta e positiva com o grupo. Brincar é um dos
mecanismos que garante ao indivíduo expor
sua imaginação e trazer algumas situações de
sua realidade. Por isso, se torna uma atividade
que não se limita ao real. É uma cultura rica,
complexa e diversificada, que consegue um excelente resultado ao fazer a integração com o
lúdico, valorizando sua liberdade e desejo de
expressão da natureza infantil. “[...] Brincar é viver criativamente no mundo. Ter prazer em brincar é ter prazer em viver” (MACHADO, 2001,
p.23).
A existência de diversas brincadeiras e
a busca em incluí-las na Educação Infantil possibilita desenvolver e ao mesmo tempo formar
crianças para sua realidade social e o lugar
que elas ocupam na sociedade. A criança se
desenvolve pela experiência social e nas interações que é estabelecida pelos adultos desde
cedo, dessa forma podemos dizer que a brincadeira é uma atividade humana na qual as
crianças são introduzidas ao cotidiano adulto,
constituindo-se em um modo de assimilar e recriar a experiência sócio cultural dos adultos.
Brincar é um aprendizado de vida que
leva as crianças para esse ou aquele caminho
para traçar seu próprio percurso ou para tê-lo
traçado pelos pais, professores, tios, namorados, vizinhos. Tudo depende de como as crianças brincam e qual a atitude dos adultos ao
redor em relação a essas brincadeiras. (MACHADO, 2001).
Nessa concepção, a brincadeira encontra um papel importante na escolaridade e
as crianças vão se desenvolvendo e conhecendo o mundo, que se constrói por meio da troca
social e de diferentes histórias de vida das pessoas ao seu redor:

Ao trabalhar atividades e brincadeiras
lúdicas a criança aceita a existência do outro,
constrói conhecimento, estabelece relações e
desenvolve-se integralmente. O brincar na infância contribui na construção do processo de
ensino e aprendizagem da criança e tem como
objetivo proporcionar várias formas de incentivar a criança a aprender de forma prazerosa,
significativa e envolvente. Na educação infantil os jogos e brincadeiras tornam-se aliados
e auxilia no desenvolvimento de capacidades
importantes.
Conforme Ujiie (2008) o brinquedo é
compreendido como qualquer objeto sobre o
qual se debruça a ação da atividade lúdica do
brincar por meio da espontaneidade, imaginação, fantasia e criatividade do brincante. O
brincar incita a inteligência, e faz com que o
indivíduo liberte sua imaginação e aumente a
criatividade e ludicidade permitindo o exercício
da concentração, da atenção e do comprometimento, não só nas atividades da brincadeira
como em qualquer atividade que irá executar,
proporcionando assim um encorajamento para
futuras atividades tanto no âmbito social como
no âmbito intelectual. Desse modo os jogos e
brincadeiras, melhoram a conduta no processo
de ensino e aprendizagem além da autoestima.
Dessa forma, deve-se pensar em brinquedos e brincadeiras em que a criança pode
assumir outros papéis, e fingir ações que tenham um significado diferente do que lhe é
atribuído no seu cotidiano. “[...] ao crescer a
criança vai para frente e para trás nessas fases,
e é por meio de suas brincadeiras que ela se
permite ser um bebê novamente ou ser mais
amadurecida do que realmente é.” (MACHADO,2001, p.47).

O brincar pode ser visto como um recurso mediador
no processo de ensino aprendizagem, tornando-o mais
fácil. O brincar enriquece a dinâmica das relações sociais na sala de aula. Possibilita um fortalecimento da
relação entre o ser que ensina e o ser que aprende
(ROLLOF, 2010, p.5).
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Deve-se entender também que a criança precisa de orientação para seu desenvolvimento, a percepção do professor para levar
em consideração que a criança tem inúmeras
formas de se apropriar de diversos tipos de conhecimentos diante daquela brincadeira específica. Sobretudo, reconhecendo a importância
do olhar adulto sobre as brincadeiras infantis,
não podemos diminuir a significância do brincar livre e espontâneo, sendo que este também
auxilia na evolução social, afetivo e cognitivo
da criança. Ao enxergarmos os benefícios dos
dois aspectos tanto a brincadeira livre ou espontânea quanto aquelas em que há a participação do adulto vemos que ambas devem
estar no dia a dia na educação das crianças:
A brincadeira é a prova evidente e constante da capacidade criadora, que quer dizer vivência, de modo que, os
adultos contribuem, nesse ponto, pelo reconhecimento
do grande lugar que cabe à brincadeira e pelo ensino de brincadeiras tradicionais, mas sem obstruir nem
adulterar a iniciativa própria da criança (BRÁS, 2018).

As crianças brincam, jogam e tomam
decisões desafiando as possibilidades, de explorar a força e questionar o mundo sem se
afastar da imaginação e razão, essa prática de
busca, de troca e de convívio é que atribuímos
o nome de educação. A infância é vista como a
idade das brincadeiras, por intermédio delas as
crianças realizam suas vontades, preferências
e necessidades da maneira de trabalhar, refletir
e descobrir o mundo a qual está inserida:
Brincar é uma ação cotidiana para a criança que a impele a tomar decisões, expressar sentimentos e valores,
conhecer a si e ao outro, partilhar brincadeiras, construir sua identidade, explorar o mundo dos objetos, das
pessoas, da natureza e da cultura na perspectiva de
compreendê-la, usar o corpo, os sentidos, os movimentos e as várias linguagens. Enfim, sua importância se
relaciona com a cultura da infância que coloca a brincadeira como a ferramenta para a criança se expressar,
aprender e se desenvolver. (KISHIMOTO, 2010 apud
BRÁS, 2018, p. s/p).

Percebe-se que a brincadeira aponta
importantes meios que intervém no sucesso
e no constante desenvolvimento da criança,
transmitindo para o imaginário uma situação
vivida na realidade. Dessa forma, a brincadeira deve ser adotada como uma cultura lúdica
infantil, para que as crianças possam compartilhar suas brincadeiras, seus jogos e histórias
para estimular a curiosidade das crianças.

Quando coibimos a criança de brincar
além de fecharmos a porta de sua liberdade,
fechamos também a porta de seus sentimentos,
que se não conseguirem expor quando criança
acabará expondo quando adultos, muitos adultos sofrem por não ter vivido sua infância por
completo, acarretando em pais irresponsáveis
ou que tem dificuldades em concentrar seus
esforços na responsabilidade de cuidar da sua
família. Por isso estimular a brincadeira na educação infantil se torna primordial.
Se o professor identificar a dinâmica da
atividade que propor e aplicar a característica
adequada à criança encontra uma porta para
extravasar tudo que vive no dia a dia, mesmo se
abrir para um diálogo sobre algo que a incomoda, que poderá ser sentimental, física ou outra
questão sobre o mundo em que vive. Tirar das
crianças essa porta pode ser catastrófico, ela
pode se fechar mesmo em casa e demorar dias,
meses talvez anos para se abrir novamente.
Ademais, a brincadeira trará para dentro
da sala de aula uma relação de convivência mais
próxima das crianças facilitando o dia-a-dia do
professor e suas atividades futuras poderão ser
mais proveitosas, uma vez que a união trará mais
respeito das crianças para com o professor. Há
também de se ressaltar os benefícios que cada
tipo de brincadeira trará para cada criança seja
ele cognitivo, afetivo, motor além dos psicológicos. Dentro das brincadeiras cada criança irá
descobrir seu mundo como um todo e perceber
que não há tanta diferença do seu mundo para
o mundo de seu amigo. Aquelas pequenas, mas
importantes diferenças que quando se tem tal
liberdade expressão e atenção à criança expõe
para seus pais ou seu parente mais próximo:
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A imagem de infância é reconstituída pelo adulto, por
meio de um duplo processo: de um lado, ela está associada a todo um contexto de valores e aspirações da
sociedade, e, de outro, depende de percepções próprias do adulto, que incorporam memórias de seu tempo de criança. Assim, se a imagem de infância reflete o
contexto atual, ela é carregada, também, de uma visão
idealizada do passado do adulto, que contempla sua
própria infância. A infância expressa no brinquedo contém o mundo real, com seus valores, modo de pensar
e agir e o imaginário do criador do objeto. (KISHIMOTO,
1995, p.50).

Como pode se ver, tudo que se vivencia na infância tem influência no que somos e
como pensamos a formação do caráter, da personalidade e sua posição no âmbito social da
criança dar-se-á pela sua vivência na infância
e seus influenciadores, que podem ser amigos
próximos, pais, tios, primos entre outros. Por
isso devemos estar atentos a tudo que a criança faz, e aprender a linguagem própria para
ajudarmos a descobrir esse mundo intenso e
complexo que está surgindo a cada dia com
novas surpresas.

Para Vygotsky (1989, p. 87), a “brincadeira no desenvolvimento infantil é um importante suporte para a mente, contribuindo com
as diferentes formas de pensar e realizar suas
ações simbolicamente”.
Segundo Piaget (1987, p. 6), “brincando a criança é capaz de assimilar o mundo exterior às suas próprias necessidades, mesmo
sem se adaptar às realidades que estão a sua
volta”.

Os jogos e as brincadeiras trazem o
mundo para a realidade da criança, possibilitando o desenvolvimento de sua inteligência,
sua sensibilidade, habilidades e criatividade.
Para Vygotsky (2007):
O desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da linguagem escrita das
crianças. Os educadores devem organizar todas essas
ações e todo o complexo processo de transição de um
tipo de linguagem escrita para outro. Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos
até o ponto da descoberta de que se pode desenhar
não somente objetos, mas também a fala. Se quiséssemos resumir todas essas demandas práticas e expressá-las de uma forma unificada, poderíamos dizer o
que se deve fazer é, ensinar às crianças a linguagem
escrita e não apenas a escrita de letras (VYGOTSKY,
2007, p.134).

Por meio dos jogos e das brincadeiras,
a criança projeta-se nas atividades dos adultos
procurando ser coerente com os papéis assumidos, servindo como um instrumento para: [...]
conhecer o mundo físico e seus fenômenos, os
objetos (e seus usos sociais) e, finalmente, entender os diferentes modos de comportamento
A verdadeira aprendizagem não se faz
humano, os papéis que desempenham como apenas copiando do quadro ou prestando atense relacionam e os hábitos culturais (REGO, ção ao professor, mas também por meio dos
1995, p. 114).
jogos e brincadeiras, que muitas vezes acrescenta ao currículo escolar uma maior energia
Portanto, no contexto escolar, principal- de situações que ampliam as possibilidades de
mente no período pré-escolar, as práticas peda- a criança aprender e construir o conhecimento.
gógicas deveriam ter seus objetivos delineados Os jogos e brincadeiras são características inea partir da zona de desenvolvimento proximal, rentes ao ser humano, neles homem consegue
o que significa voltar-se para as possibilidades construir sua personalidade utilizando a autode crescimento da criança. Enquanto a criança nomia que esses recursos oferecem, objetivanentra no que há demais emocionante no ato de do o desenvolvimento integral da criança, por
brincar com o outro, ou consigo mesma, toma meio de lazer, expressão de sentimentos, afeto
e emoção, respeitando o desenvolvimento e ritconsciência de sua autoimagem e conhece um
mo de cada um.
outro ser que não seja ela própria.
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A presença dos jogos e das brincadeiras
no desenvolvimento da criança é fundamental
para o seu processo de ensino aprendizagem,
tornando as aulas mais alegres, dinâmicas e
atrativas, possibilitando à criança a ampliação
de conhecimentos, levando a um aprendizado
significativo. Segundo Vygotsky (2007):
O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No brinquedo, a criança sempre se
comporta além do comportamento habitual da sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo é
como se ela fosse maior do que é na realidade. Como
no foco de lente de aumento, o brinquedo contém todas
as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007, p.122).

Os primeiros anos de vida são decisivos na formação
da criança, pois se trata de um período em que ela
está construindo sua identidade e grande parte de sua
estrutura física, afetiva e intelectual. Sobretudo nesta
fase, deve-se adotar várias estratégias, entre elas as
atividades lúdicas, que são capazes de intervir positivamente no desenvolvimento da criança, suprindo suas
necessidades biopsicossociais, assegurando-lhe condições adequadas para desenvolver suas competências
(MALUF, 2009, p.13).

Portanto, os professores devem planejar
as atividades lúdicas para trabalhar em suas aulas,
e fazer o seu planejamento de acordo com essas
atividades.Desde pequena a criança já tem a necessidade de brincar, é uma interação da criança
por mais que seja uma criança que não tenha condições de comprar brinquedos prontos, ela cria de
Por meio da brincadeira a criança pode acordo com a imaginação seu próprio brinquedo.
se propor desafios para além de seu comportamento diário, levantando hipóteses e saídas
para situações que a realidade lhe impõe. O
A NECESSIDADE DE RESPEITAR O
desenvolvimento ocorre do social para o indiviBRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
dual e as etapas passam a ser compreendidas,
levando-se em conta os aspectos históricos e
De acordo com Ariés (1981), antigasociais.
mente a criança só recebia um nome quando
Durante as situações vivenciadas pe- realmente “vingou”, isto é, sobrevivia. Ela tinha
las crianças, os jogos e as brincadeiras devem tarefas e era vestida como um pequeno adulsempre fazer parte dessa vivência, pois as to. Nada era dirigido à infância. A criança não
crianças começam a conhecer como funciona era ouvida e não havia pedagogia para essa
a realidade, composta por regras e valores, de infância. Os centros familiares eram os pais, os
uma forma divertida e prazerosa, conduzindo o adultos.
trabalho pedagógico para métodos mais satisfatórios de aprendizagem.
Conforme o tempo passava tivemos
mudanças, as crianças começavam a particiAs brincadeiras e os jogos podem ser par das mesmas festas e ritos que os adultos.
utilizados em vastos conteúdos como auxí- Começou-se a olhar a criança. De acordo com
lio na alfabetização, desenvolvendo aspectos Philippe Aires em seu livro História social da
como psicológicos, físicos e sociais. Ao direcriança e da família destaca a família como:
cionarmos uma brincadeira sempre estaremos
colaborando para o processo ensino aprendi- Nessa época o trabalho não ocupava tanto tempo do
zagem de forma prazerosa, como já refletido dia e nem tinha o mesmo valor existencial que lhe atrianteriormente.
buímos neste último século. A participação de toda a
comunidade, sem discriminação de idade, nos jogos e

Ao se aplicar os métodos lúdicos mo- divertimentos era um dos principais meios de que distivamos as falas das crianças, a escrita, bem punha a sociedade para estreitar seus laços coletivos e
como as linguagens matemáticas e outras que para se sentir unida (ARIÉS, 1981, p. 94).
contribuem para uma aprendizagem significativa. Segundo Maluf (2009, p.13):
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O uso de Jogos, e da Ludicidade como
um todo, estão presentes na Vida Humana desde os seus primórdios. De acordo com Ariés
(1981), na Grécia Antiga, assim como na Idade
Média já havia a utilização de Jogos. Durante
esse período, e por muito tempo, a atividade
lúdica era vista apenas como sinônimo de jogo
e de divertimento, possuindo um caráter não
sério.
Posteriormente o brincar foi trazido
como um forte instrumento da educação. Froebel (1782-1852), em sua proposta para a Educação Infantil, realizou estudos nos quais foi
atribuída grande relevância ao brinquedo. Estudiosos como Vygotsky e Piaget fizeram análises de todo o processo do desenvolvimento
infantil, mostrando a importância da presença
do jogo na vida humana demonstrando que
eles favorecem não apenas a aprendizagem,
mas também o desenvolvimento e a interação
social do indivíduo (ARIÉS, 1981).

À medida que o bebê se desenvolve
cognitivamente, as mudanças ocorridas afetam
o comportamento em todas as áreas. Os conceitos não se desenvolvem independentemente um do outro. O comportamento sugere que
a criança já tem noção de constância da forma
dos objetos. Os objetos não sofrem mudanças
na forma quando mudam de perspectiva. Desde que todas as ações ocorrem no espaço, a
criança deve ter também um conceito funcional de espaço e das relações entre os objetos.
Cada uma dessas capacidades surge mais ou
menos na mesma época e tem o mesmo caminho de desenvolvimento. Todos os seus esquemas são elaborados à medida que a criança
assimila e faz acomodações (ARIÉS, 1981).

Com a evolução das brincadeiras a
criança começa a se expressar fisicamente
de forma mais eficaz, favorecendo a criança
construir uma imagem positiva de si própria,
tornando-se uma criança mais agradável, preparada criar vínculos e obter cooperação dos
A aprendizagem presente no jogo rela- outros com o uso da expressão corporal (ARIcionada a questões sociais e da vida, também ÉS, 1981).
é encontrada nesse estudo, compreendendo o
jogo e a brincadeira como ações que estão intimamente ligadas à aprendizagem, não fazendo
referência apenas a educação dita formal, que
trata de conteúdos, mas também a social, já
que nela a criança acaba por reproduzir situações já vivenciadas e observadas em situações anteriores (ARIÉS, 1981).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste artigo foram abordadas reflexões a respeito do Brincar de uma forma Lúdica na
Educação Infantil e seus aspectos relevantes, baseando-se em autores que corroboram com
esse tema. Para dar continuidade à essas reflexões discorremos sobre a necessidade de respeitar o brincar na Educação Infantil e como o Brincar contribui para o desenvolvimento da criança.
Encontra-se a necessidade de abordar reflexões à respeito da ludicidade e da psicomotricidade, dos quais são elementos fundamentais para o processo de ensino aprendizagem
e desenvolvimento da criança. Verifica-se que, muitos estudos comprovaram a importância do
brincar no desenvolvimento infantil. Eles mostram que o brincar é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças, independentemente da idade.
As crianças aprendem sobre o mundo brincando, descobrem como resolver problemas
e interagir com os outros, aprendem a expressar seus pensamentos e sentimentos, bem como
resolver conflitos. As crianças desenvolvem a linguagem e a alfabetização por meio da brincadeira, também entendem e adotam regras e expectativas sociais.
O jogo livre incentiva as crianças a usar sua imaginação e todos os seus sentidos - visão,
olfato, audição, tato e paladar. É essencial que as escolas e os pais reconheçam a importância
do brincar no desenvolvimento infantil. Esse artigo não se encerra aqui, vem tentar colaborar
com professores e pesquisadores que procuram abordar reflexões sobre o brincar e a contribuição dos professores para que o lúdico não seja realizado apenas como forma de recreação,
mas que seja pensado como contribuinte no processo ensino aprendizagem, sendo fundamental
para o desenvolvimento da criança.
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A PRIMEIRA INFÂNCIA NA CIDADE DE
SÃO PAULO: POLÍTICAS PÚBLICAS,
AÇÕES PRIVADAS E OS REFLEXOS NO
DESENVOLVIMENTO INFANTIL

RESUMO: Com a grande quantidade de crianças, é preciso que o poder público adote medidas eficazes para o desenvolvimento infantil pleno. O melhor caminho são as creches públicas, ambientes que contam com profissionais capacitados para desenvolverem as crianças
e trabalharem as capacidades individuais delas. Entretanto, o déficit de vagas em creches
municipais em São Paulo no ano de 2019 bateu recordes e foram necessárias a adoção de
alternativas às vagas em creches municipais, pautando o respeito à legislação e aos direitos
da criança. Assim, este artigo científico busca esclarecer os projetos de lei que recentemente
foram aprovados e estão em vigor, de modo a resguardar os direitos da criança no tocante ao
acesso à escola pública de qualidade.

Palavras-chave: Primeira infância; Desenvolvimento infantil; Políticas Públicas; Crianças.
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INTRODUÇÃO

A

cidade de São Paulo tem uma alta demanda de crianças de 0 (zero) a 4 (quatro)
anos na fila por espera de vagas em creches públicas. De acordo com dados
publicados pela Secretaria Municipal de Educação em 2019, a fila era de 75 mil
crianças e, dessas, 28,8 mil crianças estavam na região da zona sul, que lidera o déficit de oferta
de vagas.
Diante desse quadro, as famílias precisam buscar alternativas para com o cuidado das
crianças no período em que os responsáveis pelas crianças precisam ausentar-se para trabalhar. Em grande maioria, a opção encontrada é deixar as crianças aos cuidados das chamadas
mães-crecheiras, que são mulheres que também têm filhos, estão fora do mercado de trabalho
e oferecem seu cuidado com as crianças como opção de renda para si e solução para aquela
outra família que precisa de alguém para cuidar de seus filhos. Outra opção são os centros
recreativos de empresas ou de organizações não governamentais que oferecem o serviço de
cuidados para com a criança.
Apesar de resolver a questão individual da falta de vaga em creches, tais medidas não
solucionam a vida da criança, que perde em desenvolvimento social e pedagógico, pois muitas
vezes, os cuidadores não têm formação pedagógica para o cuidado e desenvolvimento a longo
prazo da criança.
É esse cenário que o presente artigo abordará: quais as medidas efetivas adotadas pelo
Município para a abertura de vagas em creches, os programas criados para minimizar os números na fila e as ações a longo prazo de investimento público na primeira infância.
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cher as vagas nessas unidades, ou criar parcerias público-privadas e oferecer vagas em
creches particulares, ou criar uma bolsa-auxílio
para estas crianças, de modo que ajude seus
É de conhecimento público que é direi- responsáveis a ter soluções para com os cuito da criança frequentar a escola. É o que diz o dados da criança.
Estatuto da Criança e do Adolescente em seu
De todo modo, é preciso que o Municíartigo 53:
pio tenha em mente que o acesso à escola é
Art. 53. A criança e o adolescente têm direito à educa- direito da criança por conta de seu desenvolção, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, vimento:

A CRIANÇA COMO CIDADÃ: OS
DIREITOS DA CRIANÇA E POLÍTICAS
PÚBLICAS

preparo para o exercício da cidadania e qualificação
para o trabalho, assegurando-se-lhes:
I - igualdade de condições para o acesso e permanência na escola;
II - direito de ser respeitado por seus educadores;
III - direito de contestar critérios avaliativos, podendo
recorrer às instâncias escolares superiores;
IV - direito de organização e participação em entidades
estudantis;
V - acesso à escola pública e gratuita, próxima de sua
residência, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou
ciclo de ensino da educação básica (BRASIL, 1990).

O artigo 54 traz os deveres do Estado
para com as crianças e adolescente e em seu
inciso IV estabelece que é dever do Estado o
“atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade”.

Um conjunto de fatores físicos, sócio-ambientais e vinculares se conjugam ao longo do desenvolvimento das
crianças, influenciando a qualidade das experiências vividas. O cérebro é peça fundamental para que as experiências se façam possíveis. A capacidade do cérebro
de se desenvolver é herdada biologicamente, porém o
modo como vai ocorrer este desenvolvimento depende
dos estímulos externos que receberá ao longo da vida.
Ele começa a se formar nos primeiros anos de vida,
tendo seu pico mais intenso de desenvolvimento no período de 0 a 3 anos de idade, quando ocorre a formação das estruturas neurológicas e o fortalecimento das
conexões entre os neurônios (Martins Filho, 2012). É
na interação com o meio social, cultural, físico e econômico que se dá o desenvolvimento de habilidades
nas diferentes dimensões da personalidade – física/
motora, social, afetiva, cognitiva, linguística e artística
(SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE DO RIO GRANDE
DO SUL. PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR, 2020).

Assim, entendemos que as escolas de
educação infantil são o ambiente preparado
para o desenvolvimento das crianças, que guiadas por pedagogos e demais profissionais da
educação terão seus primeiros contatos com
o meio social e desenvolvem suas diferentes
Limitando-nos a cidade de São Paulo, habilidades.
temos uma grande problemática: a alta quantidade de crianças que estão em filas aguarO CRESCENTE PROBLEMA DA FALTA
dando por uma vaga em Centros Educacionais
DE VAGAS EM CRECHES PÚBLICAS
Infantis – CEIs e que não há previsão para conseguirem o acesso à escola, uma vez que as
Em setembro de 2019 a Prefeitura de
vagas existentes não são suficientes e o núme- São Paulo tinha mais de 75 mil crianças de 0
ro de crianças nessa faixa etária só aumenta.
a 3 anos e 11 meses a espera de vagas em
creches municipais, número este que era maior
É nesse ponto que surgem os impas- do que em dezembro de 2018.
ses que o Município precisa solucionar: construir novas creches e convocar professores
aprovados em concurso público para preenDiante ao exposto, não resta dúvidas
sobre a obrigatoriedade dos Estados e Municípios oferecer atendimento às crianças em
creches e em pré-escolas de forma integral e
gratuita.
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Os números eram alarmantes: o Município não conseguia baixar o número de crianças em espera e a Defensoria Pública do Estado de São Paulo era a responsável por entrar
com ações coletivas contra a Prefeitura, representando as crianças que precisavam de vagas e seus responsáveis, em grande maioria
as mães, buscavam respaldo na Poder Judiciário para conseguirem a vaga.
Para reverter esse quadro, a Prefeitura
enviou à Câmara dos Vereadores uma proposta que previa a inscrição de crianças carentes
em escolas de educação infantil da rede privada, programa denominado de Mais Creche,
prevendo um gasto de R$ 727,00 por criança,
limitando-se a 34 mil crianças inseridas nesse
programa (METRÔ JORNAL, 2019).
Também em novembro de 2019, a Prefeitura de São Paulo apresentou à Câmara dos
Vereadores o Programa Bolsa Primeira Infância, cujo objetivo é de atender 51 mil crianças,
de forma que cada criança receba R$ 100 por
mês, limitando-se a três crianças por família,
exceto em casos de mais um nascimento por
gestação, até que se ofereça uma vaga em creche municipal (PREFEITURA DO MUNICÍPIO
DE SÃO PAULO. SECRETARIA ESPECIAL DE
COMUNICAÇÃO, 2019).

Proposto pela Prefeitura em novembro de
2019, o projeto foi aprovado pela Câmara dos Vereadores em dezembro do mesmo ano, sendo encaminhado para a sanção do então Prefeito Bruno
Covas, que desejava incluir o projeto no orçamento a cidade para o ano de 2020.
Após a sanção, iniciou ainda em dezembro de 2019 o chamamento público para as escolas interessadas em atender as crianças através
da parceria com o Município.
As instituições que gostariam de credenciar-se deveriam atender aos critérios do programa:
Para realizar o credenciamento, as instituições de ensino devem atender aos seguintes critérios: não ter fins
lucrativos, serem comunitárias, confessionais ou filantrópicas; já realizar atendimento de crianças de zero a
três anos; estar localizada no Município de São Paulo.
Após o cadastramento das instituições será feita a chamada de crianças seguindo a ordem de espera (PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO, 2019).

Ademais, o programa é uma medida
emergencial do Município para zerar a fila de espera por vagas em creches públicas, destinado
as crianças que não conseguiram atendimento na
Rede Municipal. É, também uma medida provisória, que não poderá ultrapassar o valor de 10% do
número de matrículas vigentes no município. Por
fim, o projeto prevê que o pagamento para as instiAmbos os projetos foram aprovados tuições que aderirem ao programa não seja maior
pela Câmara dos Vereadores e estão em vi- do que o valor per capita destinado aos CEIs pargência, como alternativas à falta de vagas em ceiros, bem como o acompanhamento das instituições deverá ser realizado pelas Diretorias Regiocreches públicas.
nais de Ensino – DREs.

ALTERNATIVAS À FALTA DE VAGAS
EM CRECHES PÚBLICAS: MAIS
CRECHE

As crianças a serem atendidas pelo programa também deverão atender aos critérios estabelecidos: as crianças devem ter de 0 a 3 anos e
serem beneficiadas pelo Bolsa Família, do GoverCriado com o objetivo de diminuir a fila de no Federal. As crianças que não forem contemplaespera e ampliar o atendimento de crianças de 0 das pelo Mais Creches, serão incluídas no Bolsa
a 3 anos, o programa Mais Creche permite o aten- Primeira Infância até o surgimento de vagas.
dimento às crianças que aguardam matrícula em
creche. O benefício é destinado às crianças em siPor fim, cabe-nos informar que os R$
tuação de vulnerabilidade socioeconômica, assim 727,00 (setecentos e trinta e sete reais) por criano Município poderá garantir o direito de acesso e ça não são pagos às famílias, mas sim diretamenpermanência das crianças na educação infantil.
te às escolas credenciadas ao programa.
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BOLSA PRIMEIRA INFÂNCIA

O MERCADO ALTERNATIVO DE
CUIDADOS COM AS CRIANÇAS

Criado pela Prefeitura de São Paulo em
A ausência de vagas em unidades escodezembro de 2019, o Bolsa Primeira Infância
é um programa de atendimento emergencial à lares públicas geram dois mercados – formal e infamílias paulistanas que aguardam pela vaga formal – para atender a alta demanda de crianças
que precisam de cuidados, para que os pais posde suas crianças nas creches.
sam trabalhar e ter com quem contar para atender
seus filhos.
O programa oferece o valor de R$
200,00 (duzentos reais) por criança de 0 (zero)
A alternativa mais conhecida são as chaa 3 (três) que esteja cadastrada no CadÚnico madas mães crecheiras. São mulheres em maiodo Governo Federal que estejam em situação ria desempregadas que oferecem seu serviço de
de vulnerabilidade econômica e com renda fa- cuidado com a criança no período em que os responsáveis estão ausentes e, em contrapartida, remiliar per capita de até meio salário mínimo,
cebem algum valor por isso.
não atendidas pela Rede Municipal de Educação. O limite por família é de três crianças e
Por outro lado, se tem as instituições de
o benefício é encerrado logo que a criança é acolhimento infantil, como as organizações não
governamentais e instituições privadas que cuimatriculada.
dam das crianças, servindo como minimizador da
Ao serem beneficiadas pelo programa, falta de vagas.
as famílias devem obrigatoriamente compaEntretanto, há de se avaliar esse mercado
recer aos cursos oferecidos pelo município e pelo ponto de vista pedagógico, de como a crianapresentarem a carteira de vacinação da crian- ça é cuidada, estimulada e o impacto que essas
ça beneficiada em dia, de acordo com o calen- opções trazem às famílias e, principalmente, às
crianças.
dário vacinal do Ministério da Saúde.

MÃES CRECHEIRAS
Ressalta-se que o programa não é a
solução para a falta de vagas nas creches. De
As mães crecheiras são o mercado inforfato, é uma medida emergencial de auxílio às
famílias e às crianças, mas que deve ser provi- mal mais conhecido nas periferias da capital paulista.
sória e a criança tenha sua vaga garantida.
Não é necessário que a família da criança faça a inscrição no programa, a inserção é
automática, desde que a família esteja cadastrada no CadÚnico e que a criança ainda não
tenha sido matriculada. Para informar as famílias que a criança foi beneficiada, a Prefeitura
envia mensagem de SMS no número de celular
constante no cadastro da criança, indicando a
agência bancária mais próxima onde poderá
fazer o saque do valor, apenas apresentando
documento oficial com foto do responsável
(PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO.
SECRETARIA ESPECIAL DE COMUNICAÇÃO,
2020)

É de conhecimento comum que em todo
bairro periférico há alguma mulher conhecida pelo
seu trabalho de “cuidar de crianças”. Normalmente, essas mulheres estão fora do mercado de trabalho formal, tem filhos pequenos e encontram
como alternativa financeira oferecerem seu serviço
à outras mulheres que têm empregos ou trabalhos
esporádicos e que também são mães, mas não
tem com quem deixar sua criança para cumprirem
suas obrigações empregatícias.
As mães crecheiras cobram por esse serviço, afinal é sua fonte de renda. O valor varia, considerando o tempo em que a criança ficará sob
seu cuidado e, também, a idade da criança, sendo
que mães crecheiras cuidam de bebês a pré-adolescentes.
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Outro ponto é que para permanecerem
longos períodos aos cuidados da mãe crecheira, é preciso que a criança leve sua alimentação, preparada pelos pais/responsáveis, o que
se torna mais um gasto para a família da criança, que arca com o valor pago à mãe crecheira
por seu serviço e com a alimentação da criança fora de casa.
Em termos pedagógicos, o desenvolvimento da criança é comprometido, uma vez
que nem toda mãe crecheira é pedagoga e tem
conhecimentos específicos para o desenvolvimento daquela faixa etária, como o desenvolvimento psicossocial, emocional e de alfabetização da criança.

Vale destacar que não somos contra
o cuidado das mães crecheiras, aliás: é pela
existência dessas mulheres que muitas outras
mulheres podem trabalhar tranquilamente e as
crianças são cuidadas, mas nos é necessário
apresentar a existência desse mercado e esclarecer os pontos que permeiam o desenvolvimento infantil.

CANTINHO DO BRINCAR

O Cantinho do Brincar é uma rede de
espaços educativos para crianças de 2 (dois)
a 6 (seis) anos, que atua na periferia da cidade de São Paulo. O diferencial do Cantinho do
Brincar é que as mulheres passam por uma
formação com metodologia pedagógica cenNeste sentido:
trada no brincar, de forma que essas mulheres
empoderam-se: podem ter o seu próprio negó[...] Andando em qualquer periferia, observam-se di- cio, pautado pelo desenvolvimento infantil, com
versas casas com placas com os dizeres “cuida-se de
espaços adaptados.
crianças”. Nessas casas, mulheres que são comumente chamadas de “cuidadoras” ou “mães crecheiras”
cumprem exatamente essa função social para crianças
que não têm acesso a creche ou não têm acesso à
educação integral na pré-escola. Elas geralmente não
têm formação, nem espaços adequados para promover
os estímulos das crianças, e simplesmente “quebram o
galho”, ajudando as mães que, para trabalhar, precisam
de um lugar para deixar seus filhos. Com a falta de
regulamentação, no entanto, são desvalorizadas e se
tornam invisíveis para a sociedade [...] (CITRON, Renata. Nexo Jornal, 2020).

Ou seja, enquanto nas creches públicas o desenvolvimento da criança é guiado
pelos profissionais da educação e seu desenvolvimento pleno, estando sob os cuidados da
mãe crecheira, a criança tem os cuidados básicos do dia a dia, como a alimentação, higiene e brincadeiras simples, sem planejamento
pedagógico por trás, essencial na faixa etária
de 0 (zero) a 4 (quatro) anos, uma vez que
é através das brincadeiras com propósito que
as crianças aprendem. E, olhando além, essas
mulheres se tornam invisíveis em nossa sociedade, eis que não possuem direitos trabalhistas e trilham o caminho da pobreza nas comunidades carentes das grandes cidades.

O Cantinho do Brincar alinha dois importantes conceitos: o desenvolvimento infantil
e o empoderamento de mulheres. Assim, podem oferecer os estímulos que as crianças necessitam para o seu desenvolvimento pleno e
dão às mulheres a possibilidade terem mais
renda para suas famílias, mais igualdade no
mercado de trabalho e de prosperar. É, afinal,
uma tentativa de diminuir as desigualdades tão
enraizadas no Brasil.
Aqui, as mães crecheiras ou cuidadoras passam a ser chamadas de facilitadoras e
contam com assessoria pedagógica contínua,
suporte na gestão de seus microempreendimentos e uma rede de trocas com outras mulheres que atuam na mesma comunidade.
Hoje, o Cantinho tem quatro unidades:
uma na Mooca, zona leste da capital e as outras três estão na zona sul da capital, região
com o maior déficit de vagas em creches, alocadas nos distritos do Capão Redondo e Jardim Ângela.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No senso comum, é difícil olhar para as crianças e vê-las como cidadãs detentoras de
uma seara de direitos, afinal, são tão pequenos, têm direito a que? Num país de tanta desigualdade social e de baixo desenvolvimento escolar como o Brasil, as pessoas sequer sabem que
frequentar a educação infantil é um direito da criança, acreditam que isso deve se pautar pela
necessidade dos pais em trabalhar fora e precisar de alguém que cuide de seus filhos.
As escolas de educação infantil são o início da vida escolar e social das crianças. É
onde conviverão com outras crianças, onde começarão a desenvolver suas habilidades, onde
aprenderão a lidar com suas emoções e sentimentos, onde aprenderão os prazeres da leitura,
escrita, dos desenhos e onde os cuidados oferecidos pelos profissionais deverão ser baseados
em conhecimentos técnicos sobre a faixa etária daquelas crianças.
Como visto, o direito a vagas em escolas de educação infantil públicas é um desafio na
cidade de São Paulo: o número de crianças de 0 a 6 anos cresce exponencialmente e o município não consegue oferecer vagas o suficiente em sua rede própria.
Para tentar diminuir a crescente fila, a Prefeitura lançou os programas Mais Creches,
que oferece vagas em creches da rede particular para as crianças que estão na fila do sistema
aguardando por sua vaga em escolas da rede pública, e também o Bolsa Primeira Infância, que
paga R$ 200,00/mês para cada criança que ainda não esteja matriculada em creche pública ou
em escola parceira do programa Mais Creches.
Não se pode negar os esforços da rede pública em suprir a quantidade necessária de
vagas na escolas de educação infantil, com a abertura de novas escolas, convocação de professores aprovados nos concursos públicos, chamamento de instituições privadas para parcerias
e criação de CEIs indiretos, investimento na formação dos profissionais da educação e compra
de vagas em instituições privadas. Entretanto, a conta nunca fecha e a fila de espera por vaga
em creches não zera.
É aqui que as ações privadas começam a agir: as mães crecheiras, que oferecem seus
cuidados para as crianças em troca de um pagamento mensal, mas sem estruturas pedagógicas
para o desenvolvimento da criança e, ainda, surgem organizações como o Cantinho do Brincar,
que busca oferecer o cuidado com a criança, mas oferecer formação pedagógica à facilitadora,
para que a criança tenha cuidados e terem seu desenvolvimento respeitado.
Acreditamos que instituições privadas como o Cantinho do Brincar podem ser de grande
valia aos municípios, que poderá oferecer formação pedagógica às mulheres que cuidam das
crianças e o município poderá fiscalizar o serviço prestado por elas às famílias, além de reconhecer como categoria profissional. Hoje, além de não serem reconhecidas profissionalmente,
as cuidadoras/mães crecheiras atendem essas crianças em suas casas e, a depender da região,
os lugares são sem estruturas, oferecendo risco às crianças. A fiscalização serviria para orientar
as facilitadoras/mães crecheiras, bem como as famílias das crianças.
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Outra forma, que já acontece atualmente, é o Cantinho do Brincar funcionar como contra
turno escolar para as crianças de 4 a 6 anos que frequentam escolas de educação infantil por
meio período e, ao invés de ficarem em casa de familiares ou com cuidadoras, vão para o Cantinho e continuam realizando atividades pensadas pelos profissionais para o desenvolvimento
infantil.
Pensando nas crianças, o principal a ser considerado é o seu desenvolvimento. O não
acesso à escola na primeira infância a priva de ter o desenvolvimento físico, social, intelectual,
moral e emocional completo e os impactos dessa privação são sentidos ao longo da vida, pois
formamos adultos que não têm suas capacidades plenamente desenvolvidas e que, muitas
vezes, não conseguem reconhecer seus próprios limites ou discernir o que é certo e o que é
errado.
A participação das famílias é importante para o desenvolvimento das crianças, mas é
imprescindível a participação da comunidade escolar. O professor é quem poderá guiar grande
parte do desenvolvimento da criança, pautado em seu conhecimento técnico e o convívio com
outras crianças servirá como base para, quando adultos, ter um bom convívio em sociedade.
Oferecer as vagas em escolas públicas é dever do Estado, como preconizado na Constituição Federal e é direito da criança frequentar a escola, como reza o Estatuto da Criança e do
Adolescente. É preciso ver a criança como cidadã, como possuidora de direitos que devem ser
respeitados e que um dia se tornarão adultos. O desenvolvimento infantil ajuda a termos adultos
melhores, quebra o ciclo da pobreza e molda a moral e o caráter dessas pessoas.
As medidas paliativas adotadas pelo município de São Paulo como o Bolsa Primeira Infância não resolvem o problema da falta de creches e, mesmo obrigando os responsáveis pela
criança a participarem de cursos e oficinas voltados para o desenvolvimento da criança para
garantirem o recebimento do benefício, não proporcionam o mesmo que uma escola estruturada
com profissionais da educação oferece. Aqui o problema deixa de ser o dinheiro dado a essas
famílias e passa a ser algo de longo prazo: como será o desenvolvimento dessa criança que
não frequenta a escola?
Crianças que frequentam a escola na primeira infância desenvolvem melhor a fala, o desfralde é mais rápido, têm maior oferta de alimentos diversificados preparados sob orientações
de nutricionistas, aprendem a ter empatia pelo outro e participam de brincadeiras com propósito,
preparadas pelos professores de acordo com a idade das crianças.
É preciso deixarmos de ver as creches públicas como um gasto para
o Estado e enxergar como um grande investimento no futuro e guiarmos
nossas crianças com parceria entre escola, Estado e famílias, de forma
a criar hoje o futuro que nossas crianças merecem: sem desigualdade social, com acesso pleno aos serviços públicos de educação e
com a erradicação da pobreza.
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OS JOGOS COMO APOIO PEDAGÓGICO

RESUMO: O presente artigo visa demonstrar a importância do lúdico para a promoção da aprendizagem infantil, a fim de apresentar também como ele pode servir de ferramenta auxiliar
para a realização do trabalho pedagógico para prevenção de problemas futuros de aprendizagem independente da sua área de atuação. A reflexão apresenta um resgate teórico de
diferentes autores sobre as implicações do lúdico no processo de desenvolvimento do saber
infantil, resgata-se também a questão do desenvolvimento psicomotor e a importância do jogar como alicerce para a formação desse desenvolvimento. Jogar e brincar, contribuem com a
aprendizagem e fazem parte do processo natural do desenvolvimento da criança, pois desde
seus primeiros anos de vida a criança brinca aprende e interage com o mundo em que vive
brincando.

Palavras-chave:
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INTRODUÇÃO

A

ideia deste artigo se deu após observar a forma com que o movimento definido
aqui como jogo está presente e influência o desenvolvimento e a formação do
indivíduo, principalmente na sua infância. Ao observar a maneira com que os
alunos brincam, como jogam, criando regras, produzindo assim os saberes infantis que auxiliam
no desenvolvimento de suas habilidades matemáticas específicas, percebe-se que é de suma
importância que o educador compreenda o processo que a criança passa para a construção e
desenvolvimento de sua inteligência.
Aprofundar-se neste assunto, observando o trabalho realizado em sala de aula dando-lhe um caráter de estudo, partindo da hipótese que o jogo e a brincadeira são atividades psicomotoras auxiliadoras do desenvolvimento do aprendizado infantil, sendo capazes de auxiliar nas
dificuldades corrigindo problemas de aprendizagem é de suma importância para que se possa valorizar as brincadeiras lúdicas observando-as com olhares críticos, para que as mesmas
possam ser observadas com caráter pedagógico específico para favorecer o desenvolvimento
completo do indivíduo em formação.
A investigação das práticas do brincar e do jogo foram analisadas com cuidado para
melhor situar a posição do educador de que os desenvolvimentos de atividades lúdicas auxiliam
na formação e desenvolvimento do indivíduo, levando em conta todo o processo educativo. Após
o período de análise do processo educativo contemplado no lúdico, obteve-se êxito com as atividades propostas, haja vista que as crianças conseguiram se desenvolver, assimilando limites e
regras, utilizando-se dos saberes ensinados por meio das atividades lúdicas.
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OS JOGOS COMO APOIO PEDAGÓGICO

A aprendizagem, no entanto, depende
da motivação de interesse dispensado pela
criança, esses são dois aspectos importantes
para que a criança se ligue na atividade que
está sendo realizada, portanto ela deve ser
muito bem preparada e articulada. Ao jogar ou
brincar, a criança se vê em situações esporádicas que a colocam em contato com o mundo
e auxiliam em sua formação, é por meio dos
estímulos oferecidos e do grau de ludicidade
estabelecido, que propiciam às crianças seu
desenvolvimento integral (ROSA, 2001).

De acordo com os estudos de Rosa
(2001), os jogos e brincadeiras, caracterizam-se por serem atividades livres, na qual a criança brinca pelo prazer de realizá-las sendo uma
manifestação espontânea possuindo a função
de perpetuar a cultura infantil, quando organizamos estas atividades, englobam vários aspectos, estes trabalham o faz-de-conta, onde
situações imaginárias são construídas, o jogo
de xadrez, que envolve raciocínio lógico, a casinha que envolve o social, todos eles desenOs procedimentos utilizados para realivolvem o cognitivo da criança proporcionando
zar atividades propostas, a busca de soluções
diferentes tipos de envolvimento.
e as regras criadas, acabam se tornando meios
O brincar representa um importante fa- eficientes de resolver problemas, permitindo a
tor no desenvolvimento social da criança, pois evolução individual de cada um. Os jogos que
é por meio da brincadeira que o ser humano foram oferecidos no presente estudo, apesar
amplia sua capacidade de interagir num mundo de realizados em grupo, respeitam a idade de
extremamente simbólico. Além deste se tornar cada criança. A prática de jogos com atividade
um recurso imprescindível na construção da física não deve ser exigida além do ponto em
identidade da autonomia infantil, contribuindo que esta possa chegar, oferecendo atividades
no desenvolvimento de sua linguagem (ROSA, que otimizem a construção de sua inteligência
(ROSA, 2001).
2001).
É fundamental que por meio do jogo a
criança descubra as respostas por si mesmas,
por meio de situações desafiadoras que estimulem a criatividade, como também é necessário considerar as brincadeiras que as crianças trazem de casa ou da rua, organizadas
independente da participação de um adulto,
pois estas servem como diagnóstico do que
elas conhecem, e dizem respeito tanto ao meio
físico como social a qual o indivíduo se insere,
é necessário que a escola resgate este conhecimento, possibilitando as interferências necessárias para que a sociedade seja formada
de indivíduos criativos, dinâmicos, sensíveis,
inventivos descobridores e encorajadores de
sua autonomia, com pensamentos críticos chegando a níveis mais elevados de conhecimento
(ROSA, 2001).

Portanto, dentro da prática educacional
seja ela matemática ou não, quando se fala em
jogo, movimento, brincadeira e a experiência
corporal deste, estamos nos referindo ao aspecto sensório motor. Dentro de cada prática
corporal existe um saber fazer que se encontra em constante mudança e que possibilita a
construção de novos conhecimentos. Este fator
é de grande importância na formação do indivíduo, pois o relaciona ao meio físico trabalhando todos os componentes de ordem física,
afetiva e motora, como bem definido por Rosa
(2001) que descreve em seu livro Brincar, conhecer e ensinar, uma atividade a qual determinada criança brinca de carro, nesta situação
a criança brinca de carro e vai aumentando ou
diminuindo o barulho a cada obstáculo que
imagina encontrar. Esta situação criada a transporta do real para o imaginário e vice-versa,
contornando conflitos existentes, eliminando-os
no ato de brincar (ROSA, 2001).
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O conhecimento do corpo e as técnicas utilizadas envolvem a reprodução dos exercícios e aguçam o pensamento operativo, que
incentivam o indivíduo a utilizar-se do raciocínio lógico dedutivo, construindo por meio das
ações simbólicas e operativas sua inteligência,
Piaget apud Friedman (1996), define o desenvolvimento da inteligência em quatro estágios:
sensório-motor, pré-operacional, operações
concretas e operações formais, necessitando
valorizar a forma adequada de transmitir o conhecimento para a criança (ROSA, 2001).
É preciso, portanto, adequar o grau de
dificuldade das atividades ao grau de complexidade que se quer alcançar, para que a criança em formação consiga assimilar as atividades e resolver os problemas de acordo com
o surgimento destes. É preciso oferecer-lhes
caminhos para que realizem esta construção.
Freire (1989) refere-se à inteligência
como um misto de atividades mentais e corporais, contribuindo para a formação do pensamento. O trabalho psicomotor possibilita a
criança, desenvolver-se por completo, aprendendo todos os fatores necessários, revivendo
o processo da brincadeira, repetindo os exercícios desenvolvendo a atenção. Na educação
psicomotora é possível trabalhar e desenvolver
atividades que auxiliam o movimento e trabalham a perceptividade, o sistema sensorial e o
sistema nervoso central.

O BRINCAR E O JOGO COMO
AUXILIADORES DO PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO
Para Kishimoto (2002), o brincar representa um importante fator no desenvolvimento
social da criança, é por meio da brincadeira
o ser humano amplia sua capacidade de interagir em um mundo extremamente simbólico, além disso, pode-se tornar um recurso na
construção da identidade da autonomia infantil,
contribuindo ainda no desenvolvimento da linguagem.

Ao jogar ou brincar, a criança está criando a possibilidade de abrir uma janela para seu
emocional, pois na infância encontra-se o período possível da fantasia, é portanto, neste período que a criança necessita ter contato com
as diferentes formas de jogos e brincadeiras,
pois estas experiências são apropriadas para o
desenvolvimento e precisam ser proporcionadas, pois a imaginação infantil é caracterizada
por seu campo fértil. De acordo com Kishimoto
(2002, p.19).
Com o brincar e o jogar a criança expressa suas dificuldades, atribuindo vida a seres inanimados. Elas conseguem buscar o prazer no ato realizado como também expressar
um possível problema emocional que esteja
vivenciando, uma vez que não consegue falar
sobre ele. O jogo caracteriza-se pelos signos
que são oferecidos por ele, como a alegria
o prazer, o sorriso. O ato de brincar oferece
novas experiências que influenciam comportamentos posteriores, recebendo vários significados já que jogar é uma ação voluntária, que satisfaz o ego estimulando o desenvolvimento do
indivíduo, trazendo-lhe várias contribuições em
relação aos seus aspectos corporais, morais,
sociais, oportunizando o desenvolvimento de
ideias, imaginação e comportamento individual
por meio da vivência de cada um (KISHIMOTO,
2002).
Para o autor (2002), ao utilizar o jogo
como apoio, estamos colaborando para o sucesso de seu desenvolvimento, criando um
ambiente nos quais as atividades lúdicas favorecem de forma eficiente a construção da
inteligência da criança, a união do lúdico ao
processo educativo oportunizando o acesso e
desenvolvimento de várias habilidades ligadas
ao conhecimento.Ao incluir o brincar nas práticas pedagógicas, é preciso ter em mente, que
se alcance o ideal estabelecido, mediando o
processo educativo e a necessidade das crianças.
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Nos primeiros anos de escolaridade,
a criança sente necessidade de movimento, e
as propostas do jogo como meio pedagógico,
oferece a elas experiências novas e que entusiasmam, facilitando o processo de construção
da aprendizagem, aprende-se com prazer e de
forma eficiente.A prática de brincar está inclusa
no universo infantil desde seus primeiros anos
de vida, Piaget apud Friedman (1996) afirma
que a criança representa desde o segundo ano
de vida, e que esta passa por três estágios para
que consiga evoluir por completo, seriam eles:
os jogos simbólicos, os jogos de exercício e os
jogos de regra (KISHIMOTO, 2002).

Enquanto a criança brinca sua atenção
está concentrada, e esta se apropria de elementos da realidade que está vivenciando, dando-lhe novos significados, dando total caráter
educativo ao jogo. Por todas estas qualidades,
o jogo foi estudado por vários psicólogos, educadores, antropólogos e linguistas, recebendo
várias concepções, porém a cultura lúdica é,
antes de tudo, um conjunto de procedimentos
que por meio do jogo, oferece atividades que
atribuem novos significados ao ensino, transformando-se em facilitador da construção do
processo de aprendizagem, favorecendo as
ideias utilizadas na vida cotidiana (KISHIMOTO,
2002).

Após a interiorização destes três estágios o jogo passa a tomar lugar na construção
dos saberes específicos, estabelecendo uma
ponte entre a imaginação e a realidade. Neste
processo, a criança toma as iniciativas, planeja,
substitui, com intuito de reproduzir fenômenos
observados por ela, refazendo passos de sua
vida revivendo conflitos vividos e sanando-os
(KISHIMOTO, 2002).

Dispor desta cultura tão rica de referências, que permitem construir e interpretar por
meio do jogo, é aprender; não dispor destas
referências é não brincar. Então, jogar torna-se uma questão de interpretação e a cultura
lúdica, oferece referências corretas para esta
interpretação. Para Vygotsky (1987), a criança
ao brincar está aprendendo, pois é ao jogar
que a criança se transporta para além do seu
comportamento habitual vivenciando todas as
Este sistema também determina quem experiências como se fossem mais velhas do
ganha e perde, o que na estrutura psicológica que são.
em formação da criança às vezes é muito mais
O autor acreditava também que o jogaimportante que jogar. Neste ato de ganhar,
perder, jogar, o indivíduo cria uma relação po- dor possui três características : a imaginação,
sitiva e aberta com a cultura. A brincadeira está a imitação e a regra que estão presentes em
ligada, diretamente, com o meio cultural ao que todos os tipos de brincadeiras, sejam elas, faz
a pessoa está inclusa, pois ela recebe influên- de conta, tradicionais ou com regras. “Brincar
cias da cultura existente e está se manifesta é importante e necessário em qualquer idade
na pré-escola é muito mais, pois a mudança
em diferentes épocas (KISHIMOTO, 2002).
brusca de ambientes e situações assustam, e
com certeza este não é o objetivo pré-escola”
Ao falar de jogo, Vygotsky (1962) apud
(1996).
Friedman (2006) deixa claro que a criança ao
brincar está aprendendo, pois é ao jogar que
Tanto Piaget quanto Vygotsky acrediela se transporta para além do seu comportam que o jogo permite que as crianças realitamento habitual, vivenciando todas as expe- zam várias operações mentais e elaborem noriências. O autor defende também, que o jogo vas ideias. Para Wallon apud Kishimoto (1996)
possui três características importantes: a ima- o jogo estimula o trabalho em equipe levando
ginação, a imitação e a regra que estão pre- seus participantes a refletir sobre as relações
sentes em todo tipo de brincadeira: faz de con- interpessoais, tornando-se um recurso fascita, tradicionais ou com regras. Tanto Vygotsky nante. Trabalhar os jogos dramáticos e os joquanto Piaget acreditam que o jogo permite gos de ficção possibilitam a expressão autêntique a criança realize várias operações mentais, ca do grupo.
criando ideias.
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As interações grupais funcionam como
microcosmos , nos quais podemos captar seus
medos, ansiedades e condições. O jogo então, assume dois papéis importantíssimos no
desenvolvimento do indivíduo, o primeiro de
termômetro que mede o problema existente
no grupo; E trabalhando-se em grupo é possível corrigir os problemas criados. Quando a
criança está motivada a participar do processo
ensino aprendizagem, ela se concentra mais e
melhor, não apresentando problemas de disciplina tornando-se participativa, e concentrando
suas energias nas situações de aprendizagem
(KISHIMOTO,1996).
Neste momento, o papel do professor
é importantíssimo nas atividades lúdicas como
fator fundamental para aprender. Além de motivador o professor tem papel importante de
orientador, pois é orientando e ensinando que
as crianças verificaram suas habilidades, capacidades e atividades para sustentar-se sozinha
utilizando maneira correta os jogos e brinquedos.
Segundo o RCNEI (Referenciais Curriculares Nacionais de Educação Infantil), “A
organização de situações de aprendizagem
orientadas ou que dependem de uma intervenção direta do professor permite que as
crianças trabalhem diversos conhecimentos.
Essas aprendizagens não devem estar baseadas apenas na proposta dos professores, mas,
essencialmente na escuta das crianças e na
compreensão do papel que desempenham a
experimentação e o erro na construção do conhecimento”(RCNEI, 1998, p.13).
Para Piaget apud Friedman (1996) , a
atuação do educador é indispensável na construção do conhecimento, porém, deve ser ativo e ajudar os alunos em sua trajetória rumo
ao conhecimento. Para Freire (2001), quando
alguém realiza alguma atividade física sem necessidade, o indivíduo busca fazê-lo por prazer, este ato, realizado pelo saber fazer incluso
no seu interior cria o conceito que se tem de
jogo (KISHIMOTO, 2002).

Isto acontece geralmente com as crianças pequenas em idade de frequentar as CEIs
(Centro de Educação Infantil). Tendo como fundamento principal o jogo de exercício, aquele
estimulado por regras não é característica única de uma fase da vida, ele nos acompanhará
por toda as fases destas. Porém, o jogo não
representa apenas o vivido, ele serve também
para preparar para o futuro, é neste espaço livre
das pressões que as habilidades são desenvolvidas, servindo como suporte para dificultar suas fases quando necessário, haja vista a
afirmação do autor : “a aquisição de uma nova
fase de jogo não exclui a anteriores” (FREIRE,
2001, p. 117).
Assim acontece com a criança, o conhecimento não é esquecido, mas é acumulado, oferecendo maiores graus de dificuldade e
assimilação conforme ocorrem. Além de motivador o professor tem papel importante de
orientador, pois é orientando e ensinando que
as crianças verificaram suas habilidades, capacidades e atividades para sustentar-se sozinha
utilizando maneira correta os jogos e brinquedos. “Por meio do jogo as crianças exploram
objetos que as cercam melhorando sua agilidade física desenvolvendo os sentidos e pensamentos, muitas vezes sozinhos e outras vezes
em grupo , reconhecendo assim seu espaço e
o dos demais”(FREIRE, 2001, p. 93).
Para conseguir o avanço esperado é
necessário que a criança seja inserida no ambiente de brincar , buscando ao mesmo tempo
soluções, reflexões, análise e criação .Valendo-se destes pontos a criança desenvolve a imaginação podendo não só resolver problemas
e situações, mas por meio da criatividade encontra várias maneiras de resolvê-las ampliando suas habilidades conceituais (KISHIMOTO,
2002).
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O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
POR MEIO DO JOGO
Numa visão piagetiana, observa-se que
o conhecimento é construído durante as integrações do sujeito com o mundo. Friedman
(1996), destaca em seus estudos que Piaget
partiu da observação de como o indivíduo
constrói o seu conhecimento, ao papel ativo do
sujeito, no qual mantém contato com o meio e
internaliza os conhecimentos construídos, tornando-se ativo no processo.
Kishimoto, (2002) complementa esta
ideia apontando em seus estudos que Piaget
indicava que cada ato de inteligência era definido pelo equilíbrio de duas tendências: a acomodação e a assimilação. Assim sendo o jogo,
é definido como a expressão de uma fase de
diferenciação progressiva. Este é o produto da
assimilação, dissociando-se da acomodação
antes de se reintegrar nas formas de equilíbrio
para o pensamento operatório.

Aqui ela revive o passado, resolve seus
conflitos, evitando levá-los para o resto do seu
processo de formação. Inicialmente a brincadeira no faz-de-conta é solitária, utilizando-se
dos símbolos a criança ultrapassa a simples
manipulação e assimila a realidade externa do
seu Eu, passando a fazer distorções e transposições. Após os seis, sete anos, o desenvolvimento da criança é marcado pela transição da
atividade individual para a atividade socializada. O jogo de regra pressupõe pelo menos dois
indivíduos e tem como função regular, integrar
os grupos sociais. Estas regras podem vir de
fora ou serem construídas pela própria criança. Os jogos de regra podem conter exercícios
sensórios-motores ou imaginação simbólica.

Segundo Friedman (1996), citando Piaget, os jogos de regra são combinações sensórias motoras intelectuais, com competições
e cooperação entre indivíduos regulamentados
por códigos, transmitidos de geração em geração ou por acordos momentâneos. Para Kishimoto (2001), a teoria de Vygotsky mostra-se
Os três sistemas presentes no jogo: o muito mais completa que a de Piaget, em relaexercício, o simbólico, e as regras, fazem par- ção ao jogo e o desenvolvimento sensório-mote do desenvolvimento psicomotor da criança, tor da criança.
auxiliando-a em sua formação. Os jogos de
exercício caracterizam-se pela fase de zero a
Para os Vygotskianos, o jogo é uma
dois anos, é a fase do aparecimento da linguaconduta que imita a ação. Desta forma, pesgem, a qual a atividade lúdica tem como caquisadores russos entenderam que a atividaracterística principal o exercício. Este envolve
de simbólica aparece em torno dos três anos,
a repetição de sequências pré-estabelecidas,
quando o ato lúdico propriamente dito, tem inísem propósitos práticos instrumentais, mas
cio. Nestes estudos o valor social é importante,
por mero prazer de realizar atividades motoras.
e mostra que no jogo de papéis a criança cria
Um exemplo seria quando a criança empurra
a bola e esta rola para trás dela, ela volta e situações imaginárias e passa a imitar elemenrecomeça, tudo por mero divertimento e prazer tos que no contexto fazem parte de sua cultura.
O brincar da criança, é, portanto, um misto de
(KISHIMOTO, 2002).
imaginação e ação. Este estudo observa ainda
Já os jogos simbólicos, atravessam a que existem dois elementos importantes no ato
fase dos três aos 6 anos. Aqui ela represen- de brincar, a situação imaginária e as regras
ta seu mundo, utilizando-se dos símbolos para (KISHIMOTO, 2002).
evocar a realidade, sendo esta a melhor fase
Segundo Vygotsky, à medida que as
de realizar intervenções preventivas quanto aos
problemas de aprendizagem, pois neste perí- crianças se desenvolvem, ocorrem modificaodo a criança está aberta a buscar soluções ções no seu sistema cognitivo. Assim a situpara problemas que aparentemente, não enten- ação na qual anteriormente predominavam
regras não explícitas, com o desenvolvimento
de ou não aceita (KISHIMOTO, 2002).
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da criança passam à explícitas em situações
O JOGO NA EDUCAÇÃO INFANTIL
imaginárias. Deixando claro, portanto, que as
brincadeiras são atividades predominantemenPara Freitag (2001), é impossível falar
te para o desenvolvimento dos seus primeiros de criança, movimento, sem relacioná-la a eduanos de vida, o que cria uma zona proximal na cação infantil, pois é na educação infantil que
criança.
este aprendizado se faz presente e eficiente.
O jogo tem um papel importante nas áreas de
O papel do professor na educação in- desenvolvimento da criança, pois é brincando
fantil é muito importante, já que é ele que cria o que a criança começa a ser introduzida no uniespaço propício a criança, disponibilizando ma- verso social. Quando brinca está exercita todos
teriais participando como mediador da constru- os papéis e nesta forma de exercício, o faz de
ção do conhecimento, por isto, garantiu-se o conta vai dando espaço à personalidade do fuaparecimento do jogo na pré-escola. Vygotsky turo adulto.
acredita ser crucial o jogo para o desenvolvimento cognitivo, pois o processo de criar situSendo assim, o jogo tem papel especial
ações imaginárias leva ao desenvolvimento do uma característica marcante no desenvolvimenpensamento abstrato. Isto acontece porque no- to da criança, pois esta dedica maior tempo a
vos relacionamentos são criados no jogo entre ele, e por seu intermédio que libera e canaliza
significados e objetos de ação.
suas energias, tendo o poder de transformar
uma realidade difícil, proporcionando-lhes conTais jogos são excelentes oportunida- dições de liberar fantasias (FREITAG, 2001).
des de contribuir a linguagem da criança com
diferentes objetos e possuindo diferentes situaO jogo como descrito, é por excelênções estimulando a linguagem externa e a am- cia integrador, tendo sempre novidades. Este
pliação do vocabulário. Percebe-se, portanto é fundamental para despertar o interesse das
que a brincadeira mostra um pouco da perso- crianças, pois conforme estas vão jogando,
nalidade da criança, devendo o professor estar elas vão se conhecendo melhor e construinatento para conhecer todas as crianças. Incen- do interiormente seu mundo. Brincar é o mais
tivando a troca trabalhando com a socialização completo processo educativo, pois influência
entre as crianças, o professor ensina a con- o intelecto, o emocional e o corpo (FREITAG,
trolar o sentimento de posse contribuindo com 2001).
a formação do cidadão desenvolvendo valores
sociais coletivos.
A brincadeira, portanto, ganha espaço
na escola como ferramenta ideal para detecOs professores de Educação Infantil tar dificuldades de aprendizagem, na medida
devem ter esclarecimento quanto à importân- em que o jogo estimula o interesse do aluno,
cia dos jogos, para isto o profissional deve ser ajudando-o a conquistar as novas descobertas,
ativo, que tome decisões e que leve em con- desenvolvendo e enriquecendo sua personalita as formas de pensar da criança, deve tam- dade, oferecendo ao educador a oportunidade
bém estimular a cooperação entre as crianças, de ser interventor, incentivador e avaliador do
pois as relações de socialização favorecem e problema (FREITAG, 2001).
influem na aprendizagem (KISHIMOTO, 2002).
É fundamental que por meio do jogo, a
criança descubra as respostas por si mesmas,
por meio de situações desafiadoras que estimulem a criatividade, como também é necessário considerar as brincadeiras que as crianças trazem de casa ou da rua, organizadas
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independente da participação de um adulto,
pois estas servem como diagnóstico do que
elas conhecem e dizem respeito tanto ao meio
físico como social o qual o indivíduo se insere
(FREITAG, 2001).

O professor deve ser aquele companheiro que brinca e incentiva a turma. Este
deve fazer com que as crianças o sintam como
amigo participante e ativo, e ao mesmo tempo, ensinar a criança a valorizar o brinquedo
e compreender que este está fazendo parte
do aprendizado. Piaget propõe que os jogos
se estruturem de forma de exercícios, símbolos e regras, este processo permite observar
o desenvolvimento da criança em seu estado
cognitivo. O comportamento da criança é determinado por situações concretas que elas vivenciaram (FREITAG, 2001).

A escola resgata seus conhecimentos,
possibilitando as interferências necessárias
para que a sociedade seja formada de indivíduos criativos, dinâmicos, sensíveis, inventivos,
descobridores e encorajadores de sua autonomia, com pensamentos críticos, chegando a níveis mais elevados do conhecimento. A aprendizagem, no entanto, depende da motivação de
interesse dispensado pela criança. Esses são
Comparada com a situação escolar, o
aspectos importantes para que as crianças se- jogo em uma visão simplista mostra-se pouco
jam introduzidas na atividade realizada, sentin- estruturado e sem função explícita, porém, trado-se segura para realizá-la (FREITAG, 2001). balha para o desenvolvimento da zona proximal da criança desenvolvendo seu pensamenPor meio do jogo as crianças exploram to adulto .Este ponto é possível pois são as
objetos que as cercam melhorando sua agilida- regras que permitem que a criança se comporde física desenvolvendo os sentidos e pensa- te de forma diferenciada do que ela realmente
mentos, muitas vezes sozinhos e outras vezes é, transformando o que é natural e permitinem grupo , reconhecendo assim seu espaço do que ela entenda os diversos papéis sociais
e o dos demais, entendendo com se vive em (FREITAG, 2001).
sociedade. O jogo infantil não se equipara ao
jogo do adulto, porque o adulto quando joga
Tais jogos são excelentes oportunise afasta da realidade, sendo simplesmente dades de contribuir a linguagem da criança
usado como lazer. Já a criança não, ela quan- com diferentes objetos e possuindo diferentes
do joga avança novas etapas de domínio no situações estimulando a linguagem externa e
mundo que a cerca, aumentando sua autoesti- a ampliação do vocabulário. Percebe-se, porma, e resolvendo conflitos que venham a surgir tanto que a brincadeira mostra um pouco da
(FREITAG, 2001).
personalidade da criança, devendo o professor
estar atento para conhecer todas as crianças.
Para conseguir o avanço esperado é Incentivando a troca trabalhando com a socianecessário que a criança seja inserida no am- lização entre as crianças, o professor ensina a
biente de brincar , buscando ao mesmo tempo controlar o sentimento de posse contribuindo
soluções, reflexões, análise e criação. Valendo- com a formação do cidadão desenvolvendo va-se destes pontos a criança desenvolve a ima- lores sociais coletivos (FREITAG, 2001).
ginação podendo não só resolver problemas e
situações, mas por meio da criatividade encontra várias maneiras de resolvê-las ampliando
suas habilidades conceituais (FREITAG, 2001).

395

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A

criança é sujeito do seu processo, ela constrói por si seus valores e regras no
dia a dia para que se dê as suas interações com o mundo físico e social. Observa-se que o processo de aprendizagem existente no ato de brincar contempla
dois pontos importantes do processo, o de permitir que a criança desenvolva o movimento da
forma mais eficiente possível e o fato de desenvolver a criatividade necessária para alcançar os
objetivos propostos.
A este processo, aliam-se as qualidades das execuções justificadas pela necessidade
funcional dos mecanismos de controle de movimento, necessários para desenvolver habilidades
e interiorizá-las desenvolvendo o conhecimento. Os conhecimentos derivam de soluções de
problemas que podem ser utilizados por prazeres funcionais, ficando guardado na memória do
indivíduo. No ser humano, existe uma tendência à automatização dos movimentos, esta tendência, torna favorável o processo de aprendizagem.
A necessidade de atenção revertida em situações de aprendizagem, torna-se contribuições infalíveis ao processo, pois ao concentrar-se a criança assimila os conceitos ensinados e
desenvolve habilidades que somadas a outras atividades auxilia no desenvolvimento da leitura,
da linguagem, da escrita eliminando dificuldades apresentadas.
O conhecimento é construído pela criança num complexo indissociável de interações
com o meio físico e social, promovido pela ação. Encarar as potencialidades do indivíduo e suas
limitações, é parte integrante do processo de aprendizagem e envolve desafios que devem ser
vencidos, o êxito destes, gera sentimentos de satisfação e competência vencendo as limitações
e destruindo barreiras internas que são construídas quando ocorrem fracassos, se permite errar
e aprender com o erro, concebendo práticas educacionais que servem como instrumentos de
formação que auxiliem a construção da personalidade da criança. Tendo como referência a diversidade existente nas crianças, lembrando sempre que esta deve ser respeitada, bem como o
espaço e tempo de cada uma delas.
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PROCESSOS DE ENSINO-APRENDIZAGEM
CENTRADOS NA CRIANÇA

RESUMO: Educação é um processo lento e profundo; e, no centro desse processo reside o tema
da educação: o ser humano sendo centro do processo de ensino-aprendizagem. Integrar a
abordagem de direitos humanos implica reconhecer a centralidade do assunto,a criança, e
também reconhecendo a importância do processo, não como aprendizado comparado com
resultados, mas como base para a aquisição duradoura dos mesmos, para que possam ser internalizados. Quando colocamos os alunos no centro do processo educacional, esse processo
passa a considerar suas desenvolvimento e bem-estar ideais como áreas centrais e o princípio
do melhor interesse da criança tem precedência sobre outros interesses, como os de professores, famílias, instituições.

Palavras-chave: Aprendizagem Infantil; Ensino-Aprendizagem; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

centralidade da criança implica respeito pelos direitos e princípios da Constituição; currículos os processos de aprendizagem devem estar relacionados à vida
cotidiana dos alunos e ao que é importante para eles.

Implica, como confirma Hammarberg, que a escola seja amiga da criança, com base no
direito da criança de ser curiosa, fazer perguntas e receber respostas, argumentar e discordar,testar e cometer erros, saber e não saber, criar e ser espontâneo, ser reconhecido e respeitado.
Como afirmado pela Abordagem Baseada em Direitos Humanos da Educação para Todos elaborado pela UNESCO e UNICEF, que: “modelos tradicionais de educação que silenciam crianças e percebê-los como destinatários passivos não são consistentes com uma abordagem de
aprendizado baseada em direitos ”.
Os espaços educacionais devem garantir a participação das crianças nas decisões que
as afetam e, assumindo que o processo educacional seja um processo significativo da vida em
suas vidas, ninguém duvida que a participação deve estar presente em todas as esferas da vida
educacional cotidiana.
Implica, como Freire diria, o exercício permanente, embora com limitações, de sua curiosidade e liberdade.A autonomia, como exercício de liberdade a que o desenvolvimento da personalidade está vinculado, deve ser uma parte fundamental da educação, entendida como um
processo de desenvolvimento e fortalecimento de capacidades que permitem que as crianças
tomem decisões verdadeiramente livres.
Para aumentar autônoma, não automatizada,crianças, devemos levar em consideração
as diferentes habilidades de cada criança e como indivíduos eles aprendem de maneiras diferentes e em ritmos diferentes, o que não depende apenas da idade.
De fato, o desenvolvimento de habilidades não ocorre uniformemente de acordo com a
idade, mas com as circunstâncias individuais e as experiências têm impacto no seu desenvolvimento. E são precisamente essas circunstâncias e experiências únicas que convertem o espaço
educacional em um espaço para aprender sobre diversidade.
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TREINAMENTO DE QUALIDADE,
MOTIVAÇÃO, APOIO E CONDIÇÕES
DECENTES

Da mesma forma, a Constituição sobre
os Direitos da Criança destaca o direito de a
criança a apreciar sua própria cultura, a professar e praticar sua própria religião ou a usar sua
própria língua. Uso do idioma local como meio
de instrução na educação, processo não exclui
o ensino e o uso de outras línguas oficiais e, ao
contrário, envolve melhorar significativamente a
qualidade da educação (UNESCO, 2014).

Aprender sobre como aprendemos
torna-se assim uma preocupação substancial
para a educação. Progresso científico,particularmente no campo da neurociência, é essencial para avançar nosso conhecimento nesse
campo e para construir um aprendizado que
As evidências revelam que os benefíseja ao mesmo tempo significativo e significaticios da educação bilíngue são extensos, mas
vo para cada aluno (UNESCO, 2014)
requerem uma abordagem abrangente para
O processo de avaliação deve fazer torná-los eficazes. Países multilíngues e coparte da aprendizagem centrada na criança e, munidades multilíngues cuja riqueza cultural e
como tal, seu principal objetivo deve ser me- linguística exige maiores esforços para adaplhorar e aprofundar o processo de construção tação e reconhecimento ao contextualizar o
de conhecimento significativo. Por isso falam processo educacional e ao reconhecer direitos
de avaliação formativa que se concentra em linguísticos de indivíduos e grupos (UNESCO,
processos e não apenas em resultados e é 2014).
integrada em todas as etapas da educação
(UNESCO, 2014).

Portanto, orientação educacional procurará reforçar as políticas linguísticas que respeitem os direitos acima mencionados e conduzam à melhoria da qualidade do processo
de ensino e aprendizagem. Incluirá a formação e preparação de professores bem como a
adaptação de materiais e mídias educacionais
(UNESCO, 2014).

Nesse ponto, o ponto de referência é
o progresso de cada aluno e não o resultado
fornecido por sua comparação com o restante.
De acordo com isso, a participação dos alunos
nos processos de auto avaliação pelos pares
devem ser garantidos. Autoavaliação, avaliação por pares e pesquisa-ação constitui, asÉ impossível centralizar o processo
sim, métodos que promovem maior conscientização da aprendizagem, além de fortalecer os educacional nas crianças sem proclamar a
laços entre os participantes (UNESCO, 2014) responsabilidade realizada por educadores e
desenvolvendo sua capacidade de assumir
Por fim, outro aspecto crítico para a essa responsabilidade. Professores são a espiaprendizagem centrada na criança tem a ver nha dorsal de qualquer processo de melhoria
com o uso da língua materna como meio de educacional que busca criar ambientes resinstrução. A Convenção da UNESCO contra a peitosos que promovem direitos e bem-estar.
discriminação education (1960) apoia o direito Estudos e relatórios mostram que a qualidade
de usar a língua materna ou receber educa- de um sistema educacional baseia-se na quação em sua língua nativa língua, desde que os lidade de seus professores (UNESCO, 2014) e
membros das minorias não sejam excluídos da isso depende de fatores como o treinamento
compreensão do idioma e cultura de toda a co- recebido, a motivação dos próprios professomunidade e a oferta de educação não é inferior res e seu trabalho e condições.
em qualidade a geral da Educação (UNESCO,
2014).
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Conforme declarado pela UNESCO e
UNICEF, não é possível nem aceitável exigir
que os professores respeitem os direitos das
crianças quando seus próprios direitos são violados e ignorados.Essas estratégias para melhorar esses fatores são numerosas: elas podem se concentrar em aspectos da seleção de
professores,sobre melhorias no recrutamento
e disponibilidade geográfica; sobre melhorias
nos processos inicial e contínuo Treinamento;
na promoção de apoio e monitoramento; no
fortalecimento dos sindicatos de professores
etc. (UNESCO, 2014).
Favorecer as estratégias que, concentrando-se no desenvolvimento de capacidades
locais, consolidam processos sustentáveis que
garantem impactos positivos. De acordo com
esses critérios, nessas intervenções priorizaram a formação contínua de professores e o
reforço do apoio permanente que pode ser oferecido pelas autoridades educacionais e pela
administração da escola (UNESCO, 2014).
Esses programas buscam alianças
ou ser complementado por processos que visem melhorar a outros fatores mencionados;
portanto, um esforço seria trabalhar com professores titulares ou caso contrário, cheguem
a um acordo com as autoridades para incluir
professores não-titulares que participam nos
processos de treinamento em um determinado
período (UNESCO, 2014).
Serão envidados esforços para garantir
que a mobilidade no emprego e não comprometer a sustentabilidade das intervenções e
que o treinamento não trará apenas melhorias
na prática de ensino, mas também melhorias
nas condições de trabalho dos professores,
proporcionando-lhes qualificações oficialmente
reconhecidas que possivelmente lhes permitam avançar em suas carreiras ou ganhar pontos em direção à melhoria profissional (UNESCO, 2014).

Isso pode ser acompanhado por outros
processos visando melhorar as condições de
seleção e recrutamento de professores, melhorando o treinamento inicial, planos ou fortalecimento de redes de associações de professores, sindicatos etc. A formação de professores
integrará a abordagem baseada nos direitos
da criança de maneira transversal para desenvolver habilidades específicas que serão aplicadas no processo de ensino-aprendizagem
(UNESCO, 2014).
Essas capacidades serão incluem aspectos como participação infantil, adaptação
às capacidades em evolução das crianças,
aplicação disciplina positiva e outros aspectos
metodológicos e organizacionais já descritos
acima na discussão do processo de ensino-aprendizagem. Além disso, os programas de
treinamento de professores devem abordar, ou
pelo menos levar em conta, as diferentes domínios da ação de ensino, equilibrando aspectos como habilidades de ensino, sala de aula
e relacionamento gestão e gestão pedagógica
(UNESCO, 2014).
A promoção da prática reflexiva por
parte dos professores,bem como de aprendizagem crítica, inovadora e criativa deve ser
comum a todos os programas. Isso envolve
processos de aprendizagem colaborativa profissional, por meio de processos de pesquisa-ação relacionados ao ensino e a promoção de
comunidades de aprendizagem profissional,
focadas na prática real e com esse objetivo,na
medida do possível, integrar a aprendizagem
contínua na prática do próprio espaço educacional (OCDE,2015).
Os processos de treinamento levarão
em conta a diversidade de professores que trazem consigo diferentes experiências, capacidades, qualificações, expectativas, etc., e atenção
especial será dada as treinamento, que será
fornecido durante e após a fase de treinamento
(TOMAŠEVSKI, K. 2001).
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Nossa experiência mostra a importância de integrar a gestão escolar nas sessões de
treinamento para que posteriormente possam
liderar o uso disseminado da aprendizagem
e a aplicação apropriada na prática cotidiana.
As responsabilidades da administração devem
se estender além do exercício de suas funções
administrativas, que provavelmente ocupa uma
quantidade excessiva de tempo disponível e
concentrar no fornecimento de orientação e
apoio pedagógico aos educadores, bem como
respostas às suas preocupações (TOMAŠEVSKI, K. 2001).

Incluímos aqui esses processos educacionais que respiram e criam direitos, e estabelecem uma conexão entre essa dimensão e
o poder da educação para efetuar mudanças,
que consideramos essenciais. Na verdade, estamos nos referindo a educação que pode ir
além dos limites de um espaço educacional
específico e estabelecer laços com o meio ambiente, gerando maior justiça e bem-estar para
todos (TOMAŠEVSKI, K. 2001).
A dimensão direitos pela educação
é composta por dois elementos básicos. Por
um lado,procura integrar os direitos humanos
no currículo e na cultura do sistema educacional espaços; e, por outro lado, promove uma
educação que lança as bases para o gozo de
outros direitos e, assim, capacita as pessoas
e transforma seu contexto (TOMAŠEVSKI, K.
2001).

Deles é essencial na promoção de práticas reflexivas de ensino, aprendizado crítico
ativo, inovação e criatividade em espaços educacionais. Como vimos, eles também são essenciais para criar ambientes estimulantes de
aprendizado para crianças com diferentes necessidades e estilos de aprendizagem e estabelecendo um clima de direitos que permeia a
Integrar direitos no currículo e na cultuvida cotidiana dos espaços educacionais que ra educacional envolve não apenas ensinar as
eles lideram (TOMAŠEVSKI, K. 2001).
crianças quais são seus direitos, mas também
apoiando-os no desenvolvimento de sua consTambém não podemos deixar de igno- ciência como detentores de direitos e desenrar outras profissionais do espaço educacional volvendo suas capacidades para reivindicá-las
que, embora não estejam diretamente envol- e defendê-las perante os responsáveis (TOvidos no ensino-aprendizagem processo, de- MAŠEVSKI, K. 2001).
sempenham um papel importante na criação
do ambiente educacional. Finalmente, se queA educação neutra ou a educação a
remos consolidar processos e garantir sua sus- serviço de outras necessidades, como MUÑOZ
tentabilidade, é essencial integrarem processos (2009), afirma, não pode construir o tipo de
de treinamento para autoridades educacionais, personagem que respeita os direitos humanos,
bem como em orientação, monitoramento e porque a neutralidade potencial e de fato ajuda
processos de avaliação (TOMAŠEVSKI, K. a consolidar desigualdades. Para citar Freire,
2001).
a educação deve ser um espaço livre para o
exercício e o estudo de todos os direitos humaCapacitação das autoridades públicas nos, responsabilidades e capacidades.
como principais órgãos responsáveis e os garantidores do direito à educação serão uma
linha de ação básica nos programas educacionais (TOMAŠEVSKI, K. 2001).
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Na mesma linha contempla os direitos
humanos através das lentes educacionais,tomar consciência de seus fortes vínculos com
a pedagogia emancipatória ou crítica, conforme definido por Freire. A educação crítica se
estende além da aquisição de um conjunto de
conhecimentos e busca desenvolver uma lente
crítica através da qual se vê a sociedade e as
relações de poder nela existentes, para que os
alunos tornar-se jogadores ativos em sua própria transformação e assumir a responsabilidade por suas ações (MUÑOZ (2009).
A relação dialética entre teoria e prática, a interpretação do mundo e sua transformação, formam a base de um processo significativo de aprendizado que se baseia nos aspectos
críticos relação entre os alunos e seu contexto.
Tornam-se assim parte ativa de um aprendizado processo no qual eles têm poderes para ser
e agir (MUÑOZ (2009).

A educação em direitos humanos deve
ser abordada de maneira que inclui a análise,
compreensão e leitura das relações de poder
e forças sociais, de modo a permitir uma luta
para mudar as relações de poder que impedem a plena realização dos direitos humanos
(CEDAL, 1996).
Isso nos leva perguntar-nos sobre as
estruturas e valores vigentes no espaço educacional e a necessidade de reconstruir a sua
cultura. O espaço educacional é sem dúvida
um veículo para normas sociais e culturais que,
em geral, são assumidos sem saber; portanto, uma abordagem educacional baseada em
direitos buscará sublinhar, discutir criticamente
e reconstruir as normas mencionadas (CEDAL,
1996).
Isso inevitavelmente será uma fonte de
conflito, devido à dissociação entre a cultura
anterior e a cultura em reconstrução, mas ao
mesmo tempo, sua mediação e resolução podem se tornar uma expressão prática da cultura dos direitos. Uma das premissas básicas
para a mudança cultural é conceber a mudança como um processo (BOLÍVAR, 1996) em
que todos devem estar envolvidos.

Em última análise, é uma questão de
desenvolver sua liberdade de agência e auto
percepção como seres em um mundo em
construção. Incluir direitos humanos e liberdades fundamentais é um dos objetivos da educação. A educação em direitos deve fornecer
informações sobre o conteúdo dos tratados
de direitos humanos. Mas filhos também deve
Na dimensão direitos na educação,
aprender sobre direitos humanos, observando
os padrões de direitos humanos implementa- destacamos a importância deformação de prodos na prática, seja em casa, na escola ou na fessores e a inclusão necessária da abordagem de direitos nela. O treinamento deve gerar
comunidade (MUÑOZ (2009).
novos conhecimentos que possibilitem prátiIncluir os direitos humanos e os direitos cas profissionais alternativas e que é progresda criança no currículo, além de conhecimen- sivamente integrado no cotidiano e permeia a
to e respeito por outras culturas, igualdade de cultura do espaço educacional. A tomada de
gênero, senso de cidadania global e respeito decisão deve incluir educadores, levando em
ao meio ambiente. No entanto, isso não dá ori- consideração suas experiências educacionais
gem à propriedade ou gozo automático desses e perspectivas e, assim, garantir seu papel
direitos. Isso chama por profundas transforma- como agentes de mudança (BOLÍVAR, 1996).
ções das políticas educacionais; de processos
e métodos de ensino; da formação de professores, de livros e outros materiais de apoio
educacional; bem como da educação próprio
espaço, de modo que reflitam a experiência e
o gozo de direitos e os projetam no ambiente
circundante (MUÑOZ (2009).
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Participação de profissionais da educação, adoção de uma cultura de direitos e bem-estar pela participação ativa de crianças e outras pessoas que fazem parte de seu ambiente.
Significa que os alunos passam de fazer parte
da cultura escolar para formar ativamente essa
cultura,contribuindo dessa maneira para a criação e recriação de espaços e processos educacionais. O direito das crianças serem consultadas e terem sua opinião levada em conta em
questões que preocupá-los é um dos princípios
básicos da educação, uma escola democrática
dá ao aluno poder sobre seu próprio processo
de aprendizado (BOLÍVAR, 1996).
Se considerarmos um direito perspectiva, que coloca as crianças no centro, acrescentaríamos que a educação democrática espaço
é aquele que de alguma forma devolve “o poder retirado” das crianças, para que elas possam participam dos processos de tomada de
decisão como atores ativos em suas próprias
vidas. As escolas sejam amigas da criança, o
sentido mais amplo do termo e ser compatível com a dignidade das crianças em todos os
aspectos. Enquanto a Constituição estabelece,
a participação das crianças na vida escolar, a
criação de comunidades escolares e conselhos estudantis, educação e aconselhamento
e envolvimento dos alunos na escola todos os
procedimentos disciplinares devem ser promovidos no processo de aprendizagem e na experiência da realização de direitos (BOLÍVAR,
1996).
Para garantir que essa participação
seja significativa e inclusiva, a Escola deve ser
comprometida em garantir o cumprimento de
certas normas. De fato, será importante fornece às crianças as capacidades, condições e
estímulos necessários para que eles possam
expressar seu ponto de vista sobre todos os
assuntos que lhes dizem respeito, bem como
fornecer a eles com informações apropriadas à
idade para formar suas próprias opiniões (BOLÍVAR, 1996).

Não estamos nos referindo simplesmente fazendo uso dos espaços que são mandatados ou predefinidos pelas autoridades
educacionais,mas, antes, aprender a participar
como cidadãos democráticos, incentivando os
alunos a expressar suas ideias, a apreciar a liberdade de pensar por si mesmos e a respeitar
as opiniões dos outros.
A educação inclui essa prática da liberdade (MUÑOZ, V. 2009) embora isso implique
necessariamente esforços para fortalecer as
estruturas existentes e regulamentos através
dos quais a participação se materializa (representantes, conselhos escolares, governos,
etc.). Da participação sistemática dos alunos
em todas questões educacionais ao seu papel
na concepção e execução de estruturas organizacionais que eles mesmos definiram e estabelecem o funcionamento democrático e a
tomada de mecanismos que mais tarde influenciarão o dia-a-dia do espaço educacional.
A maioria dos países estabeleceu regulamentos relativos à participação dos atores
envolvidos na administração educacional. Existem regulamentos para conselhos escolares,comitês de gestão, associações de pais etc.
No entanto, o papel desses atores geralmente
é mais claro no papel do que na prática, devido, em grande parte, à falta de consciência de
seu papel; desiguais relações de poder; recursos ou capacidades insuficientes; fundações e
gestão não democrática práticas (MUÑOZ, V.
2009).
Ao mesmo tempo, esses órgãos são
portadores de deveres e, portanto, desempenham um papel essencial na exigência,defender e respeitar os direitos através da educação.
Além disso, eles constituem um veículo indispensável para a participação da comunidade
no espaço educacional e vice-versa (MUÑOZ,
V. 2009).
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A melhoria abrangente do processo
educacional exige uma visão holística que inclui também o desenvolvimento das capacidades dos portadores de deveres, para que possam cumprir adequadamente suas obrigações
e responsabilidades. Como tal, além de reforçar o papel dos sistemas existentes participantes, isso também pode implicar na criação de
processos de treinamento específicos para as
famílias,particularmente em áreas como alfabetização (MUÑOZ, V. 2009).

colar, etc. - capacitando seus membros para
apoiar e defender o gozo do direito à educação
através do cumprimento efetivo de seus papéis
(MUÑOZ, V. 2009).

Propor a integração neste último de um
papel projetado especificamente para promover uma cultura de direitos no espaço educacional, designando alguns de seus membros
ou nomeando um comitê para fornecer apoio e
orientação sobre a integração dos quatro princípios na vida cotidiana do espaço educacioÉ imperativo que as famílias, através nal (MUÑOZ, V. 2009).
de associações ou outros órgãos participativos, sejam capazes de contribuir para moldar
Isso requer o fortalecimento prévio das
e remodelar o processo educacional; para me- capacidades necessárias para isso e o estabelhorar os regulamentos e instalações no es- lecimento dos processos de treinamento corpaço educacional; monitorar o progresso das respondentes. As comunidades ou os ambiencrianças; e exigente que os profissionais da tes vizinhos também desempenham um papel
educação cumpram suas responsabilidades. fundamental na formação de um ambiente
Para esse fim, eles podem participar reuniões propício à educação, dentro de uma estrutura
educacionais organizadas para esses fins, mas de gozo de direitos e bem-estar (MUÑOZ, V.
também podem participar mais ativamente pro- 2009).
cesso educativo, estando presente nas salas
de aula e participando como professores / ou
Imersos em uma tendência global de
estudantes (MUÑOZ, V. 2009).
descentralização, os governos locais são frequentemente cobrados com certas responsaEsse nível de participação não apenas bilidades quando se trata de garantir o direito
fornece habilidades práticas; isso também au- à educação. Este pode incluir recrutamento de
menta seu envolvimento com o centro educa- professores, monitoramento do processo educional e seu compromisso com a eficácia edu- cacional, estabelecimento de educação planos
cação das crianças (UNESCO/UNICEF, 2008) de desenvolvimento e canalizar os pensamenque, como sugerem as evidências (Henderson, tos e sentimentos dos membros da comunidaA.T. e Mapp, K. L. 2002) tem um impacto na de sobre Educação (MUÑOZ, V. 2009).
qualidade delas.
Portanto, haverá cada vez mais atores
Quando as famílias, independentemen- envolvidos no desenvolvimento de capacidades
te de sua origem, estão comprometidas com processos que realizamos, que visam promoo aprendizado, seus filhos tendem a melhorar ver a conscientização da educação como um
o processo educacional, permanecer no siste- direito humano e promover a inclusão grupos
ma por mais tempo e continuar ensino superior marginalizados excluídos do direito, com ênfa(MUÑOZ, V. 2009).
se no gênero problemas (MUÑOZ, V. 2009).
Tomando o impacto coletivo como critério, a intervenção da Escola busca fortalecer
a organização órgãos representativos como
os mencionados acima - associações de pais,
conselhos escolares,comitês de gestão es406
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Promover a participação ativa de famílias e outros grupos de partes interessadas no
processo educativo. Assegurar a contextualização do processo educacional, baseando-o
em conhecimentos e capacidades e adaptá-lo,
tanto em conteúdo quanto em forma, às realidades e ajustando prazos e agendas conforme
necessário (MUÑOZ, V. 2009).

De acordo com a abordagem da justiça
social, o processo de responsabilização está
associado a proporcionar uma maior presença
e voz às famílias e à comunidade e seu sucesso dependerá do empoderamento para poder
interpretar as informações - o que é preciso e
acessível - e agir em conformidade (MUÑOZ,
V. 2009).

Garantir um ambiente favorável ao
espaço educacional, garantindo proteção,segurança e salvaguarda.Garantir e canalizar a
participação de crianças como detentores de
direitos na tomada de decisão pública espaços. Por fim, o objetivo é que a comunidade
faça parte ativa do espaço educacional assumindo seu papel como agente educacional
que busca promover a participação, a reflexão
e análise da situação educacional e aprimorá-la, a fim de garantir a plena desenvolvimento
como membros da comunidade (MUÑOZ, V.
2009).

Ter maior autonomia para definir seu
próprio projeto educacional, que reflita as características e situação do meio ambiente, levará a uma educação mais adaptada e aceita
pela comunidade. E, embora um gerenciamento mais autônomo, por sua vez, permite maior
responsabilidade em parte dos profissionais da
educação, para fazê-lo efetivamente, serão necessários recursos financeiros e materiais necessário assumir essa responsabilidade.

Por sua vez, o espaço educacional é
aberto à comunidade, suas necessidades e interesses, oferecendo-se como espaço cultural
complementar para todos os membros da comunidade.A prestação de contas é um princípio
básico dos direitos humanos. Como portador
do dever, o espaço educacional deve defender
esse princípio por meio de uma abordagem de
transparência e compartilhar publicamente o
desenvolvimento geral do processo educacional para melhorar sua qualidade (MUÑOZ, V.
2009).

A prestação de contas pode, portanto,
ser estabelecida na troca de percepções entre os participantes no espaço educacional e
à comunidade do entorno, quando cada um
manifestar publicamente seus compromissos e
metas de melhoria a serem sujeitas à revisão
de toda a comunidade.

Isso implica não apenas focar em eficácia e resultados, mas também abordando
insumos, recursos e processos. De fato, isso
ajuda evitar a armadilha de pressionar espaços
educacionais para demonstrar exclusivamente
os produtos obtidos e focar na aprovação de
uma série de testes padronizados ou na obtenção de uma série limitada de indicadores,
especialmente quando é possível que eles não
possuam os recursos necessários para responsabilizados nesse nível (MUÑOZ, V. 2009).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

O

valor e a riqueza implícitos no reconhecimento de diferenças, com base nisso,
promover a construção de uma educação significativa e relevante.
Isso exige a necessidade de adotar uma abordagem baseada no diálogo
para a aprendizagem que favoreça a educação, metodologia baseada em projetos e colaboração entre estudantes que exercem cada vez maior o controle sobre seu próprio processo de
aprendizagem.
Estratégias de organização da sala de aula as metodologias devem, portanto, estar ao
seu serviço. Nesse sentido, as comunidades de aprendizagem representam uma boa experiência graças, entre outros aspectos, à organização de grupos interativos; pequenos grupos heterogêneos nos quais os alunos dialogam e colaboram para resolver o aprendizado
O significado é assim construído sobre as interações que emergem do diálogo igualitário com colegas, professores, familiares, amigos e outras pessoas. Aprendendo assim, torna-se
baseado em diálogo. Para reforçar essa abordagem, é essencial que o educador manter um
clima de altas expectativas, o que também afeta o processo de construção de conhecimento
em aspectos psicológicos e sociais dos alunos e permite que eles desenvolvam completamente
suas habilidades.
Isso significa que todos os alunos podem atingir metas educacionais básico padrão se o
aprendizado for organizado de acordo com as características, necessidades, interesses, expectativas e experiências de cada aluno. A educação centrada na criança é, enfim, a educação que
busca formular perguntas em vez de oferecer respostas; educação que estimula a curiosidade
como uma preocupação inquisitiva.
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OCDE. Educação ao microscópio - 2015/10 - Integrar a educação continuada nas escolas: uma
das chaves para o sucesso dos professores.
2015.

REFERÊNCIAS

TOMAŠEVSKI, K. Obrigações de direitos humanos: tornar a educação disponível, acessível,
aceitável e adaptável. Direito à educação cartilhas nº3. 2001.
UNESCO. Relatório Global de Monitoramento da
Educação para Todos 2013/4. Ensinar e Aprender: Alcançar Educação de Qualidade para Todos. Paris: UNESCO. 2014.
______; UNICEF, (2008). Uma abordagem de
educação para todos baseada em direitos humanos. Paris: UNESCO. 2008.

BOLÍVAR, A. Cultura escolar e mudança curricular. Bourdon, 48 (2), 1996, p.169-177.

_____. Repensando a Educação. Rumo a um
bem comum global? Paris: UNESCO. 2015.

BRASIL. Lei de Diretrizes e bases da educação
- LDBEN de 1961 (Lei n.º 4.024/61). Brasília,
1961.
CEDAL. Rumo a uma pedagogia da educação
em direitos humanos. Artigo apresentado na
Consulta Internacional sobre os Fundamentos
Pedagógicos da Educação em direitos humanos. 1996.
HAMMARBERG, T. Uma escola para crianças
com direitos. Palestra Innocenti. Publicado pelo
UNICEF, 1997,
HENDERSON, A.T. e MAPP, K. L. A New Wave
of Evidence. O impacto das conexões da escola, da família e da comunidade na conquista
dos alunos. SEDL. 2002.
MUÑOZ, V. O mar na névoa. O caminho da
educação para os direitos humanos. Campanha latinoamericana pelo direito à educação.
Moon Híbrido. 2009.

409

Revista Revista
Educar FCE
- 32 ªFCE
Edição
Educar
- 32- Julho/2020
ª Edição - Julho/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 Professor da Prefeitura de
São Paulo na EMEI Cidade Ademar III.

410

ª Edição
- Julho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 32 -ª 32
Edição
- Julho/2020

A IMPORTÂNCIA DA MUSICALIZAÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Segundo alguns pesquisadores, mesmo no ventre da mãe, o bebê já está num mundo
totalmente sonoro. A vida nos grandes centros urbanos, é intensamente repleta pelos mais
diversos, tipos de sons, de ruídos como: apitos, alarmes, sirenes, motores, freadas, propagandas, músicas vindas de rádios, TVs, CDs, DVDs, microfones, audiovisuais, aparelhos de som,
videoclipes, videogames, cinema, jingles... Sons cada vez mais presentes nos hipertextos da
internet. No que diz respeito à Linguagem Musical, sua especificidade consiste, na sala de
aula, na criação/produção de “textos sonoros”, na sua fruição e na produção de música na
que permeia a história da humanidade. Processos criativos em música, também dependem do
contato constante com as especificidades da linguagem musical e só podem ser assimilados a
partir do desenvolvimento de uma convivência estimulante e de qualidade. A valorização do
contato da criança com a música já era existente há tempos, Platão dizia que “a música é um
instrumento educacional mais potente do que qualquer outro”.

Palavras-chave: Linguagem Musical; Música; Criança.
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INTRODUÇÃO
A musicalização está tão intrínseca desde o ventre e tem como um dos fatores principais
a aproximação ao universo da oralidade. Para Parreiras (2012, p.157) “[...] as cantigas e acalantos é um aleitamento literário e afetivo para a criança”. Para Tafuri (2000, p. 56):
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).

Segundo estudos realizados na área da Educação, o hábito de cantar está se reduzindo
de maneira significante na rotina das crianças. Pais e familiares estão cantando menos com as
crianças. Na escola, também, estamos cantando menos com os nossos alunos. Por conta dessa
diminuição, a problemática em torno da musicalidade não fazer mais parte da rotina das crianças
na Educação Infantil, esta pesquisa visa o aumento do repertório de vocabulário, da oralidade,
da cultura, do movimento dentre outras habilidades, precisa-se executar ainda mais a prática de
cantar, seja em casa ou nos ambientes escolares (TAFURI, 2000).
Segundo estudos realizados na área da Educação, o hábito de cantar está se reduzindo
cada vez mais na rotina das crianças. Pais e familiares estão cantando menos com as crianças.
Na escola, também, estamos cantando menos com os nossos alunos. Mediante a tecnologia e
a virtualidade, as crianças estão participando menos de brincadeiras desse tipo. Professores e
familiares estão perdendo a oportunidade de enriquecer o aprendizado das crianças (TAFURI,
2000).
Do ponto de vista cognitivo, quando aprendemos música nos desenvolvemos, nas áreas
como: da fala, tempos e ritmos, linguagem corporal, espacial e o domínio da lateralidade; importante estímulo da memória, habilidades matemáticas. Comparação, seriação, agrupamento e
sequenciação, bases do pensamento simbólico e abstrato, entre outros (TAFURI, 2000).
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TEMA TRANSVERSAL MÚSICA
A Música sempre teve um caráter social e tradicional, sendo transmitida de geração
a geração. Nos Referenciais Curriculares, a linguagem musical tem estruturas e características próprias, que devem ser estimuladas no
trabalho com as crianças, que são: produção,
apreciação e reflexão:
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
(SALLES e FARIAS, 2012, p.152).

A linguagem musical, segundo os próprios Referenciais, é um excelente recurso para
desenvolver a expressão, equilíbrio, autoestima, autoconhecimento e integrador social. Para
Salles e Farias (2012, p.152) “[...] a música é
outra das múltiplas linguagens que possibilita a
expressão de sentimentos, sensações, pensamentos e o compartilhamento de significados
entre os sujeitos de uma cultura”. Com essas
fundamentações trabalhadas no início da Educação Básica, isto é, desde o zero ano de idade, deve-se reconhecer os balbucios, os jogos
de mãos e expressões faciais como canal de
desenvolvimento, assim como as questões culturais, históricas e sociais que envolvem todo o
contexto musical dessa criança, criando a sua
identidade.

Por fazer parte de toda trajetória humana, a música foi incorporada como tema transversal justamente por ter esta característica
universal e interdisciplinar. Para todos os níveis
da Educação Básica, principalmente na Educação Infantil, a Música é muito presente nas
práticas, mesmo que atualmente seja reduzido
em algumas instituições escolares. A relação
entre som e silêncio, a combinação de objetos
sonoros, experimentações entre os sons graves e agudos, a sua intensidade (volume alto
ou baixo), a duração e o timbre, determinam
nossas intenções expressivas, estimulando a
sensibilidade.
Por conta disso, o tema transversal Música é considerado de extrema importância.
Tanto que em 2008, através da grande mobilização de músicos e educadores, o Conselho
Nacional de Educação definiu que o ensino da
Música deva ser incluído e deve ser garantido
dentro do currículo (Lei nº11769).
Um avanço previsto pelos documentos
oficiais e com o tema transversal nos Referenciais e Parâmetros Curriculares, que criticavam
a falta de fundamentação, conhecimento e espaço para que essas manifestações artísticas
e culturais acontecessem sem um aval oficial
que determinasse essas ações dentro da escola. Com essa lei, os educadores devem pensar e planejar o currículo com a inclusão da
música em suas práticas escolares, interagindo com as diversas manifestações artísticas e
com planejamento crítico para tais ações educativas. Música é cantar, dançar, brincar, tocar
e tudo isso pode acontecer simultaneamente
e independente do gênero, pois meninos também precisam ser incentivados a experienciar
a música como um todo, explorando seus corpos e espaços.
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BRINQUEDOS SONOROS

De acordo com os Referenciais Curriculares (BRASIL,1998, p. 71) “[...] 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”.

A relação entre o silêncio e o som proporciona diversas experiências de aprendizagem que enriquecem toda a aquisição e desenvolvimento do ser humano como um todo. Ao
perceber os diversos tipos de sons e silêncios,
os atritos com os objetos, percepções de sons
em objetos convencionais, como garrafas, panelas, latas, caixinhas de fósforos e diversos
As parlendas são as primeiras cantimateriais, é evidenciado a exploração musical gas de roda que a criança utiliza como brinpela intencionalidade de combinar sons (BRA- quedo sonoro. Por ser de fácil memorização,
SIL, 1998).
as parlendas costumam ser de letras curtas, é
sem música e servem para a escolha de uma
Os brinquedos sonoros começam com brincadeira. As mnemônicas são para fixar ala exploração dos sons do próprio corpo: movi- gum conteúdo com números ou nomes (BRAmentos com a boca, com as mãos, pés, ritman- SIL,1998).
do e compassando de acordo com a comanda
da brincadeira. Depois, a combinação entre os
As rondas ou cantigas de roda, são as
objetos os jogos começam a dar ritmo e no- expressões da poesia, música e dança, sendo
ções de tempo (BRASIL, 1998).
que aqui no Brasil, recebe-se a influência de
todas as matrizes culturais que temos: a indíPara tal prática, as brincadeiras de gena, lusitana e africana, incluindo também as
roda são como suporte em que as crianças europeias, como a espanhola, e francesa. Os
se adequam de forma mais natural, que ajuda Referenciais Curriculares acrescentam que:
em toda parte de desenvolvimento e deleite do
brincar. Afinal, as brincadeiras e cantigas de Jogos de escuta dos sons do ambiente, de brinquedos,
roda começam como apreciação e deleite, ser- de objetos ou instrumentos musicais; jogos de imitação
vindo para a transmissão de linguagens diver- de sons vocais, gestos e sons corporais; jogos de adivinhação nos quais é necessário reconhecer um trecho
sas (BRASIL, 1998).
de canção, de música conhecida, de timbres de instrumentos etc.; jogos de direção sonora para percepção
da direção de uma fonte sonora; e jogos de memória, de improvisação etc. são algumas sugestões que
garantem às crianças os benefícios e alegrias que a
atividade lúdica proporciona e que, ao mesmo tempo,
desenvolvem habilidades, atitudes e conceitos referentes à linguagem musical (BRASIL, 1998, p.72).

Os professores devem estar atentos
como desenvolver a atenção nas crianças através da música. Ao cantar e brincar, as crianças
adquirem o sentido da atenção, observando e
captando o ritmo, tempo, intensidade, velocidade que a música pode ter naquele momento.
Nesse momento, além da contribuição para o
Brincar de estátua, som e silêncio,
desenvolvimento pleno acontecer. Os Referendevagar e rápido, com objetos artesanais ou
ciais Curriculares orientam que:
instrumentos construídos, fazem parte de um
Para as crianças nesta faixa etária, os conteúdos re- leque de brinquedos sonoros que devem ser
lacionados ao fazer musical deverão ser trabalhados incluídos no currículo e, principalmente na vida
em situações lúdicas, fazendo parte do contexto global das crianças.
das atividades. Quando as crianças se encontram em
um ambiente afetivo no qual o professor está atento a
suas necessidades, falando, cantando e brincando com
e para elas, adquirem a capacidade de atenção, tornando-se capazes de ouvir os sons do entorno. Podem
aprender com facilidade as músicas mesmo que sua
reprodução não seja fiel (BRASIL, 1998, p.47).
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A MÚSICA COMO FERRAMENTA
DE APRENDIZAGEM NO
DESENVOLVIMENTO HUMANO
Pelo fato da música fazer parte de diversas situações da vida, usamo-la para: adormecer, dançar, cantar, chorar pelos mortos,
conclamar lutas, rituais (BRASIL, 1998). Nesse
contexto social, as crianças entram em contato
com as músicas em forma de cantigas muito
cedo, praticamente desde o ventre. Ao chegar
na Educação Infantil, temos a oportunidade de
usar as canções como ferramenta de aprendizagem da seguinte forma: envolver a vivência, a
reflexão e a percepção musical englobada nas
áreas do conhecimento (BRASIL, 1998,p.48).

E as cantigas de roda proporcionam
essa instigação e curiosidade para todas as
áreas do conhecimento, justamente por trazerem situações cotidianas, serem de fácil assimilação e memorização. A música está muito
presente no cotidiano da Educação Infantil, relacionada aos rituais de passagem de tempo
e espaços dentro da unidade escolar. As cantigas, não somente de roda, mas parlendas e
brinquedos cantados servem para estimular o
cérebro, auxiliando o desenvolvimento emocional e intelectual do indivíduo (DECKERT, 2012).
A autora descreve os passos e as influências
da Educação Musical e como podemos usar
todo o corpo para aprender música:
Uma possível analogia com a Língua Portuguesa seria
a seguinte: imagine que o professor proponha o estudo
de um texto sobre a galinha. Mesmo que as crianças
não sejam alfabetizadas, ela lerá o texto, poderá expô-lo
na sala de aula sob a forma de um cartaz e nele destaca a palavra “galinha” [...] partindo do todo (texto) para
as partes, na música o processo é similar (DECKERT,
2012, p.34).

Portanto, pensar em Educação Infantil
é refletir sobre o início da aprendizagem sistematizada de conteúdos que usamos em nosso
cotidiano de uma forma mais lúdica. Porém,
não é somente o brincar pelo simples ato em
si que a Educação Infantil acontece. Devemos,
como docentes, pensar estratégias e ferraNos rituais da rotina da Educação Infanmentas que atinjam nossos objetivos e que as
crianças realmente aprendem e transformem til, a música pode ser incluída para ajudar no
sua realidade após a aprendizagem. Para Al- cumprimento de funções (guardar brinquedos,
organizar a sala ou local em que se brincou),
meida (2004, p.14):
fixação de princípios (ajuda a alguém), noções
Quanto mais o adulto vivenciar sua ludicidade maior de higiene (lavar as mãos antes de comer), noserá a chance de este profissional trabalhar com a ções de quantidade. Porém, se faz necessácriança de forma prazerosa. Desta maneira, o jogo e rio que essas cantigas não fiquem monótonas
a brincadeira são experiências vivenciais e prazerosas. e previsíveis para as crianças, mas sim, uma
Assim a experiência da aprendizagem tende a se cons- ferramenta a favor da aprendizagem plena do
tituir em um processo vivenciado de forma prazerosa indivíduo (DECKERT, 2012, p.34).
(ALMEIDA, 2004, p.14).

Pelo fato da Educação Infantil ser trabalhado o pensamento concreto e o simbolismo
devido à faixa etária estar com essa condição,
as cantigas de roda trabalham o simbólico juntamente com o concreto. Não podemos deixar
de falar sobre Piaget e Vygotsky ao se tratar da
Educação Infantil. BRIZUELA (2007, p.18) nos
resume bem como se dá o aprendizado infantil,
afirmando que “[...] na concepção de Piaget a
criança é um sujeito conhecedor, que cria e
transforma a fim de aprender e compreender
tudo que lhe instiga e atrai a curiosidade em
todas as áreas do conhecimento”.

Usamos a formação lúdica na Educação Infantil para valorizar a criatividade juntamente com a busca da afetividade, que faz
parte do desenvolvimento de outros fatores no
indivíduo. O adulto, por si, acaba também vivenciando a infância através do jogo. O educador sabendo como trabalhar a dimensão
lúdica, realizando o trajeto cultural, estimulará
a necessidade básica do corpo, da mente dentro da dinâmica humana através do lúdico. Os
Parâmetros Curriculares Nacionais (BRASIL,
1998, p.76-77), ressalta o ensino da música
como forma de linguagem sofisticada e que
ajuda bastante a aquisição da língua materna:
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As canções brasileiras constituem um manancial de
possibilidades para o ensino da música e podem fazer
parte das produções musicais em sala de aula, permitindo que o aluno possa elaborar hipóteses a respeito
do grau de precisão necessário para afinação, ritmo,
percepção de elementos da linguagem, simultaneidades, etc., (BRASIL, 1998, p. 76-77).

Já os Referenciais Curriculares Nacionais (BRASIL, 1998, p. 49) ainda acrescenta
que:
O trabalho com música deve considerar, portanto, que
ela é um meio de expressão e forma de conhecimento acessível aos bebês e crianças, inclusive aquelas
que apresentem necessidades especiais. A linguagem
musical é excelente meio para o desenvolvimento da
expressão, do equilíbrio, da autoestima e autoconhecimento, além de poderoso meio de integração social
(BRASIL, 1998, p. 49).

Portanto, nossa cultura folclórica é um
manancial de riquezas em que os professores
de todos os módulos da Educação Básica precisava explorar mais para obter melhores momentos de aprendizagem intra e extraclasse.
Ao valorizar as atividades que envolvem a ludicidade, os educadores ajudam as crianças
a formar um bom conceito de mundo, em que
a afetividade é acolhida, a sociedade é vivenciada, a criatividade estimulada e explorada e
os direitos da criança respeitados, mesmo que
ainda algumas instituições escolares ainda tenham dificuldades em relacionar a música com
a aprendizagem (BRASIL, 1998, p. 49).
As aulas de Arte, quando têm a linguagem musical como objeto de estudo, tem como
objetivo as aprendizagens buscando auxiliar
na construção de um cidadão ético e crítico,
consciente de sua identidade e das diferentes
culturas que em que vive, do respeito às mais
diferentes produções musicais presentes em
sua vida e da possibilidade de tornar-se, não
apenas um consumidor, mas também produtor
de música (BRASIL, 1998, p. 49).

A MUSICALIDADE NO CURRÍCULO DA
EDUCAÇÃO INFANTIL
No currículo da Educação Infantil, as
cantigas de roda são parte de um trabalho realizado com a música, envolvendo vários outros
fatores que já foram citados. Agora, vamos detalhar como cada trabalho com a música deve
ser aproveitado da melhor maneira, criando
diversas possibilidades de aprendizagem, respeitando a fase do desenvolvimento em que a
criança está e as diversas linguagens. As Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação
Infantil definem, no seu artigo 9º, que devem
ser garantidas nas instituições que trabalham
com a Educação Infantil as experiências que:
[...] favoreçam a imersão das crianças nas diferentes
linguagens e progressivo domínio por elas de vários
gêneros e formas de expressão: gestual, verbal, plástica, dramática e musical, bem como [...] promovam
o relacionamento e a interação das crianças com diversificadas manifestações de música, artes plásticas
e gráficas, fotografia, dança, teatro, poesia e literatura
(BRASIL, CNE/CEB, 2009, art.9º, incisos II e IX).

Os Referenciais Curriculares ainda
acrescentam que o trabalho com música possui dificuldades que vão desde a confecção
dos instrumentos até a aceitação por parte dos
professores. A sonorização fica comprometida e
uma defasagem em relação a esta linguagem é
percebida posteriormente, já que a oralidade e
a aquisição do conhecimento estão interligadas
com a música. Sobre o papel e a organização
da música, os Referenciais acrescentam que:
Mesmo que as formas de organização social e o papel
da música nas sociedades modernas tenham se transformado, algo de seu caráter ritual é preservado, assim
como certa tradição do fazer e ensinar por imitação
e “por ouvido”, em que se misturam intuição, conhecimento prático e transmissão oral. Essas questões devem ser consideradas ao se pensar na aprendizagem,
pois o contato intuitivo e espontâneo com a expressão
musical desde os primeiros anos de vida é importante ponto de partida para o processo de musicalização.
Ouvir música, aprender uma canção, brincar de roda,
realizar brinquedos rítmicos, jogos de mãos, etc., são
atividades que despertam, estimulam e desenvolvem
o gosto pela atividade musical, além de atenderem a
necessidades de expressão que passam pela esfera
afetiva, estética e cognitiva. Aprender música significa
integrar experiências que envolvem a vivência, a percepção e a reflexão, encaminhando-as para níveis cada
vez mais elaborados (BRASIL, 1998, p.47-48).
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Para produzir sons não é preciso muito,
aliás podemos tirar sons de muitas coisas, até
do nosso próprio corpo e esses momentos de
reproduzir sons na escola deve ser muito valorizado e estimulado. Podemos começar com
os pequenos com o bater levemente a mão na
boca e emitir sons ao mesmo tempo, o bater
palmas, estalar os dedos colocar a língua no
“céu” da boca e solta-la, fazendo um estalo,
bater os pés rápido no chão. Além disso produzir instrumentos com os mais diversos materiais não estruturados, como chocalhos com
garrafas pet e grãos, pedaço de cabo de vassoura (madeira) podemos bater um no outro,
tampinhas de garrafas, batendo uma na outra
também produz som e entre outros (BRASIL,
1998, p.47-48).

tados do nosso dia a dia. Vamos entender a
música como o tema transversal e os tipos de
cantigas de rodas, parlendas, cantigas de ninar
e as histórias musicadas que ajudam na aquisição da aprendizagem e cumpridor de papel
social (BRASIL, 1998, p.47-48).

CANTIGAS DE NINAR
São cantigas que estimulam o contato
mais próximo entre bebês e pais, que servem
para fazê-las acalmar e dormir. Com melodias
suaves, essas cantigas proporcionam a estimulação sensorial das crianças. Os bebês, conforme o tempo, já vão se arriscando a pronunciar
sons melódicos e harmônicos, através das imitações ou como resposta (BRASIL, 1998).

Outra experiência significativa é fazer
chamada cantada, reproduzindo vários tipos
de vozes com os nomes das crianças, músicas
onde os nomes deles sejam pronunciados uns
pelos outros, músicas com movimentos e uma
pausa nos movimentos, música com gestos
dirigidos, ou em algum momento da canção
se faz silêncio, ou som com a boca fechada e
apenas com o ritmo, essa é uma vivências que
as crianças acham divertido participar (BRASIL, 1998, p.47-48).

Pesquisadores dizem que as cantigas
favorecem o desenvolvimento motor, promove a afetividade e ajuda a construir segurança nas crianças pequenas. Alguns exemplos
desse tipo de canção são: “Boi da cara preta”,
“Dorme nenê”, “Nana nenê”, “Tutu-marambá” e
“Senhora Santana”, entre outros. Percebe-se a
diversidade das origens e as tradições folclóricas dessas cantigas (BRASIL, 1998).

Este momento de interação na sala
precisa ser prazeroso e as crianças devem ter
a total autonomia de escolher o repertório musical, afinal elas precisam ouvir as canções repetidamente para se apropriarem das mesmas,
da mesma forma como acontece nas histórias
contadas para os eles. Posteriormente e aos
poucos os educadores vão oferecendo novas
músicas a turma (BRASIL, 1998, p.47-48).

Segundo Faria et al. (2012), as parlendas podem ser classificadas em três tipos:
trava-línguas, fórmulas de escolhas ou mnemônicas. Como são brincadeiras com rimas e
música, as parlendas encantam de geração a
geração e contribuem para o desenvolvimento
das crianças, pois possibilitam a dramatização
e criatividade, estimula a oralidade, a apreciação das artes de modo geral.

Estes últimos anos percebemos que
algumas unidades construíram os parques sonoros, que foi uma ideia muito importante para
o “iniciar” musical nas escolas, a partir destes
parques as crianças podem perceber que podemos tirar sons com objetos variados, já que
os parques são compostos pela sua maioria
por materiais reciclados e objetos ditos inusi-

Como trava-línguas, além da diversão, são caracterizadas pela pronúncia difícil.
Os exemplos citados pelos Referenciais são:
“Num ninho de mafagafos/ Seis mafagafinhos
há/ Quem os desmafagafizar/ Bom desmafagafizador será...”, “Nem a aranha arranha o
jarro, nem o jarro arranha a aranha...”.

PARLENDA
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Como fórmula de escolha, os exemplos são: “Rei, capitão, soldado, ladrão, moço
bonito do meu coração...”, ou “Lá em cima do
piano tem um copo de veneno, quem bebeu
morreu, o azar foi seu...”. E como mnemônicas,
os exemplos são: “Um, dois, feijão com arroz/
Três, quatro, feijão no prato/ Cinco, seis, feijão
inglês/ Sete, oito, comer biscoito/ Nove, dez,
comer pastéis...”, ou “Una, duna, tena, catena/
Bico de pena, solá, soladá/ Gurupi, gurupá/
Conte bem que são dez...” (FARIA et al., 2012),

HISTÓRIAS MUSICADAS

As histórias musicadas também são
momentos que acontecem nas unidades de
educação infantil, temos desde contos clássicos, como: “Branca de neve”, “O gato de
botas”, “Três porquinhos”, entre outros, como
também as histórias de autores importantes
brasileiros contados em forma de música,
como: “O grande rabanete”, “O caso do bolinho”, “Dez sacizinhos” da autora Tatiana Belinky, cantados nas plataformas digitais de víCANTIGAS DE RODA OU RODA
deo, e outros. Agregando além da música, um
momento de contação de história, importante
Segundo Faria et al. (2012), as canti- para o desenvolvimento das crianças na edugas de roda são a manifestação e expressão cação infantil (FARIA et al., 2012).
folclórica por serem canções que são transmitidas de geração a geração e através dela as
Exemplos da autora Tatiana Belinky: “
poesias e os ensinamentos são passados e O vô foi à horta, plantou um rabanete e espeadquiridos. São brincadas em formato de roda rou o tempo passar, um dia o vô falou: já tá na
com espaço considerável e, acabam sendo fa- hora, vamos colher, vamos tirar o rabanete da
voráveis para a integração social. Elas podem terra, vamos comer, e puxe, puxe, puxe...
ser cantigas de continuidade (A velha a fiar),
cantigas que envolvem passos ritmados e de“Era uma vez um vô e uma vó, um dia
terminados (Ciranda, cirandinha).
o vô acordou e disse: vá minha velha, faça um
bolinho gostoso pra gente comer, a vó pegou
Escravos de Jó é uma cantiga de roda dois punhados de farinha e recheou a massa
em que é marcada pelo uso de objetos, lacu- com creme de leite...
nar e estimulação da atenção. Por esses e outros exemplos, os professores devem resgatar
História - Três gatos “ Um gato, uma
a vivência da infância. As cantigas de roda são gata se viram e miaram, subiram nas casas,
mais que práticas didáticas; elas são nosso fol- miando e se casaram... Era uma vez um gato,
clore que deve ter continuação nas gerações Era uma vez dois gatos, que viraram três, miau…
futuras (FARIA et al., 2012).
Os exemplos de cantigas dados pelos
Referenciais Curriculares são: “A moda da carranquinha”, “Você gosta de mim”, “Fui no Itororó”, “A linda rosa juvenil”, “A canoa virou”, ou
“Terezinha de Jesus”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
É preciso refletir o papel da educação no eu diz respeito ao estimular a linguagem musical nas escolas pois é preciso “abraçar” também o cultivo pelo gosto das diversas e ricas
manifestações artísticas e culturais, a apreciar a estética e o desenvolvimento da sensibilidade e
transformação da civilização. Tomando cuidado para não valorizar mais ou menos determinadas
produções, mas de fornecer contribuições para que eles desenvolvam sua capacidade crítica.
A educação do gosto pela música não é apenas tarefa da família e da escola, mas também dos alunos. Se não assumirmos com decisão e firmeza essa parcela da prática educativa,
permitiremos que os nossos alunos apreciem apenas o que os programas de TV e de rádio, a
publicidade e a indústria da moda determinam.
Os educadores têm um grande diferencial em relação aos que têm educado sozinhos o
gosto dos mais novos, pois precisamos oferecer as crianças um maior e diversificado repertório
e assim enriquecer os seus gostos musicais, além disso, as crianças veem os educadores como
exemplos nos momentos musicados na unidade, pois reproduzem gestos que, movimentos e
formas de como lidamos com a música em geral.
Cabe aqui a reflexão sobre o quanto importante estamos tratando nas nossas unidades
escolares estes momentos de interações musicais, tendo em vista que entendemos a importância que a música tem na formação e estruturação do desenvolvimento infantil. Será que estamos oferecendo um repertório variados de músicas? Ou somente aquelas que aprendemos na
nossa infância, ou as mais fáceis de serem ensinadas? As nossas crianças sabem cantar com
diferentes ritmos? Descobriram que podemos reproduzir sons de tudo que está ao nosso redor?
Estamos confeccionando instrumentos musicais com materiais diversos com eles? Precisamos
nos comprometer com mais esse desafio, pesquisando, experienciando e vivenciando junto com
os pequenos o quão mágico e maravilhoso é aprender através da música.
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DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

RESUMO: A cada ano mais e mais alunos não atingem os objetivos curriculares da série em que
se encontram e, por isso, passam a compor a categoria dos alunos com Dificuldades de Aprendizagem. Atualmente esse se tornou um dos grandes desafios da escola. Contudo o presente
trabalho tem por finalidade discutir e compreender o termo Dificuldades de Aprendizagem,
conceituando e apresentando algumas estratégias para trabalhar com esses alunos. A metodologia utilizada para realizar a pesquisa, foi um estudo bibliográfico de obras que tratam sobre o tema. Destaca-se que objetivo principal da educação é o de proporcionar uma educação
para todos independentemente das suas necessidades educacionais especiais e o direito que
todo cidadão surdo possui de aprender e conviver em sociedade, sendo valorizados em sua
cultura e suas diferenças.

Palavras-chave: Dificuldades; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO

C

onforme exposto no resumo deste trabalho este artigo tem como objetivo geral
discutir e compreender o conceito de “Dificuldades de Aprendizagem”, embasando e apresentando algumas estratégias para trabalhar com esses alunos.

Para tanto é preciso saber que a aprendizagem é um importante processo na vida do ser
humano. Por isso, faz parte de um processo da construção de um próprio ser.
No decorrer do processo ensino aprendizagem alguns alunos podem apresentar dificuldades de aprendizagem, para eles a vida escolar pode ser bem dura e muitas vezes frustrante, a
maioria deles possui sentimentos de incompetência e inadequação, parecem abatidos, desmotivados, agitados e por vezes agressivos.
Além disso, crianças com problemas de aprendizagem podem rapidamente tornar-se um
foco de conflito entre pais, pessoal da escola e profissionais externos.
O presente trabalho busca tratar especificamente sobre o conceito de dificuldades de
ensino aprendizagem , buscando responder ao questionamento de qual a importância de um
atendimento especializado para crianças com dificuldades de aprendizagem?
Assim, compreender as dificuldades de aprendizagem de forma específica, pode nos
levar a buscar explicações mais específicas sobre este conceito.
Tal conceito de dificuldade de aprendizagem na educação, além de ressaltar a importância de um atendimento especializado para crianças que apresentam essas dificuldades em seu
processo de aprendizagem, buscar ainda levar o aluno ao um processo de ensino aprendizagem
mais significativo.
Para tanto, neste estudo, os procedimentos metodológicos partem da pesquisa bibliográfica que propõe segundo KAUARK (2010, p. 28), uma boa elaboração dos materiais estudados,
já publicados, constituídos principalmente de livros, artigos periódicos e atualmente, materiais
disponibilizados na Internet” que possam dar um bom embasamento teórico a esta pesquisa.
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Mediante essa definição verifica-se que
a Dificuldade de Aprendizagem, é um fenômeno que abrange uma diversidade de conceitos,
Para iniciarmos este estudo, partimos critérios e teorias. O seu surgimento se caracdas contribuições de Fonseca (1999), que es- teriza como questões diversas e amplas, ligaclarece que o surgimento de crianças e jovens das ao biológico (FONSECA, 1999).
com Dificuldades de Aprendizagem no sistema educacional é uma realidade crescente e
O conceito de Dificuldade de Aprendia cada ano mais e mais crianças não conseguem atingir nem minimamente os objetivos zagem, não se restringe a apenas um ou mais
curriculares esperados para a série em que se distúrbios, mas a uma infinidade de questões
que afetam diretamente o processo de ensino
encontram.
aprendizagem da criança, e por isso necessita-se sempre de estudos aferidos, para se comE, por isso, passam a compor a cate- preender sua amplitude (FONSECA, 1999).
goria dos alunos com dificuldades de aprendizagem. Esse problema em termos pedagóNo que se refere ao modo de trabalho
gicos tornou-se um dos maiores desafios da
com as crianças na perspectiva das dificuldaescola.
des de aprendizagem, podemos destacar que
estas necessitam de um atendimento individuTais alunos são uma ameaça para o alizado e planejado para suas dificuldades, e
sistema público financeiro, pois multiplicam por isso fazem parte do grupo de alunos NEE
os gastos planejados para a sua educação, a – ou seja, que possuem necessidades educamaioria deles passa por uma ou mais reten- cionais especiais. Diante disso, as Diretrizes
ções e precisam de maior apoio pedagógico. Nacionais para a Educação Especial na Educação Básica, vão dizer que:

DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

Mas afinal, o que é uma criança com
1.
Educandos que apresentam neDificuldade de Aprendizagem? Para definir
o conceito de Dificuldade de Aprendizagem, cessidades educacionais especiais são aquevamos usar o contexto utilizado por Fonseca les que, durante o processo educacional, demonstram;
(1999), que vais nos relatar que:
da: dificuldades de aprendizagem é uma expressão
genérica que refere um grupo heterogêneo de desordens manifestadas por dificuldades significativas na
aquisição e no uso da compreensão auditiva, da fala,
da leitura, da escrita e da matemática. Tais desordens
são intrínsecas ao indivíduo, presumindo-se que sejam
devidas a uma disfunção do sistema nervoso que pode
ocorrer e manifestar-se durante toda a vida. Problemas
na auto-regulação do comportamento, na atenção, na
percepção e na interação social podem coexistir com
as DA. Apesar de as DA ocorrerem com outras deficiências (ex.: deficiência sensorial, deficiência mental, distúrbio sócio-emocional) ou com influências extrínsecas
(ex.: diferenças culturais, insuficiente ou inadequada
instrução pedagógica), elas não são o resultado de tais
condições (FONSECA, 1999, p.10).

2. Dificuldades
acentuadas
de
aprendizagem ou limitações no processo de
desenvolvimento que dificultem o acompanhamento das atividades curriculares, compreendidas em dois grupos;

3.
Aquelas não vinculadas a uma
causa orgânica específicas;
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4. Aquelas relacionadas a condiNo Brasil, o termo necessidades eduções, disfunções, limitações ou deficiências;
cacionais especiais passou a surgir por volta
da década de 90, quando o modelo da educação inclusiva foi difundido.
5. Dificuldades de comunicação e
sinalização diferenciadas dos demais alunos,
demandando adaptações de acesso ao curríA partir daí as questões de deficiência
culo, com utilização de linguagens e códigos e/ou desajuste na aprendizagem, passou a ser
aplicáveis;
idealizado não mais em função da limitação
que a criança e/ou adulto apresentaria, mas
sim, em de acordo com a resposta educacio6. Altas habilidades/superdotação, nal e das possibilidades de aprendizagem que
grande facilidade de aprendizagem que os leve o aluno apresentava, considerando as suas haa dominar rapidamente os conceitos, os proce- bilidades e potencialidades, configurando-se
dimentos e as atitudes e que, por terem condi- uma perspectiva interativa (POKER, 2007).
ções de aprofundar e enriquecer esses conteúdos, devem receber desafios suplementares
O PROCESSO DE APRENDIZAGEM
em classe comum, em sala de recursos ou em
HUMANA
outros espaços definidos pelos sistemas de ensino, inclusive para concluir, em menor tempo,
a série ou etapa escolar (BRASIL, 2001, p.39).
Para se compreender as dificuldades
de aprendizagem, é necessário definir o termo
aprendizagem. E isto se torna muito complexo,
Dessa maneira, a definição do aluno considerando toda a amplitude que a envolve.
com Dificuldades de Aprendizagem, passa a
ser constituída como alunos com necessidades educacionais especiais, tornando-se asPor ser entendida como um processo
sim, parte do planejamento e estratégias dife- de mudanças e comportamentos, de fatores
renciadas, para que estes alunos atinjam os neurológicos, ambientais, emocionais e resulobjetivos esperados para ele, dentro de suas tantes da interação entre o meio no qual está
limitações (BRASIL, 2001).
inserida, a aprendizagem é resultante de um
processo por meio de experiências vividas que
acrescentam novos saberes aos indivíduos.
Torna-se assim, uma perspectiva afirmativa, mas não suficiente, pois demanda muitas discussões e reflexões, no que diz respeito
Sendo assim, FONSECA (1999), traz
à discussão e reflexão de estratégias para diag- reflexões acerca do que se considera a aprennósticos, de metodologias e procedimentos de dizagem:
intervenção pedagógica e no que se refere à
formação do professor para atuar com esses
alunos (BRASIL, 2001).
Os mecanismos envolvidos na aprendizagem não são ainda totalmente conhecidos.
Por meio de investigações, reconhecem-se já
os seguintes fatores:
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• a importância dos processos neurológicos;
• o papel da atividade bioelétrica; a
dependência de reações químicas;
os arranjos moleculares nas células
nervosas e gliais;
• a eficiência sináptica; os laços de
memória; o metabolismo protéico,
etc. (FONSECA, 1999).

A aprendizagem é, portanto, uma função do cérebro. Não há uma região específica
do cérebro que seja exclusivamente responsável pela aprendizagem. O cérebro é um todo
funcional e estrutural responsável pela aprendizagem.

O processo de aprendizagem é, na
vida do ser humano, contínuo e permanente,
e é a partir do meio ambiente e do convívio
com as pessoas, este vai se constituindo, adquirindo informações, conhecimentos, atitudes
e valores ao decorrer da vida.

É um processo cognitivo, individual,
pois envolve aspectos e características da personalidade de cada um e está relacionado às
expectativas, anseios e história pessoal. Além
disso, cada pessoa aprende de uma forma,
têm habilidades e capacidades diferentes, um
ritmo próprio (BRASIL, 2001).

Compreender o processo de aprendizagem é um processo instigante e que abranA aprendizagem resulta de complexas ge muitos aspectos. É preciso deixar evidente,
operações neurofisiológicas e neuropsicológi- que esta busca, pode ter várias vertentes.
cas. Tais operações associam, combinam e
organizam estímulos com respostas, assimilações e acomodações, situações com ações,
O desenvolvimento da criança e a
gnosis com práxis (FONSECA, 1999, p.17).
aprendizagem é um processo de construção
e de mudanças, que se dão a partir de fatores
interno e externo no ser humano.
A aprendizagem é algo imprescindível
para qualquer ser humano desde o nascimento, sendo assim é inato de cada indivíduo que
É o resultado da interação do ambiendesde pequeno sente a necessidade de apren- te em que se está inserido e do cognitivo e
der e mostrar o que aprendeu.
suas estruturas mentais. Sendo assim, a sua
concepção se dá a partir da construção e da
reconstrução de forma contínua, portanto algo
Nesse sentido, cada pessoa, e cada in- inacabado (BRASIL, 2001).
divíduo, aprendem e constroem o seu próprio
conhecimento, por meio dos meios estabeleVygotsky (1896-1934) aborda que o
cidos por ele enquanto ser social, e que está desenvolvimento se dá a partir da interação
inserido em um contexto (FONSECA, 1999, social da criança com o contexto-histórico inp.166).
serido. Por meio da interação com o outros do
seu mesmo contexto e das práticas vivenciaIsso expressa que, “No ser humano, a das neste contexto, a criança vai construindo e
aprendizagem é o reflexo da assimilação e da internalizando as formas de agir e pensar, por
conservação do conhecimento, do controle da meio da sua experiência real na sociedade.
transformação do meio que foi acumulado pela
experiência da Humanidade por meio dos séculos. O homem é eminentemente o animal da
aprendizagem” (FONSECA, 1999, p.166).
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Vygotsky não defende a aprendizagem
ATENDIMENTO AOS ALUNOS COM
por estágios, mas sim no processo de amaduDIFICULDADES DE APRENDIZAGEM
recimento por meio da interação, ampliando o
seu modo de pensar e refletir sobre o aprendiAs dificuldades de aprendizagem, além
zado, diante de uma ação em conjunto com o de comprometer os processos de aprendizaoutro e com o meio.
gem, também se relacionam com outras áreas,
e isso faz com que uma criança com dificulPara Vygotsky, a aprendizagem se dá, dade de aprendizagem, apresenta outros comconsiderando o indivíduo como ser social, e portamentos, que afetam diretamente desemrefletido por essa sociedade inserida:
penho escolar e seus avanços:
• As conquistas do desenvolvimento
histórico humano são consolidadas
e transmitidas de uma geração para
outra de maneira particular, e precisamente de maneira esotérica, externa.
• Esta nova forma de acumulação da
experiência filogenética (ou, mais
concretamente, histórico-social) surgiu porque a forma específica da
atividade do homem é a atividade
produtiva. Ou seja, a atividade fundamental dos homens é o seu trabalho (LEONTIEV, et al, 2005, p.91)
A pesquisa em torno do processo de
aprendizagem é ampla e muito importante.
Quando o assunto é aprendizagem escolar,
é necessário compreender tudo que envolve
este importante processo e o que influencia na
aprendizagem do educando, para que se possa contribuir para uma aprendizagem sólida,
duradoura e efetiva (LEONTIEV, et al, 2005).
Pode-se destacar que segundo o desenvolvimento sociocultural, a criança não se
desenvolve de maneira igual por ter a mesma
idade biológica, mas sim de acordo com o seu
meio inserido.
O desenvolvimento da criança não se
processa pela passagem de uma idade à outra
de forma gradual, lenta, sequencial, mas por
mudanças bruscas e essenciais, as quais são
as forças motrizes desse processo (LAZARETTI, 2008).

Na verdade, as crianças com dificuldades de aprendizagem comumente estão lutando em uma ou mais de
quatro áreas básicas que evitam o processamento adequado de informações: atenção, percepção visual, processamento da linguagem ou coordenação muscular.
Até mesmo leves fraquezas nessas áreas podem criar
grandes obstáculos à aprendizagem e à comunicação
em salas de aula tradicionais (SMITH, 2007, p.36).

O ambiente escolar é muito importante
na formação dos sujeitos em todos os seus aspectos. É um lugar de aprendizagem, de convívio com as diferenças e de trocas de conhecimento, portanto necessita atender a todos sem
distinção, a fim de não promover fracassos,
discriminações e exclusões.
Várias são as diretrizes legais que antecipam a organização de currículos, desenvolvimento de metodologias, técnicas e recursos
educativos, além de professores especializados (SMITH, 2007).
O professor tem uma função de extrema importância neste processo, e sua função
é promover no aluno a interação com outros,
a manter relações interpessoais, além de criar
estratégias que levarão o aluno com dificuldades de aprendizagem a alcançar os objetivos
esperados.
A autora Smith (2007), traz em sua
obra denominado Dificuldades de aprendizagem de A a Z, algumas considerações importantes sobre o termo, e pontua estratégias
necessárias para alunos com dificuldades de
aprendizagem:
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1. Intensificar a instrução para a preparação. O professor pode providenciar auxílio
adicional em áreas nas quais a criança está
apresentando atraso. A instrução adicional
pode ser oferecida por um professor, um auxiliar na sala de aula, um pai uma mãe ou voluntários, ou um professor assistente.

Observemos a questão das estratégias
de aprendizagem. Os estudos mostram que as
crianças com dificuldades de aprendizagem,
em geral, abordam a aprendizagem de uma
forma ineficiente e desorganizada. Elas não
analisam as tarefas, nem abordam os problemas sistematicamente. Parecem não ter consciência de que existem técnicas que podem
2. Tentar diferentes métodos e materiais ser usadas para melhorar a memória.
de instrução. O professor pode ver se o aluno
responde às atividades ou aos materiais diferentes daqueles que estão sendo usados pelo
Elas não sabem como usar esboços ou
restante da classe. Um aluno que não se saiu fazer anotações úteis. Dada uma tarefa complebem na aprendizagem de letras e números em xa, como um relatório ou uma pesquisa, muitas
um caderno, por exemplo, poderá ter sucesso dessas crianças parecem perdidas quanto ao
se lhe pedirem para recortar esses números ou ponto de partida.
letras e colá-los em folhas de papel.
3. Reduzir a carga escolar. Se a criança parece sobrecarregada por demandas para
absorver coisas demais muito cedo, o professor pode tornar mais lento o ritmo da instrução
e manter seu foco sobre as habilidades mais
importantes para o sucesso na primeira série
do Ensino Fundamental (geralmente, habilidades de pré-leitura, de contagem e de escrita).
Essa forma de intervenção dá aos alunos um
espaço para a construção de uma sólida base
escolar em seu próprio ritmo (SMITH, 2007,
p.65).

Às vezes, fracas estratégias de aprendizagem (os educadores chamam-nas de habilidades metacognitivas) têm um impacto tão
grande sobre o desempenho escolar quanto
à dificuldade de aprendizagem de um aluno
(SMITH, 2007, p.106).

As estratégias estabelecidas para alunos com dificuldades de aprendizagem, são
formas de facilitar os processos de aprendizagens, para estas crianças que já enxergam
muitos desafios a frente. Com isso os camiÉ necessário promover ajustes nas nhos do aprender vão se tornando mais praações educacionais à realidade destes sujeitos zerosos, e conseguem atingir às necessidades
permitindo-lhes um acesso à educação perti- da criança.
nente as suas especificidades, e considerando
a forma como estes alunos se apropriam da
linguagem e da aprendizagem.
Nesse contexto, o professor, deve ser
um profissional flexível e crítico, capaz de elaÉ necessário assegurar a estas crian- borar estratégias e atividades que contemplem
ças, garantias e práticas pedagógicas que rom- o aprendizado desta criança, a partir de mepam as barreiras de aprendizagem a fim de todologias próprias para a especificidade de
não se fazer uma educação excludente, com cada criança. O planejamento deve ser pontuestratégias e metodologias que contemplem a al, e com objetivos claros a serem alcançados
criança surda em sua totalidade:
(SMITH, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente estudo teve como objetivo central, compreender as dificuldades de aprendizagens, e como devem ser atendidas crianças com essa especificidade no ambiente escolar
regular.
O estudo evidenciou que é necessário promover a integração de alunos com dificuldades de aprendizagem por meio de estratégias que vão estimular o aluno, e fazer o avançar
dentro de suas individualidades.
É necessário para isso estruturar o ensino, para que a criança seja atendida de acordo
com suas habilidades, e não apenas considerar aquilo que a criança não atinge.
E isto é um processo, que demanda reflexões, idas e vindas, a fim de se alcançar os
objetivos necessários para esta inclusão. Para isso, tornam-se imprescindível, a elaboração de
ações e a utilização de recursos que vão contribuir para a aprendizagem desta criança.
O professor, nesse contexto, deve ser o mediador das práticas estabelecidas em sala de
aula. Ele deve conceber um ambiente de relações, agindo de forma, que alunos se relacionem,
e troquem experiências, socialização e integração em todas as áreas.
A escola como agente de transformação deve estar sempre em busca de uma educação
de qualidade e que atinja a todos. Não se pode considerar, segundo os estudos de Vygotsky,
que todas as crianças aprendem ao mesmo modo, só por terem a mesma idade, portanto não
podem ser aplicadas as mesmas estratégias para todos os alunos.
Cabe aqui uma reflexão do ser professor, e do ser escola, reflexivo e crítico capazes
de olhar para seu aluno, e compreender quais as necessidades dessa criança no processo de
aprendizagem. Buscando sempre por melhorias que se adequam a realidade e necessidade de
cada um.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS E BRINCADEIRAS
PARA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo demonstrar a importância da ludicidade na
educação infantil abordando jogos, brinquedos e brincadeiras. Para concretização deste estudo, de natureza qualitativa, foram usadas as técnicas de observação, análise documental
e revisão bibliográfica dos autores Kishimoto (2002), Mello (2009), Souza (2011), Vygotsky
(1991), Wallon (1986), entre outros. O brincar faz parte do mundo da criança, assim elas
aprendem melhor e se socializam com facilidade adquirindo conhecimentos, onde aprendem
a tomar decisões e percebendo melhor o mundo dos adultos. Além de proporcionarem momentos lúdicos e prazerosos, faz com que a criança classifique, ordene, estruture, resolva pequenos problemas e sinta-se motivada a ultrapassar seus próprios limites. Enquanto brinca, a
criança está pensando, criando e desenvolvendo, dentre outros fatores, o pensamento crítico.
No entanto, ressalta-se que é preciso entendimento sobre o direcionamento de tais atividades. É o professor quem deve conduzir o aluno e as atividades a serem realizadas. O lúdico
permite novas maneiras de ensinar, associado a fatores como capacitação dos profissionais
envolvidos, infraestrutura, obtendo assim uma educação de qualidade, capaz de ir ao encontro dos interesses essenciais à criança, pois as atividades lúdicas não são somatórias, mas sim
fazem parte do processo de aprendizagem.

Palavras-chave: Brincar; Conhecimentos; Direcionamento; Ludicidade.
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INTRODUÇÃO

N

a infância, a atividade lúdica está relacionada ao movimento que se torna muito
acentuada. Todo instante ela está correndo, pulando, brincando, jogando. A vida
para ela é uma brincadeira constante, é um jogo. É jogando que ela aprende,
descobre, cria, se expressa, controla seus movimentos e sentimentos.
Assim para entender o universo lúdico é fundamental compreender o que é brincar e
para isso, é importante conceituar palavras como jogo, brincadeira e brinquedo, permitindo assim aos professores de educação infantil trabalhar melhor as atividades lúdicas.
Nas atividades lúdicas, as crianças estimulam os conhecimentos já adquiridos desenvolvendo os conceitos gerais com os quais brinca. É na ação de brincar que a criança propicia as
aptidões perceptivas como meio de ajustamento do comportamento psicomotor (KISHIMOTO,
2002). A metodologia de cunho qualitativo se configurou, em sua totalidade, em pesquisa bibliográfica, para investigar, descrever e analisar as opiniões dos autores Kishimoto (2002), Mello
(2009), Souza (2011), Vygotsky (1991), Wallon (1986) , entre outros, que contribuíram para embasar sobre o desenvolvimento do presente trabalho.
Sendo assim, a intenção deste trabalho é conhecer o cotidiano escolar e verificar como
os jogos e brincadeiras podem contribuir no desenvolvimento da aprendizagem da criança no
processo educativo, tendo como principal finalidade estudar e demonstrar que a utilização de
práticas lúdicas em sala de aula na educação infantil pode colaborar no processo de aprendizagem das crianças. Apontando como o brincar contribui para o desenvolvimento da criança.
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A IMPORTÂNCIA DOS JOGOS
E BRINCADEIRAS PARA O
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
Até algum tempo atrás, uma criança
brincando era vista como se estivesse em um
mundo só seu, um mundo de fantasia, à parte
do nosso mundo da realidade.
Muitos estudos, como de Wallon
(1986), sobre os vários tipos de brincadeiras
que as crianças desenvolvem têm mostrado
como, por meio delas, as crianças se constituem como indivíduos, com um tipo de organização e funcionamento psicológico próprios,
utilizando certos meios comportamentais extraídos de seu registro de competências, em cada
período de vida e das aquisições e modificações que sua microcultura impõe.

Ao brincar, a criança subordina os objetos e sua própria ação ao campo do significado. Segundo Vygotsky (1991, p. 58), essa
possibilidade caracteriza um avanço no desenvolvimento infantil. Para uma criança pequena, essa maneira de se comportar exige uma
transformação radical de sua organização psicológica. Vygotsky (1991) observa que uma
criança pequena age de acordo, apenas, com
seu campo perceptivo imediato, e, por conta
disso, seu comportamento é restringido pelas
situações ambientais, à situação na qual ocorre a brincadeira, os objetos presentes, etc.

No faz de contas, a criança substitui
um objeto real por outro objeto, uma ação real
por outra ação. Os objetos e ações reais são
subordinados ao campo do significado. Mas
essas ações ainda ocorrem no faz de conta
como ocorrem na realidade. E os objetos que
A criança, no início de sua vida, não substituem outros objetos ou coisas similares
tem habilidade para agir sobre as coisas que aos objetos ou coisas reais (DOHME, 2003).
a cercam, e esse período é relativamente proPSICOMOTRICIDADE
longado. Essa particularidade biológica da espécie humana a conduz a se voltar, primordialPode definir como psicomotricidade a
mente, para as relações interindividuais, pois é
por meio do outro que ela garante sua adapta- relação entre o pensamento e a ação, englobando, portanto, funções neurofisiológicas e
ção vital.
psíquicas. O desenvolvimento da psicomotriAssim, WALLON (apud Werebe e Na- cidade faz-se através da evolução da criança,
del- Brulfert, 1986) afirma que o meio social na sua troca com o meio, numa conquista que
tem duplo valor para a criança, é seu “meio aos poucos vai ampliando a sua capacidade
ambiente” e é, ao mesmo tempo , “o meio de de adaptar-se às necessidades comuns (VEação sobre os outros meios ambientes”, dife- LASCO, 1996).
rentemente de muitas outras espécies animais,
o tipo de intercâmbio que a criança estabelece
com o meio social implica a consideração dos
processos históricos da humanidade e é constituído num espaço psíquico que inclui necessidades e desejos e, desde cedo, direciona a
construção de uma vida de representação. É
um meio tão real e eficaz para a espécie humana quanto o são os meios físicos- químico ou
biológico. Ele implica o manejo de situações
simbólicas e conceituais.

Assim, o conhecimento do mundo que
nos rodeia envolve funções como percepção,
esquema corporal e a lateralidade. O desenvolvimento global da criança se dá através do
movimento, da ação, da experiência e da criatividade, levando-a a conseguir plena consciência de si mesma, da sua realidade corporal
que sente, pensa, movimenta-se no espaço,
encontra-se com os objetos e gradativamente
distingue suas formas, que se conscientiza das
relações de si mesma com o espaço e o tempo, interiorizando assim a realidade (VELASCO, 1996).
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Nos movimentos das crianças se articula toda sua afetividade, desejos e suas possibilidades de comunicação. O que é psicomotricidade? No princípio, a psicomotricidade era
utilizada apenas na correção de alguma debilidade, dificuldade ou deficiência. Ainda está em
formação, já que à medida que avança e é aplicada, vai-se estendendo a distintos e variados
campo (VELASCO, 1996).
Hoje, vai mais longe: a psicomotricidade ocupa um lugar importante no desenvolvimento infantil, sobretudo na primeira infância,
em razão de que se reconhece que existe uma
grande interdependência entre os desenvolvimentos motores, afetivos e intelectuais. A psicomotricidade é a ação do sistema nervoso
central que cria uma consciência no ser humano sobre os movimentos que realiza através
dos padrões motores, como a velocidade, o
espaço e o tempo. Se toda aprendizagem se
processa através do corpo em movimento, das
atividades lúdicas, assim, existe a necessidade
da criança ter um conhecimento adequado do
seu corpo e os movimentos que abrange as atividades lúdicas para aprendizagem (SANTOS,
2011).

Os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos diferentes jogos e formas de jogar”. Este
tem função de construir e desenvolver uma convivência entre as crianças estabelecendo regras, critérios e
sentidos, possibilitando assim, um convívio mais social
e democracia, porque enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a função de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas
de convivência social (KISHIMOTO 1998, p. 15).

A relação entre o jogo e a educação
vem de muito longe. Estes sempre marcaram
presença nas diferentes épocas e, foram objeto de estudo ao longo dos tempos o que nos
permite hoje compreender melhor os aspectos
históricos dos jogos.

A prática do jogo favorece a intencionalidade do trabalho pedagógico e o enriquecimento dos conteúdos a serem desenvolvidos,
nessa situação são importantes que o adulto esteja sempre incentivado as atitudes das
crianças à medida que lhe é solicitado. Segundo Kishimoto (1998, p. 75), “O jogo contém
elementos de motivação que poucas atividades teriam para a primeira infância, o prazer e
a atividade lúdica”. Deve-se trabalhar com as
crianças os elementos do seu contexto social
para oportunizar lhes conhecimentos que existe, do que foi transformado, e que por meio
Portanto, o aluno é o agente, cabe a ele
desta ação/reflexão ela possa dar-se.
a alegria de descobrir o mundo e de viver com
suas próprias forças, vivenciando as experiênOs jogos favorecem a alta expressão,
cias com as atividades lúdicas de brincadeiras,
desenvolvem a capacidade física, favorecem
jogos, para a formação do conceito abstrato
a aprendizagem, oferecendo atividades físicas
se tornando mais fácil pois parte do concreto e
prazerosas. Na antiguidade, as crianças brinimaginação (KISHIMOTO, 2002).
cavam de cantigas de roda, amarelinha, queimado e outras tantas brincadeiras da idade da
JOGOS
inocência (KISHIMOTO 1998, p. 15).
O jogo é um dos principais meios para
realização de atividades e consecução de objetivos, contudo também atende às necessidades biopsicofisiológicas e sociais da criança,
num processo gradual de integração, estruturação e classificação, segundo o nível, objetivo,
modalidade de jogo a ser realizado. Kishimoto
afirma:

Segundo Kishimoto (1998), que elaborou um estudo sobre os aspectos históricos do
jogo e sobre os estudiosos que mais ênfase
deu ao jogo como ferramenta a utilizar para
educar a criança.
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BRINQUEDOS E BRINCADEIRAS
Segundo Vygotsky (1991. p. 63), os
brinquedos e brincadeiras são mecanismos
educativo do instinto, é a melhor forma de organização do comportamento emocional, com
eles a criança socializa o mundo com o imaginário, tornando-se consciente de suas capacidades e dando-lhe segurança física, psíquica
e social pela prática de movimentos de acordo com a dinâmica funcional (VYGOSTSKY,
1991).

ESTIMULAR A CAPACIDADE DE
EXPRESSÃO E SOCIALIZAÇÃO POR
MEIO DE ATIVIDADES LÚDICAS

Todas as atividades de movimentos,
pelo simples prazer de executá-la com manipulação de pequenos objetos, brincadeiras,
são coisas sérias e importantes para o desenvolvimento da criança. Sua mente se expande
através do aprendizado e absorção de diferentes aspectos do mundo, das pessoas e dos
objetos. A brincadeira é algo que se deve ser
incentivado, o brinquedo possui duas funções
A brincadeira deve ser vista como uma muito importantes, meio de investigar e aprenforma lúdica e prazerosa de desenvolver e der sobre pessoas, coisa e o mundo (WALLON
criar respostas em nossas vidas. Se hoje, nós ,1986).
adultos, adotássemos brincadeiras consideradas “infantis” talvez não fôssemos adultos tão
O RCNEI (BRASIL, 1998, p. 58) rela“doentes” quanto somos. As brincadeiras são ciona a importância de se valorizar atividades
decorrência natural das atividades dirigidas, lúdicas na Educação Infantil, visto que as crianlevando às crianças os costumes, tradições e ças podem incorporar em suas brincadeiras
valores étnicos- culturais. Assim, os brinquedos conhecimentos que foram construindo:
e brincadeiras devem visar interesses e necessidades, consequentemente, as atividades que [...] componentes ativos do processo educacional que
atendem às características de seu desenvolvi- refletem a concepção de educação assumida pela
mento físico, cognitivo e emocional (VYGOST- instituição. Constituem-se em poderosos auxiliares da
aprendizagem. Sua presença desponta como um dos
SKY, 1991).
indicadores importantes para a definição de práticas
Podemos perceber que as atividades
lúdicas e divertidas, tendo o brinquedo como
principal estímulo, cumpre um dos aspectos
mais importantes do ensino infantil, para Vygotsky, a atividade de jogo é fundamental para o
desenvolvimento da criança em idade pré-escolar. Com essa atividade a criança desenvolve o seu conhecimento do mundo adulto, bem
como a capacidade especificamente humana,
qual seja a capacidade de imaginar (VYGOSTSKY, 1991).
A capacidade de imaginar é o que
permite ao homem libertar-se da “prisão da
percepção” e chegar ao pensamento abstrato. Brincando, a criança cria situações fictícias,
transformando com suas ações o significado
dos objetos (que podem ser brinquedos, bonecas ou simples cabos de vassoura de acordo
com as necessidades do jogo), (VYGOSTSKY,
1991).

educativas de qualidade em instituição de educação
infantil (BRASIL, 1998, p.67. v. 1).

Envolvidos pela agitação da vida moderna, principalmente nas cidades, onde os
adultos não têm tempo para elas, onde os quintais foram substituídos por áreas cimentadas,
onde os brinquedos industrializados invadem
os mercados, onde lhes faltam à companhia
de outros coleguinhas, as crianças não vivenciam mais brincadeiras, importantes para o desenvolvimento (SOUZA, 2007).
Portanto, o emprego da atividade lúdica, define-se a toda e qualquer tipo de atividade alegre e descontraída, desde que possibilite a expressão do agir e interagir. Deve-se
destacar também, que embora alguns pesquisadores centralizasse a ação do lúdico na
aprendizagem infantil, o adulto também pode
ser beneficiado com atividades lúdicas, tornando o processo de ensino/aprendizagem de lín436
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guas mais motivado, descontraído e prazeroso,
O FAZ DE CONTA NUMA
aliviando certas tensões que são carregadas
PERSPECTIVA DO
pelo ser humano devido ao constante estresse
DESENVOLVIMENTO INFANTIL
do dia-a-dia. Quando as situações lúdicas são
intencionalmente criadas pelo professor, visanA partir da concepção de Wallon
do estimular a aprendizagem, revela-se então à
(1986), sobre ausência de planos distintos no
dimensão educativa (SOUZA,2007).
pensamento da criança, numa idade em que
Assim, o professor é o responsável ela não consegue diferenciar as origens de
pela melhoria da qualidade do processo de en- seus conhecimentos nem articular e subordisino/aprendizagem, cabendo a ele desenvol- nar os diversos planos de seu pensamento,
ver as novas práticas didáticas que permitam possibilita uma compreensão do funcionamenaos discentes um maior aprendizado.
to psicológico da criança, como propício para
o desabrochar e desenrolar do faz de conta.

AS BRINCADEIRAS E SUAS
POSSIBILIDADES

As crianças brincam para se autoconhecer e para compreender o mundo no qual
se encontram. Elas constroem suas identidades
pessoais e culturais durante a brincadeira, já
que tem de questionar, transformar e revelar a
realidade, o que contribui para que aprendam a
distinguir diferentes pontos de vista e a defender
os seus. Brincando podem elaborar hipóteses
com as quais analisam a realidade, utilizando
percepções e informações prévias (SANTOS,
2011).
As crianças precisam de tempo, espaço
e elementos incentivadores para, mediante sua
fantasia, elaborar uma imagem da realidade. E
isso pode ser produzido ao avaliar ludicamente,
utilizando o raciocínio analógico tanto na imaginação como no entendimento. O conhecimento
deixa, assim, de estar preso no aqui e agora
e nos limites dos seus sentidos. Uma vez que
descubram seu pensamento podem acolher o
mundo inteiro e descobrir também que podem
imaginar, entender, analisar. E tudo isto se potencializará ao convidar as crianças a avaliar, se
utilizando de representações imagéticas contidas nas cores, nas formas, nos sons, nos gestos e nas próprias palavras (SOUZA, 2007).

Segundo essa concepção, a criança
passa por uma etapa em que ainda não consegue dissociar-se suficientemente das situações
das quais participa, subordinando também a
identidade das pessoas às circunstâncias e à
sua própria identidade. Assim afirma Wallon
(1986):
As personalidades, em lugar de se substituírem mutuamente, podem resultar, assim, em uma atitude composta, que traduz a participação simultânea da criança
em vários papéis componentes da situação. [...] mais
uma vez, a situação se sobrepõe à individualidade dos
personagens. Estes só existem em relação a ela e não
se distinguem uns dos outros (WALLON, 1986, p. 58).

Partindo dessa concepção, temos a
suposição de que o faz de conta serve como
um meio pelo qual a criança experimenta as
diferentes representações que têm das coisas
e dos outros que a cercam, o que, em última
instância, contribui para discriminar essas representações entre si (WALLON, 1986).

Assim, o faz de conta explora a construção conjunta de significados pela criança,
que expressos por elas são, muitas vezes, de
difícil apreensão pelo adulto e parecem compor redes, apontando as representações que
as crianças têm do mundo que as cerca (PIASegundo Kishimoto (2002), a brincadeiGET, 1990).
ra ou o jogo deve sugerir alguma coisa interessante e desafiadora para as crianças. O valor
dos conteúdos e a adequação devem ser considerados em relação aos níveis de desenvolvimento delas.
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CONDUTA DO PROFESSOR AO
PLANEJAR AS ATIVIDADES
O professor é o agente responsável em
estimular e instigar a imaginação de seus alunos, utilizando uma grande diversidade de atividades lúdicas entre jogos e brincadeiras que
auxilie na formação e na construção da aprendizagem dos mesmos, é importante se fazer
uso de uma conduta educacional que determine o sucesso da aprendizagem nas diferentes
áreas do conhecimento (SANTOS, 2011).

Na medida em que a fala se desenvolve, evolui o raciocínio e também a capacidade de avaliar uma situação e de antecipar a
próxima ocorrência. O aumento do vocabulário
infantil durante esse desenvolvimento demonstra o interesse da criança pelo ambiente e seu
conhecimento. Metade do aprendizado de linguagem da criança vem de conversas familiares e envolvimento com as atividades lúdicas
(VELASCO, 1996).

O meio de a criança aprender a distinção entre a realidade é através do brinquedo.
Cabral (1978) afirma que o professor A maior parte do tempo da criança é tomada
é o agente responsável pela aprendizagem de pela brincadeira, o que se constitui da maior
importância para o seu desenvolvimento gloseus alunos:
bal, pois brincar é o seu trabalho (VELASCO
Antes de qualquer tentativa de discussão de técnicas, 1996).
de materiais, de métodos para uma aula dinâmica assim, é preciso, indispensável mesmo, que o professor
se ache repousado no saber de que a pedra fundamental e a curiosidade do ser humano. E ela que me faz
perguntar, conhecer, atuar, mais perguntar, reconhecer
(CABRAL, 1978, p. 86).

O ATO DE BRINCAR REVELA UMA
SOCIALIZAÇÃO
O ato de brincar é uma forma de lidar
com as emoções complexas da vida de uma
criança. Por meio dos brinquedos ela aprende
como manipular objetos, ter noção de espaço,
forma e seu inter-relacionamento. Brincadeiras
como o encaixe de peças em orifícios não são
apenas bons exercícios de destreza manual e
acuidade visual, como também podem ajudar
a criança a obter senso de disciplina e uma
sensação de que é capaz de realizar uma tarefa completa (VELASCO, 1996).
A brincadeira imaginativa permite que
a criança viva suas próprias emoções e penetre nas de outras pessoas, tentando avaliar o
que é real e o que é falso (KISHIMOTO, 1998).

Sendo assim, o brincar para a criança
é obedecer aos impulsos conscientes e inconscientes que levam às atividades físicas mentais
de grande significação e, por ser o brincar de
interesse da criança, promove atenção e concentração, levando-a a criar, pensar, e conhecer novas palavras situações e habilidades. 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
a vontade tem maiores possibilidades de se tornar um
adulto equilibrado, consciente e afetuoso (VELASCO
,1996, p. 78).

Brincar é de enorme valor e importância para a criança na medida em que ajuda a
aprender sobre as pessoas e coisas do mundo exterior. As brincadeiras desenvolvem a socialização e a aprendizagem, pois permite que
elas brinquem e aprendem da forma que mais
gostam. Outro aspecto importante das brincadeiras está na esfera da crescente habilidade
motora, coordenação e equilíbrio. A maior parte das brincadeiras da criança está ligada a
atividades ruidosas, correr, subir, pular, andar
podendo brincar perto de outras crianças, interagindo entre elas (VELASCO ,1996).
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Para Vygotsky (1991), é enorme a influência do brincar no desenvolvimento de uma
criança. É no brincar que a criança aprende
a agir numa esfera cognitiva, ao invés de uma
esfera visual externa, dependendo das motivações e tendência internas e não dos incentivos
fornecidos pelos objetos externos. Grandes
partes das brincadeiras espontâneas tomam
forma de faz de contas, o que ajuda a criança
a adquirir a compreensão de coisas, pessoas e
relacionamentos. Ela pode pensar sobre suas
experiências e através dessa elaboração mental, aprende a dominá-las e compreendê-las
(KISHIMOTO, 2002).
É nesse contexto, que o lúdico ganha
espaço, Kishimoto (1998, p. 78), diz que é
importante reconhecer que são “inúmeras as
conquistas possíveis de serem alcançadas pelas crianças através do mundo do jogo, entre
elas a possibilidade de autoconhecimento, do
conhecimento do outro e do mundo que o cerca”. Assim, a criança se preocupa muito em
separar o imaginário e o real, quer explorar o
espaço, tamanho, distância, quer saber sobre
matérias diferentes, sobre sons e o que produz.
Mostra viva a curiosidade por tudo o que a cerca. Sua curiosidade é ilimitada, tudo lhe é novo
e precisa ser descoberto (KISHIMOTO, 2002).

Pode-se dizer que ele tem caráter lúdico, e é manuseado pela criança de forma
natural, despertando o interesse, motivando-a
e auxiliando-a a superar suas dificuldades. Na
Educação Infantil, podemos lançar mão de jogos industrializados ou confeccionados com
sucatas. A maior dificuldade do professor é
poder colocar à disposição da criança jogos
adequados ao seu desenvolvimento e, principalmente, fazer um rodízio constante de material (SOUZA, 2007).
O jogo é um instrumento com o qual
o educador pode ajudar a criança a crescer
como pessoa. A importância do jogo no desenvolvimento da criança é uma questão fundamental, daí a sua inclusão nos programas
escolares. Os professores devem ter consciência da necessidade de um espaço, tanto físico
quanto temporal, para o jogo acontecer.

Os jogos oferecem um trabalho efetivo
com as crianças. Ao criar um jogo o educador
deve ter em mente os objetivos que pretende
atingir, pois deve estar atento ao estágio de
desenvolvimento da criança e suas respectivas etapas. Ter cuidado na escolha do material para sua confecção. Cuidar para que os
jogos proporcionam maior número possível de
oportunidades de exploração. Preocupar-se de
modo que os próprios jogos comuniquem às
UTILIZAÇÃO DOS JOGOS
crianças sua maneira de utilizá-los, evitando
O jogo é sempre uma atração, um de- dessa forma a sua interferência direta.
safio à curiosidade e à imaginação da crianKishimoto (1998) afirma:
ça. É através dele que ela poderá explorar,
observar, descobrir e recriar algumas regras,
desencadeando todo um processo global de Os jogos têm diversas origens e culturas que são transmitidas pelos diferentes jogos e formas de jogar”. Este
desenvolvimento. O jogo é fundamental para o
tem função de construir e desenvolver uma convivência
desenvolvimento da criança ao afirmar que a entre as crianças estabelecendo regras, critérios e senatividade lúdica é o berço das atividades inte- tidos, possibilitando assim, um convívio mais social e
lectuais da criança, sendo por isso indispensá- democracia, porque “enquanto manifestação espontânea da cultura popular, os jogos tradicionais têm a funvel à prática pedagógica (PIAGET, 1990).
ção de perpetuar a cultura infantil e desenvolver formas
de convivência social (KISHIMOTO (1998, p. 15).
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A utilização de jogos pode ser usada
no momento em que o educador sentir que o
jogo pode ser introduzido, de acordo com o
seu planejamento, respeitando e observando
as etapas do desenvolvimento de suas crianças. Isto porque, quando introduzido antes que
a criança tenha maturidade, poderá provocar
a frustração, trazendo de outro lado, desinteresse ao ser aplicado à criança cansada de
atividades semelhantes (MELLO, 2009).

Facilitador: cria situações convidativas
à brincadeira pela disposição de material, dentro do possível, numeroso e variado. Oferecer
situações cada vez mais cariadas, em que ela
própria possa se corrigir e se aperfeiçoar. Acatar ideias das crianças.
Incentivador: usar expressões de incentivo e elogio para com todas as crianças estimulá-las constantemente com observações.

O simples contato com material variado
e com colegas provocará na criança o desejo
de realizar uma série de atividades. Ao identificar esse desejo, o educador deverá, então,
enriquecer e problematizar a atividade, de forma a solicitar da criança sua plena atuação. O
avanço das teorias educacionais, em especial,
as que defendem o aluno como agente do seu
processo de conhecimento e que o ensino é
despertado pelo interesse do aluno, passaram
a ser um desafio ao desempenho do professor,
exigindo dele novas competências (SOUZA,
2007).

Atuante: participar sempre que possível
das atividades com os alunos, como se assim
fosse uma criança também. Desse modo, as
crianças terão o professor como alguém que
levam em conta suas características e necessidades e atua diretamente ali com ela, a criança
vai adquirindo segurança em relação ao que
é e ao que pode vir a ser, desenvolvendo sua
capacidade de autoconhecimento e autoaceitação. Portanto, todas as brincadeiras, jogos e
o faz de conta são excelentes para o desenvolvimento integral da criança. Além de promover
o desempenho físico, cognitivo, afetivo, social
e linguístico, eles estimulam a criatividade e reÉ nesse contexto, que o lúdico ganha velam ao educador a interpretação que a crianespaço. Kishimoto (1998, p. 78), diz que é ça faz da realidade (KISHIMOTO, 1998, p. 78).
importante reconhecer que são “inúmeras as
conquistas possíveis de ser alcançada pelas
crianças através do mundo do jogo, entre elas
a possibilidade de autoconhecimento, do conhecimento do outro e do mundo que o cerca”.
A intervenção do educador no momento certo
é necessária, o professor precisa oferecer liberdade de escolha nas atividades lúdicas, ao
mesmo tempo conduzi-la à aquisição de novas
descobertas, sendo necessário assumir as seguintes condutas:
Observador: o professor deve estar
atento aos acontecimentos, com as reações e
comportamentos das crianças, afastando perigos e evitando eventuais acidentes. Ouvir e
perceber o que elas lhe mostram.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que numa abordagem de ensino, é possível pensar nos jogos e nas brincadeiras enquanto conteúdos de ensino que possibilitam a valorização das experiências do aluno,
a sua cultura e a construção do conhecimento a partir da relação com o meio, resolvendo problemas e promovendo descobertas.
Afirma-se que o brincar e jogar são coisas simples na vida das crianças. O jogo, o brincar e o brinquedo desempenham um papel fundamentalmente na aprendizagem, e negar o seu
papel na escola é talvez renegar a nossa própria história de aprendizagem.
Acredita-se que a aprendizagem feita através de métodos e das técnicas da redescoberta seja a mais interessante, mais estimulante, mais desafiadora e mais enriquecida. O papel do
professor durante o processo didático-pedagógico é provocar participação coletiva e desafiar o
aluno a buscar soluções a fim de promover uma aprendizagem significativa.
A ludicidade está presente na escola, e a valorização deste tema depende muito dos
professores que nela trabalham. É imprescindível que os professores estejam seguros desta
concepção de ensino. Compreende-se que é preciso aplicar na prática pedagógica a ludicidade,
pois ela é de fundamental importância na formação das nossas crianças, porque é o suporte das
estruturas físicas, mentais, emocionais, cognitivas e sociais da criança para que ela cresça e se
desenvolva em uma infância saudável e tranquila.
Para a criança a atividade lúdica está ligada a diversos aspectos: um deles é de brincar
livremente, o desenvolvimento físico, o equilíbrio, a agressividade, as habilidades, realização dos
desejos, papéis diversificados, interação social e adaptação em diversos ambientes.
A brincadeira é uma ação natural da vida infantil, no momento em que brinca a criança
trabalha com diversos aspectos como, físico, motor, emocional, social e cognitivo, se constituindo um importante elemento no processo de desenvolvimento e aprendizagem. Portanto podemos ressaltar que o lúdico como uma dimensão significativa a ser explorada pelos profissionais
que atuam na educação infantil.
Apresentar novas situações as crianças a partir de uma visão de mundo a que elas já
estão habituadas, aproxima o conteúdo que se deseja trabalhar com realidade das crianças
tornando a ação de aprender prazerosa por estar interligada com a brincadeira. As atividades
lúdicas são importantes no processo de desenvolvimento e aprendizagem, sobretudo nos estágios sensório-motor e pré-operatório – períodos em que se encontram as
crianças no nível escolar da educação infantil.
O professor deve saber à hora e o momento certo para inserir, aplicar, desenvolver e explorar a ludicidade no espaço escolar.
É preciso que o professor assuma seu papel de mestre construtor
de ideias e opiniões modificando a realidade de seus alunos para
uma vida mais lúdica e saudável. Contudo, o brincar é instrumento
importante para o desenvolvimento da criança, é também instrumento
para construção do conhecimento infantil, na qual deve ser vivenciada
de maneira a desenvolver suas potencialidades.
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DOCÊNCIA NO ENSINO SUPERIOR: AS
COMPETÊNCIAS DE ENSINO

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo principal tratar sobre os aspectos que distinguem o professor aulista do professor pesquisador bem como as competências de ensino na
docência do ensino superior. No mundo atual, permeado pela tecnologia, pela rapidez das
transformações e da informação como matéria-prima de alto valor, determinante inclusive
do desenvolvimento da sociedade, torna-se imprescindível um novo perfil de docente do
ensino superior assim como de seus alunos frente a essa realidade. A pesquisa em comparação a mera ministração de aulas com repasse de informações instiga ao desenvolvimento, ao
aperfeiçoamento profissional e a aptidão para novas habilidades que farão o aluno se destacar numa sociedade altamente competitiva. Enquanto objetivo específico será tratado neste
artigo questões como: definir docência; tratar sobre tecnologia e conhecimento; falar sobre
200 anos de ensino superior no país.

Palavras-chave: Educação Superior; Docência; Competências.
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INTRODUÇÃO

O

mundo mudou, com ele, a educação superior também se vê às voltas com a
necessidade de romper com a concepção tradicional e inadequada de aulas
para se conectar (literalmente) com a denominada “era da informação e do co-

nhecimento”.

Nesse sentido, neste trabalho será discutido inicialmente questões como a definição
de docência com base na premissa de que educar implica em algo muito mais complexo que
instruir, mas, principalmente, trabalhar na formação do aluno para lhe dar as ferramentas necessárias para que ele possa competir em pé de igualdade, enfrentando os desafios da sociedade
moderna e estando apto para atuar no mundo da era da informação.
Outro aspecto muito importante que será tratado neste artigo, diz respeito ao questionamento e reflexão dos motivos da prática docente e sua ligação íntima com o ensino superior do
período do Brasil colônia e com o modelo arcaico europeu, e da mesma forma seu papel social
enquanto ensino superior e o perfil do professor que ministra aulas em universidades.
Será ainda tratado sobre a pesquisa e educação levando-se em conta que necessitam
caminhar lado a lado para que os alunos “moldados” pelos professores que são pesquisadores
na essência, deem sua contribuição para o desenvolvimento da sociedade em termos culturais
e científicos. Finalmente, questões que dizem respeito a ética, a elaboração do código ético-profissional de educação e a conceituação de avaliação embasada em preceitos éticos e morais.
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DEFINIÇÃO DE DOCÊNCIA
Diversas publicações atualmente tem
insistido sistematicamente sobre a necessidade de se rever alguns aspectos que dizem
respeito a prática docente e também sobre a
produção de conhecimento do ensino superior
no Brasil. Trata-se de uma reflexão que tem por
premissa inicial a própria conceituação do que
seja docência.
Nas palavras de Masetto (2008), o significado de docência no ensino superior implica em um domínio específico de certo conhecimento numa área específica (no caso, a que
diz respeito ao curso lecionado pelo professor)
que tem a mediação do docente para com
seus alunos universitários.
Nesse sentido, em Freire (1996, p. 2223), 1996 trata o assunto afirmando que “não
há docência sem discência, as duas explicam
a seus sujeitos apesar das diferenças que os
conotam, não se reduzem à condição de objeto
um do outro”. Com isso, conclui-se que aquele
que ensina também está aprendendo a ensinar
e, contrariamente aquele que está aprendendo,
por sua vez, ensina a aprender. Nos dias de
hoje, conceitua-se docência como um modelo
de ação educativa que se desdobra no contexto do processo de ensino-aprendizagem, no
caso do ensino superior, em pesquisa e gestão da realidade educativa e ainda baseada na
concepção da gestão democrática do conhecimento (FREIRE, 1996).
Por conta disso, o trabalho docente
tem como característica primordial adoção de
processos e práticas de produção cultural, organização, apropriação de conhecimentos e
uma divulgação abrangente de tudo que é produzido e os resultados obtidos através de um
processo intensivo de pesquisa nas mais diversas áreas do conhecimento (FREIRE, 1996).
É, participando dessa realidade da
educação superior que o docente se posiciona
como um sujeito essencialmente de atitude e
interação com seu semelhante, no caso, numa
relação entre professor e aluno, enquanto produtores de conhecimento científico para a realidade social da comunidade onde vivem e
trabalham (FREIRE, 1996).

Então, essas definições até o momento descritas chocam-se com a prática adotada por alguns professores que são definidos
como “paulistas” e, para compreender melhor
essa postura, é necessário analisar a prática
docente em um contexto histórico e como é o
modelo necessário no presente atual para se
colher os resultados positivos no futuro (FREIRE, 1996).
O professor é uma das profissões mais
antigas e de suma importância para a sociedade e, além disso, está centrada na vida. Atuar
nessa área está cada vez mais complicado,
pois o profissional é a cada dia mais cobrado, e ainda, em muitos casos, não têm suas
expectativas plenamente atendidas, apesar de
ser uma profissão de suma importância para
a formação dos indivíduos. A sociedade vê
o professor como o transmissor de conhecimento e cidadão moralmente correto (FREIRE,
1996).
Observam-se muitos problemas para a
categoria, como por exemplo: Perda de autonomia, violência escolar, falta de compromisso
dos responsáveis e etc. Há ainda os professores que não se qualificam, trazendo prejuízos
à escola, e desvalorização dos profissionais.
O ofício de professor é ambíguo, muitas vezes
é preciso intervir de um modo mais acolhedor
com os alunos, dando afeto e carinho, isso por
ter um comprometimento com os seus alunos
mais carentes nesse sentido. Porém é muito
frequente que esse profissional se sinta sobrecarregado por muitos fatores (MASETTO,
2008).
Ser professor exige novas aprendizagens capazes de satisfazer aos desafios colocados a nossa realidade. Outro desafio que
temos é uma sociedade cada vez mais exigente, tendo em vista tanta tecnologia, muita
informação que se transforma a cada dia, as
pessoas quase não têm tempo por estarem
influenciadas pela mídia, e assim consequentemente interfere no processo educativo dos
filhos (MASETTO, 2008). Para ser professor é
necessário ter muita sensibilidade, coerência,
força de vontade, compromisso e principalmente ensinar o aluno a refletir e ter senso crítico. Ao decidir seguir a profissão deve-se ter
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consciência e responsabilidade, sabendo que
será um agente transformador na sociedade
(MASETTO, 2008).
O professor é a figura mais importante
no processo educativo, uma vez que é responsável pela formação dos cidadãos e ensinando-os desde cedo sobre as diversas áreas do
conhecimento humano, sobre a vida e a sociedade. O professor, portanto, é fundamental
no desenvolvimento do aluno e de um cidadão
consciente. Por isso é importante que o educador compreenda a diversidade que existe entre
os alunos para que assim possa conduzi-los
de modo significativo, e também é indispensável que seja construída nos espaços educativos a participação do indivíduo na vida pública,
pois como ninguém nasce cidadão essa ideia
de participação na sociedade precisa ser construída permanentemente (MASETTO, 2008).
Há várias atividades pedagógicas que
levam a formação de um senso crítico e reflexivo sobre a vida em sociedade, através da
leitura de textos literários, por exemplo, que favorece a discussão sobre vários temas cotidianos, e também da participação em trabalhos
voluntários, que leva ao desenvolvimento e a
capacidade da cooperação e argumentação
sobre a realidade (MASETTO, 2008).
Para que o trabalho do professor seja
realmente valorizado o Estado deve contribuir
para formação e capacitação dos profissionais,
bem como oferecendo melhores condições de
trabalho e desenvolvimento de suas atividades,
e a sociedade consciente de sua responsabilidade na formação dos futuros cidadãos (MASETTO, 2008).

DOIS SÉCULOS DE ENSINO SUPERIOR
NO BRASIL
Antes dos duzentos anos da inauguração do Ensino Superior no Brasil, o acesso
a esse tipo de conhecimento era privilégio de
poucos, uma vez que somente os filhos de
famílias mais abastadas tinham condições financeiras para se transferir para a Europa,
principalmente Portugal para frequentarem as
conceituadas universidades europeias (SANTOS, p. 43, 2003).

No ano de 1808, o acontecimento da
vinda da Família Real portuguesa para o Brasil, foi a oportunidade de trazer cursos superior
para o país, mas isso se deu em estabelecimentos isolados e de forma esporádica pelo
país. Naquele período, os cursos superior que
eram criados tinham a finalidade de formar
para a teologia, contrariamente ao ensino de
formação profissional e não mais teórica (SANTOS, p. 43, 2003).
Muitos interesses políticas e econômicos estavam por trás do advento dos cursos
superior no país apontando para a preocupação e para a necessidade do rei na formação
de burocratas estatais que tinham como especialização a produção de bens simbólicos e
profissionais liberais (SANTOS, p. 43, 2003).
Mas, o interesse primordial era cuidar
do atendimento do consumo das classes mais
abastadas da sociedade e a premente necessidade de se ter pessoas educadas e ao mesmo
tempo assegurar a condição de colônia pelo
Brasil, revelava o claro objetivo dos portugueses de forma que se afastasse a possibilidade de uma independência do país. No ano de
1820, surgiram as denominadas escolas Régias Superiores com cursos, principalmente Direito e Medicina nos grandes centros urbanos
do país naquela época.
É importante destacar que o ensino
superior brasileiro era calcado nas bases do
modelo europeu e fundamentada essencialmente na universidade francesa, caracterizando-se por ser uma escola autárquica, supervalorizando as ciências exatas e tecnológicas em
detrimento de matérias das ciências humanas
como filosofia e teologia (FERREIRA, 2006).
A primeira universidade que surgiu no
Brasil foi a Universidade Federal do Rio de janeiro onde era exigido dos docentes experiência e conhecimento em um determinado ramo
profissional, não necessitando maiores conhecimentos específicos com relação a metodologia de ensino (MASETTO, 2008, p. 11).
Naquela época, o processo educacional e de transmissão de conhecimento era centrado basicamente no professor que só tinha
o papel de realizar essa transmissão para o
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aluno e mais nada. Os alunos eram avaliados
de forma simples onde se deixava claro segundo tais concepções se o aluno saiba ou não e
se, dessa forma, estava apto para o exercício
profissional. Basicamente, ter êxito nesses exames consistia em reproduzir nas provas o que
o professor repetia e nada mais.
Esse modelo educacional vigorou até
início da década de 1970 e vale dizer que mesmo passados um século e meio pouco ou quase nada havia mudado na educação superior
brasileira com relação à exigência tão somente
de bacharelado e conhecimento baseado em
experiência na área a se relacionar. Mesmo
assim, não é possível negar que esses dois
séculos de ensino superior não tenha dado
nenhuma contribuição ao país, mas o que se
verifica é que a realidade atual é muito diferente e as exigências da sociedade atual exigem
uma formação completa e não mais fragmentada como era antes e o conhecimento é mais
celebrado e valorizado do que antes (GENTILE,
2008).
No ensino superior atual, aspectos
como a criação cultural, o aprimoramento do
espírito científico e também do pensamento reflexivo devem constituir a primeira ordem do
ensino atual onde, se preleciona que o ensino
superior deve estar propenso constantemente
a elaboração de situações que se mostrem favoráveis ao desenvolvimento dos alunos nas
mais diversas áreas das ciências do conhecimento, com implicações no aspecto afetivo-emocional e nas habilidades e atitudes e valores
(GENTILE, 2008).
Para que aconteça a efetivação dessa
postura na produção do conhecimento, as instituições de ensino superior, conjuntamente com
os professores devem abandonar literalmente
a postura tradicional que pode ser denominada “paulista e expositiva de repassar idéias”,
procurando inovar na sua atuação profissional
com metodologias mais contemporâneas e finalmente apropriar-se de uma perspectiva educacional moderna em sintonia com a realidade
do mundo de hoje é 0000 da sociedade do
conhecimento (FERREIRA, 2006).

CONTEXTO HISTÓRICO DAS
UNIVERSIDADES
As mais variadas definições de Universidade tiveram sua configuração a nível histórico com o objetivo de assegurar o devido
suporte para que se sucederam diversas transformações sociais em cada período e em cada
cultura que foram adentrando no cenário nacional e, por sua vez, colaborando para a construção de uma identidade nacional (DURHAM,
2005).
O Brasil possui grande influência de
três modelos principais que são o: francês,
alemão e norte-americano (DURHAM, 2005).
Em se tratando do modelo francês, este originou-se a partir da Universidade de Paris, ainda
em meados do século XII, que nasceu baseada
numa congruência de professores independentes instalados numa corporação de ofícios que
constitui a modalidade medieval de organização), procurando conquistar um espaço maior
para que sua atuação se desse livremente e
contando com mais autonomia, ao contrário
das condições de trabalho em mosteiros e
catedrais. Foi nesse instante que teve início o
surgimento da autonomia a nível universitário.
Conforme opinião de Durham (2005):
trata-se da espécie de autonomia muito almejada pelos
educadores e se constitui fundamentalmente de ser a
mesma que criou uma história que se sucedeu posteriormente, ou seja, implica no exercício, longo de Igreja,
do trabalho de ensino e aprendizagem e principalmente
do direito de aceitar novos aprendizes, formando novos profissionais de educação e com diplomas legitimamente reconhecidos. É que constitui atualmente a
liberdade acadêmica (DURHAM, p. 33, 2005).

Já em relação ao modelo germânico,
verifica-se que as intensas lutas religiosas,
fruto de movimentos reformistas protestantes,
cuidaram de remeter o controle exercido pelas
igrejas para o interior das universidades, tendo
como consequência imediata o tolhimento da
liberdade acadêmica (DURHAM, 2005, p. 33).
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Apenas a partir do século XIX, com o
advento da vitória das ideologias e concepções
liberais, a liberdade acadêmica veio novamente
à tona ganhando um elevado nível de valorização. É nesse momento que nasce o paradigma
laico-estatal de universidade, a princípio tendo
seu início na Universidade de Berlim, caracterizado por um consolidado elemento componente hierárquico, onde o poder encontra-se todo
concentrado na figura do catedrático que detém o conhecimento e determina as diretrizes a
serem seguidas (DURHAM, 2005).
Em outras palavras, pode-se afirmar
que é o catedrático que legitimamente exerce
a liberdade acadêmica, fato este não extensivo
aos demais elementos constituintes do corpo
docente.Baseado no modelo alemão, a maneira de gestão baseado nesses preceitos é
rigidamente firmada; tanto professora quanto
pessoal que trabalha no âmbito administrativo
constituem-se tão somente funcionários públicos, sendo que o currículo já é previamente
concebido pelo governo sob a forma do Poder
Público (DURHAM, 2005).
Trata-se de um sistema educacional
que tem como principal característica sua dualidade, e, uma vez encerrada a educação fundamental, os alunos vão se subdividir em dois
grupos fundamentais que são inicialmente, os
que irão ingressar no denominado “Gymnasium” que vem a anteceder a Universidade e
que se caracteriza por uma formação humanística e científica muito rigorosa, e, aqueles que
irão ingressar na escola vocacional que é direcionada especificamente para atuar no mercado de trabalho (DURHAM, 2005).
Segundo se concebe a tradição germânica, trata-se de uma dualidade que é extensiva ao ensino superior onde toda e qualquer
formação profissional ou aplicada (abrangendo
nesse rol as engenharias, assim como a própria formação de professores primários, escolas agrícolas, odontológicas e administrativas),
exceção para as situações como Medicina e
Direito que são baseadas em instituições específicas e especiais em sua singularidade
(DURHAM, 2005).

A partir disso, a Universidade assim
como consequentemente a elite por ela criada
está diretamente correlacionada com as humanidades assim como as ciências fundamentais. É importante destacar que tanto o modelo
francês quanto o alemão caracterizam-se por
trabalharem na organização dessa modalidade
de ensino e que ela se destine de fato para um
número seletivo de alunos. Com isso, aspectos
como a liberdade e a autonomia universitárias
vão limitar-se tão somente a um segmento e
seleto grupo de catedráticos, que, por conseguinte, vão ensinar também a um seleto grupo
de alunos, que, após encerrarem seus estudos,
farão parte de uma elite acadêmica (DURHAM,
2005).
Compreende-se a universidade enquanto um lugar que trabalha para formar as
elites intelectuais, dedicada a produção de conhecimento intelectual e não necessariamente
profissional. Esse modelo de cátedras encontrou-se- bastante atuante nas universidades
aqui no Brasil até a reforma que foi realizada
em meados do século XX, mais precisamente
em 1968 (DURHAM, 2005).
Esse modelo baseado na dualidade foi
vigorosamente institucionalizado no país, mas
prosperou apenas no ensino médio e, até os
dias atuais o ensino superior vocacional não
possui valorização ou mesmo expressividade
no contexto social brasileiro. Com relação ao
modelo norte-americano este exerceu sua influência nas reformas universitárias na maioria
dos países no período que se compreende entre as décadas de 60 e 70 e, objetivava, fazer
aumentar o acesso ao ensino superior, constituindo-se dentre os modelos apresentados
o que verdadeiramente conseguiu resolver o
desafio do ensino democratizado e em massa
(DURHAM, 2005).
Trata-se de um modelo que até hoje ainda tem liderança a nível mundial, e foi adotado
pela maioria das mais conceituadas universidades mundo afora. Constitui um modelo que se
caracteriza por ser público, porém não estatal,
cujas bases financeiras partem de um fundo
universitário, constituído também por doações
do Poder Público Estadual, doações privadas,
e, tem seu complemento orçamentário realizado na cobrança de matrículas (DURHAM,
2005).
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Trata-se de um modelo que não se
baseia em cátedras, mas se divide em vários
departamentos, contando com a sistemática e
grande participação dos professores. O poder
encontra-se concentrado nas mãos de um conselho de curadores, que se caracteriza por não
ser acadêmico, que tem a responsabilidade de
gerir todo o universo administrativo e financeiro
da instituição, realizar a escolha de seu reitor e
definir por meio de um planejamento as áreas
de expansão, principalmente as que tratam de
pesquisa. Na opinião de Durkheim, as universidades nos Estados Unidos:
[...] estas eram configuradas de modo a garantir a integridade dos colleges enquanto responsável pela formação fundamental, assegurando um titulo de bacharelado, e sobrepondo a eles as escolas de formação
profissional (a exemplo de cursos tradicionais como
Medicina, Direito, Engenharia etc.) e a escola graduada
que se concebe aqui no Brasil como cursos de pós-graduação, tendo como objetivo precípuo a formação de
mestres e doutores (DURHAM, 2005, p.11).

É curioso notar que não existem exigências em se tratando da concepção de um
currículo mínimo ou mesmo exame por parte
do Estado para que haja o ingresso do aluno no denominado college ou mesmo em sua
pós-graduação, ensejando à Universidade realizar o atendimento a um público verdadeiramente heterogêneo. Isso se faz notar quando
observado o sistema educacional superior norte-americano que se caracteriza por sua diversidade (escolas vocacionais, institutos tecnológicos, escolas de administração entre outras)
o que possibilita a oportunidade de se realizar
um atendimento mais abrangente na educação
superior (DURHAM, 2005).
Ainda conforme Durham (2005), verifica-se que aproximadamente 40% dos alunos
encontram-se em instituições da modalidade
college, e não necessariamente nas universidades. Esse mesmo college (ou bacharelado)
caracteriza-se por não outorgar credenciais
profissionais e o ingresso em curso de pós-bacharelado é intensamente concorrida. Tem-se
como pré-requisito principal para o ingresso na
pós-graduação e é exatamente nesse contexto
que se encontra a principal barreira seletiva por
no transcorrer do college um desempenho escolar excepcional (DURHAM, 2005).

Aqui no Brasil, ao contrário de inúmeros outras nações da América Latina, ocorreu
tardiamente a criação das primeiras universidades. No início do século XX, o governo federal
criou a Universidade do Rio de Janeiro, que
nasceu a partir da fusão de escolas que já existiam e que, ainda que estivessem em funcionamento de forma isolada foi bastante importante
a junção destas (MENDONÇA, 2000).
Depois, teve-se a criação de outras
universidades, tais como a Universidade de
São Paulo, no ano de 1934, a Universidade do
Distrito Federal, em 1935, que eram inspiradas
no modelo de cátedras e por isso trouxeram
inclusive professores estrangeiros. A partir do
Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, no
ano de 1932, onde foram lançadas as bases
da concepção de uma universidade tríplice em
seu papel: pesquisa, docência e a extensão
(MENDONÇA, 2000; CHAUÍ, 2006).
O fato de estar cursando uma Universidade ganhou a partir de então uma conotação
de status para um segmento da classe média
nacional já em meados da década de 50. Associada à aquisição de conhecimento específico e científico, encontra-se também a promessa de uma vida profissional promissora, com
boa remuneração e elevando-se socialmente a
condição do indivíduo por conta de seu diploma de nível superior. Trata-se de ambição que
ganhou força e inspiração a partir do governo
populista, que respondeu a esses fatos com
uma grande expansão do ensino superior no
país (MENDONÇA, 2000; CHAUÍ, 2006).
Testemunha-se também no transcorrer
do século passado um processo de sucateamento da escola pública de ensino fundamental, paralelamente a manutenção de exames
vestibulares que se caracterizam por serem
fortemente seletivos para o ingresso na Universidade, o que se remeteu a um grupo de
privilegiados constituído por alunos que tinham
condições de cursar uma boa escola e a partir disso, contassem com maiores chances de
pleitear uma vaga nesses centros universitários
públicos (MENDONÇA, 2000; CHAUÍ, 2006).
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Por fim, em meados da década de
1990, ocorreu mais uma grande expansão do
ensino superior no país, só que dessa vez de
forma desordenada e calcada na ênfase em
relação ao ensino privado, de forma que, atualmente, aproximadamente das vagas estão
inseridas nessa modalidade de ensino contra
somente 30% das vagas n ensino público superior (BRASIL, 2015). Dentre as principais
consequências para o crescimento no número
de vagas no ensino superior público no país,
tem-se o fato de que o acesso do aluno está
diretamente relacionado com sua capacidade
de arcar com os custos de mensalidades cobradas.
No âmbito legal, as mudanças tanto
em seu formato quanto em seus propósitos e
objetivos de ensino superior, remetem a premente demanda de uma nova reforma universitária, que está em andamento no país e cujas
finalidades:
[...] impedir a mercantilização do ensino superior, buscando criar mecanismos para garantir a qualidade e
democratizar o acesso com políticas de inclusão social
[...] e fortalecer o vínculo para a consolidação de um
país democrático e inclusivo (BRASIL, 2005, p.1).

Finalmente, frente a esse panorama
educacional que se afigura no ensino superior
no país, mostra-se bastante pertinente refletir
e debater sobre o posicionamento brasileiro a
respeito da educação inclusiva, com o fito de
realizar articulações importantes sobre questões que são continuamente suscitadas através da inclusão de alunos com algum tipo de
deficiência no ensino superior brasileiro.

INTERAÇÃO, TECNOLOGIA E
CONHECIMENTO: AS COMPETÊNCIAS
ATUAIS
Atualmente exige-se do docente
um domínio cada vez maior das chamadas tecnologias educacionais, notando que essas tecnologias não constituem somente as que são
criadas por indústrias, mas que possuem idealização do próprio professor interagindo com
seus semelhantes.

Assim, o docente notando a premente
necessidade de utilização da tecnologia industrial assim como da produzida pela interação
no contexto educativo que se traduz nos planos de aula, terá condições de obter êxito nos
objetivos a que se propõem além de promover
uma transformação completa e renovada de
suas aulas (GENTILE, 2008).
Nesse sentido, autores como Tardif e
Lessard (2005, p. 260) foram os primeiros a
tratar sobre a tecnologia da interação que implica em meios que o professor se utiliza para
alcançar suas propostas e objetivos na interação com os alunos. Segundo esses autores,
a tecnologia industrial tem por objetivo a fragmentação e alienação do ser humano ao passo que a tecnologia interativa se mostra muito
mais abrangente do que uma simples técnica
ou método de ensino envolvendo interações
entre parceiros de trabalho, relacionamentos
no âmbito social e tecnologias propriamente
falando. Três aspectos importantes se evidenciam a partir da tecnologia que são: a coerção,
a autoridade e a persuasão.
É possível constatar com isso que não
há educação sem exigência e coerção simbólica. Não se tratar de impor uma obrigação em
termos de aprender ao educando, mas, contrariamente, urge a real necessidade de uma
conscientização de quanto é importante que
ele aprenda os conteúdos que são ministrados
nas aulas. Com isso ocorre a outorga da autoridade por conta da organização escolar para
seu professor e também a realização desta no
contexto da sala de aula não significando necessariamente uma característica autoritária e
inflexível por parte do professor (DAVIS, 2002).
Para que isso transcorra dentro de uma
normalidade, utiliza-se da persuasão na busca efetiva do processo de ensino-aprendizagem de forma consciente e espontânea onde
o professor ao mesmo tempo está ensinando
e aprendendo e também os seus alunos celebrando a reflexão a respeito dos conteúdos
ministrados.
Através de uma intensa interação tecnológica é possível promover uma troca de
experiências gratificante e enriquecedora promovendo a aproximação entre mestre e aluno através de um relacionamento harmonioso
para ambos (DAVIS, 2002).
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É possível entender que a tecnologia
interativa implica em uma tecnologia de ensino
que enseja a evolução eficiente das aulas, ao
invés de coação e um exercício arbitrário de
autoridade no ambiente educativo o que não
traria nenhuma vantagem ou benefício para as
partes (DAVIS, 2002). Dessa forma urge a necessidade de se combater a postura do professor aulista que faz uso da tecnologia industrial
ou de competências ultrapassadas para ensinar e somente para substituir uma aula rica,
expositiva, interessante por um aparelho que
simplesmente irá expor os conteúdos por ele
de forma fria e mecânica.
Ter a consciência sobre essa real necessidade por parte do docente em uma postura pesquisadora não se trata de um modismo,
mas uma tendência irreversível da sociedade
contemporânea e suas demandas (DAVIS,
2002). Contemplar o ensino conectado à pesquisa é contribuir para o desenvolvimento sustentado, consolidado na economia de mercado
e no desenvolvimento da sociedade o que significa o reconhecimento da pesquisa enquanto princípio fundamental para uma sociedade
mais justa, com oportunidades iguais para todos, instigando assim os alunos a pensar, observar, refletir, levantar questionamentos e procurar as respostas para os mesmos (DAVIS,
2002).
Em outras palavras, incentivar e estimular a pesquisa, é estudar, construir, reconstruir
o conhecimento em outros parâmetros, decodificando a prática no campo do conhecimento mobilizando as cabeças para refletir pensar
e através da ação obter resultados satisfatórios. Assim, o professor ao se deparar com a
perspectiva contemporânea de educação através de pesquisa, tem que considerar que sua
missão é ensinar e não simplesmente realizar
uma transferência de conhecimento estando
consciente de que ele tem que se posicionar
suscetível a perguntas, dúvidas, à curiosidade
de seus alunos assim como saber detectar atitudes de inibições e explorar as dúvidas dos
mesmos (FREIRE, p. 47, 1996).

Harmonizar-se com as demandas de
uma sociedade que se caracteriza por ser imediatista e globalizada, sujeita a mudanças numa
velocidade alucinante desafiando a educação
a dar sua parcela de contribuição para esse
mundo que avança a passos largos. Todavia, o
que se observa, é que essa realidade anteriormente descrita ainda não se encontra sintonizada com a sociedade atual, o mesmo ocorre
com o ensino superior que, ao menos em tese,
deveria ser sinônimo de profissional-pesquisador. Nos dias de hoje, exercer o ofício de professor, principalmente no ensino superior deve
implicar em pesquisa (professor pesquisador),
mas é necessário adequar essa condição ao
processo educacional moderno de modo a
transformar a educação, comprometer-se com
a qualidade do conhecimento que é ministrado
nas faculdades brasileiras (DAVIS, 2002).

A EDUCAÇÃO E A PESQUISA DE MÃOS
DADAS PARA A CONFIGURAÇÃO DAS
NOVAS COMPETÊNCIAS DE ENSINO
Neste item verifica-se que docência e
pesquisa andam de mãos dadas complementando-se a todo momento uma vez que um ou
outro sozinho não se completam de modo a
delinear as novas competências de ensino e,
para a postura do professor universitário contemporâneo, é imprescindível que se eduque
através da pesquisa. Isso porque simplesmente não é possível existir ensino de fato sem a
realização de pesquisa e vice-versa (FREIRE,
1996).
Segundo Masetto (2008), com relação
a pesquisa, o autor diz que se trata de todo
tipo de atividade que o professor produz, sendo resultado de suas pesquisas, estudos e as
reflexões que ele faz sobre o tema a que se
propõe.Isso dá ao tema pesquisado uma nova
ressignificação, implica na reconstrução do conhecimento, nas inflexões resultantes de experiências pessoas que organizam o pensamento
e produz desenvolvimento e pesquisa científica
para o aprimoramento profissional e para o desenvolvimento da sociedade.
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Segundo Demo (2002), o exercício
com qualidade e excelência do trabalho docente no contexto do Ensino Superior, só se
conquista através de competências. Essas
competências tem como requisito primordial a
pesquisa, o conhecimento e principalmente, a
produção científica com uma participação ativa
no contexto do processo de ensino e aprendizagem de forma profissional, com domínio pedagógico e compromisso com a qualidade e a
aprendizagem do aluno.
O professor aulista, que é mero transmissor de conhecimento não tem um fator
muito importante que norteia todo um trabalho
de qualidade: motivação – essa mesma motivação é o que move o professor pesquisador.
Trata-se de um trabalho de orientação, entusiasmado, exigindo de seus alunos um desempenho cada vez maior e mais eficaz para que
ele (o aluno) não aceite e receba informações
de forma passiva e condescendente mas que
reflita, discuta e interaja com as informações
recebidas, pesquisando sobre isso e dessa forma, reconstruindo seu conhecimento (DEMO,
2002).
Por fim, essas reflexões sobre o professor pesquisador não são modismos passageiros ou iniciativas isoladas. Trata-se de uma
tendência mundial e que não terá mais volta
em uma sociedade cada vez mais conectada e
que experimenta avanços num ritmo alucinante. Uma sociedade que faz da informação um
bem precioso e motor de seu desenvolvimento
(DEMO, 2002).
Atender a essa demanda de desenvolvimento constitui um verdadeiro desafio
educacional para o país e nesse sentido, os
especialistas sugerem que a superação dessa crise educacional implica na adoção ações
governamentais corretivas baseadas no que se
compreende por dinâmica do mercado: a educação deixaria de ser um direito consagrado
constitucionalmente, e se desdobraria na forma
de uma oportunidade, uma espécie de bem a
ser comprado, uma mercadoria, algo que fosse
consumível segundo o mérito e o potencial e
habilidade de cada consumidor (HABERMAS,
2011).

A educação assume importância estratégica no panorama mundial em pleno processo
de globalização há vinte anos, pelo menos, expressando-se através de reformas educativas,
sendo fator determinante do desenvolvimento
social e econômico dos países e alterando sua
colocação no rol de desenvolvimento mundial.
Nas palavras de Vieira (2006, p. 24) “uma nova
agenda está presente: exigências de expansão
do sistema educacional, de mais e melhor escolaridade, de organização eficiente, de escolas eficazes, de professores bem treinados”.
Dessa forma, o Brasil, desde o início
da década de 1990, tem celebrado a educação como prioridade nas políticas públicas e
elevando-a a condição de elemento catalisador
do desenvolvimento nacional e oportunidade
de colocar o país dentre o “clube das nações
desenvolvidas”. Muitas críticas são focadas na
ineficiência da escola como motor para impulsionar o desenvolvimento socioeconômico do
país e a discussão com relação a postura e forma de atuação dos professores se tornou tema
central de debates: professores são responsabilizados pela falta de qualidade da escola, por
suas mazelas, mas, contraditoriamente, são
também tidos como os responsáveis por sua
“salvação” elevando-os a uma condição de
redentores do desenvolvimento sonhado (MASETTO, 2014).
Nesse caso, a formação de professores de nível superior é algo almejado como um
dos pontos cruciais nas propostas políticas governamentais voltadas para o aprimoramento e
qualificação do sistema educacional, fazendo
com que sucessivos governos invistam maciçamente nesse sentido (BASSI, AGUIAR, 2009).
A responsabilidade dos educadores, principalmente dos que atuam nos níveis superiores,
onde a formação de cidadãos com eticidade,
crítica e consciente da sociedade em que vivem, está inserida na temática denominada de
“formação docente”, constituindo-se um ato
fundamentalmente político-social. Mais que um
fator estratégico, enquanto processo de organização continuada do saber, este implica em
algo importantíssimo em termos de ações pertinentes ao Estado democrático, promovendo
o surgimento de uma educação voltada para a
cidadania (NEVADO, 2011).
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A sociedade contemporânea, experimenta intensas transformações que tem por
característica fundamental uma valorização da
informação. Naquilo que se denomina de Sociedade da Informação, os processos de aquisição do conhecimento se revestem de uma
responsabilidade fundamental e assim exigem
segundo autores pesquisas que o profissional
se delineie de forma crítica, criativa, habilidoso
no pensar, no aprender a aprender, trabalhar
em equipe e principalmente ter consciência de
si mesmo enquanto ser humano (DOWBOR,
1993; DRUCKER, 1993; MASETTO, 2014).
Nesta nova sociedade, o conhecimento
assume o papel fundamental de fator decisivo de produção. O denominado “bem de valor” urge a partir de uma produtividade e de
sua capacidade para inovação, utilizando-se
do conhecimento para aprimorar as atividades produtivas. Nesse sentido, os trabalhadores contemporâneos ou do “conhecimento”
em uma concepção denominada por Drucker
(1993), implica naqueles que têm habilidade
para a construção de conhecimento que seja
de utilidade produtiva e frente a esse aspecto
se posicionam ativamente diante dos desafios
para essa nova sociedade: a produtividade do
trabalho com conhecimento e a formação do
trabalhador deste período histórico.
A enormidade de informações com as
quais o indivíduo tem que trabalhar e assimilar,
implicam no dever do educador a reavaliar seriamente as estratégias pedagógicas utilizadas,
as capacidades que são esperadas do aluno e
também seu papel e, inclusive as metodologias
de ensino aplicadas. Nesse sentido, segundo
Dowbor (1993) inúmeras transformações estão sendo elaboradas e promovendo uma nova
realidade, que é chamada de “espaço do conhecimento”, que abrange a comunicação, informação e também a formação. Segundo o
autor, é preciso mais que propostas modernizadoras de educação, mas sim um refletir sobre a dinâmica do conhecimento em um sentido mais abrangente segundo o novo papel
do educador na condição de mediador desse
processo (DOWBOR, 1993).

Com base nessa afirmação, denota-se
que o aprender atualmente implica em um dos
maiores desafios para as pesquisas voltadas
para a educação e também para a psicologia
cognitiva assumindo um novo conceito a partir do momento que envolve conhecimento a
serem elaborados e implementados continuamente pelos aprendizes, ampliando-se muito
além do cognitivo, com implicações no aprimoramento e na aquisição de habilidades consideradas fundamentais para que o indivíduo se
insira no contexto da sociedade atual (LÉVY,
2013).
Essa nova forma de concepção do
ensino e da aprendizagem supõem uma nova
postura por parte dos educadores, dos alunos
e também de toda a comunidade escolar. Implica num clima que seja favorável a transformação, motivador não apenas para o educador, mas também para seu aluno e se dê em
um ambiente que seja facilitador, revestido de
autonomia de trabalho e liberdade, ensejando
um modelo de trabalho essencialmente cooperativo e solidário (LEVY, 2013).
Dessa forma, para transformar as faculdades e também todo o sistema educacional
é preciso que aconteça o comprometimento e
o envolvimento sistemático de todos os atores
da sociedade. As propostas devem ser elaboradas a partir de paradigmas inovadores que
modifiquem os conceitos e os transformem em
ações concretas e, a partir dessas ações, em
projetos sociais importantes, que rejeitem o
ativismo eficaz, da prática pela prática pura e
simplesmente (LEVY, 2013).
Com relação a reconstrução, calcada
em bases prático-teóricas, principalmente nos
cursos de formação de educadores, é fundamental o aprofundamento da compreensão comum a respeito da dimensão profissional do
mundo contemporâneo, também com relação
ao que deve ser compreendido por formação
profissional e sua importância calcada em linhas temático-conceituais, assegurando o embasamento necessário a formação do profissional de educação (MASETTO, 2014).
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No mundo contemporâneo, as profissões assumem uma complexidade no exercício de sua atuação, demandando assim por
processos de formação explícitos e formais,
onde se condensam, sistematizam e também
aconteça a generalização de competências comunicativas e habilidades cognitivas e instrumentais, a partir da educação básica (NEVADO, 2011).
Nas palavras de Marques (2006), as
formalidades da formação implicam no arcabouço que assegura o embasamento necessário as especificidades de cada profissão, no
sentido político e também no enfoque teórico-prático que legitimam a atuação profissional.
Ainda com relação à formação profissional, o
que de fato é importante e a implementação
de uma articulação de dimensão ética, também de atividades e homens com voz ativa e
atuante, além da dimensão política das práticas sociais, embasados em um mundo cientificamente configurado na sua compreensão.
No que diz respeito à formação por meio da
ciência, implica num conjunto de unidades d e
conhecimentos elaborados teoricamente é um
consenso racionalmente produzidos com relação a valores da vida e também da profissão
(NEVADO, 2011).
Os saberes que se encontram implícitos em práticas sociais cotidianas – saberes da
palavra e saberes da ação – tem que ser extraídos do seio familiar para o surpreendente,
através de uma inquietação, da experiência crítica com o objetivo de transformar saberes de
experiências em práticas, afinal, todas as pessoas tem em sua bagagem de conhecimento,
experiências trazidas de sua vivência em casa,
na família e na sociedade (HABERMAS, 2011,
p. 85).

Dentro dessa realidade, o papel do
educador de nível superior é promover intervenções e interferências no contexto do processo de ensino-aprendizagem. Uma evolução
tecnológica que acontece de modo vertiginoso,
trazendo novas questões que exigem soluções
diferentes, inovadoras tem se colocado diante dos nossos olhos cotidianamente. Segundo
Levy (2013) o mundo atual experimenta uma
verdadeira metamorfose com relação ao funcionamento social, das atividades cognitivas
e também com relação as representações do
mundo.
O papel dos professores diante dessa
situação é de intervir e promover intervenções
no contexto do processo de ensino-aprendizagem. Está acontecendo uma rápida evolução
em termos de técnicas intelectuais e produtivas
que são os motores do desenvolvimento e das
transformações ao passo que trazem consigo
novas formas de se compreender o mundo, de
representar e transmitir tais conhecimentos.
Nas palavras de Nevado (2011, p.
04) a escola adota uma concepção inovadora
onde se estabelece um novo espaço de aprendizagem a partir da ampliação e da reforma
de contextos “eliminando distâncias físicas e
promovendo a construção cooperativa dos conhecimentos, o desenvolvimento da consciência crítica e também celebrando a adoção de
medidas inovadoras para os problemas contemporâneos que se sucedem”.
Focar nas necessidades de transformação da universidade, promover a discussão a
respeito da necessidade de se adotar uma prática reflexiva constitui uma atitude de empreendedorismo que necessita da ação e da reflexão
dos educadores, partindo de um contexto de
prática individual e coletiva que vise o atendimento das necessidades implícitas dessa nova
realidade e também a unidade teoria-prática,
como exigência para que a educação seja o
fator que visa promover o saber-fazer (NEVADO, 2011).
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Com isso, a sociedade da tecnologia e
da globalização do período pós-moderno necessita de profissionais com alta abrangência
de operacionalidades em termos de pensamento, dotado de habilidades e competências
comunicativas, abstração, integração entre tantas outras (NEVADO, 2011).
Nesse sentido, o professor contemporâneo tem que procurar por novas competências
e promover o desenvolvimento de habilidades
diante da sua própria formação, haja vista que
frente aos desafios da sociedade contemporânea, e, principalmente os que se encontram
no contexto escolar e no universo da sala de
aula, o conhecimento sofre uma transformação
constante, tornando-se necessário o desenvolvimento tanto de novos hábitos quanto de
novas atitudes para se enfrentar a nova situação e a realidade social da humanidade (LÉVY,
2013).
Para que se obtenha êxito neste contexto, é preciso que a formação de professores tanto no aspecto inicial quanto continuado
abranjam a reflexão epistemológica da prática, assegurando a continuidade do processo
aprender a ensinar baseado em conhecimento
tanto na esfera prática quanto teórica, integrando-se a partir de uma reflexão com base na
ação sobre a ação (LEVY, 2013).
Enfim, a formação do docente superior de assegurar a capacidade para que esse
profissional consiga organizar e direcionar seu
trabalho no contexto da sala de aula, ainda
que não se constitui a sua formação inicial,
o educador deverá comprometer-se consigo
mesmo de modo a promover a ampliação de
seu conhecimento com o objetivo de assegurar
uma evolução em seu processo de formação,
assumindo, assim, a responsabilidade pelo
desenvolvimento de todo seu potencial, sua
autonomia didática e também o seu comprometimento com a educação e o ensino (HABERMAS, 2011).

O Professor é um agente de transformação social quando ele se propõe a ser um
bom profissional, e tem o apoio da sociedade.
As pessoas compartilham muitas informações
nos dias atuais e muitas vezes não sabem filtrar o que é importante ou mesmo refletir sobre
tal, por isso a importância de um profissional
capacitado frente às novas gerações e novas
tecnologias para assim formar cidadãos mais
reflexivos e éticos (HABERMAS, 2011).
Os desafios para a nova geração de
educadores são grandes, pois a sociedade
anda em ritmo muito acelerado, temos um povo
educado para o consumo e uma linguagem resumida e prática, o educador não pode deixar
de usar práticas educacionais que propõem a
dialética pautada em função da reflexão, visando formar um cidadão atuante, crítico e ético
(HABERMAS, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Finalizando este trabalho, conclui-se que a produção científica está sendo exigida em
um novo patamar. Não cabe mais a limitação da pesquisa no âmbito empresarial ou laboratorial.
Exige-se no mundo atual que a pesquisa nasça na universidade e para isso, docentes e alunos
devem preparar-se para essa nova realidade.
A inclusão da tecnologia na prática docente de agora em diante deve tornar-se uma rotina e aquele estereótipo do professor aulista, que simplesmente repassar conhecimento de forma
repetitiva e monótona deve ficar no passado. Denota-se com isso que as aulas devem se tornar
mais eficazes, interessantes sintonizadas com a era da informação, com as transformações do
século XXI e com o advento da tecnologia participativa em todos os segmentos da sociedade.
Para isso, cobra-se do docente de ensino superior uma nova postura, uma nova mentalidade e uma atuação mais abrangente, comprometida tanto com a pesquisa quanto com a
qualidade do ensino superior para dar aos seus alunos condições para atuarem no mercado
de trabalho. Habilidades, competências e aptidões para serem personagens sociais, atuantes e
participativos do desenvolvimento da sociedade com base na pesquisa, na reflexão e no conhecimento.
Conclui-se que a temática a respeito da formação de educadores a nível superior, atualmente transforma-se em uma área de alta complexidade em termos tanto de conhecimento
quanto de investigação ao passo que se busca oferecer soluções inovadoras e necessárias ao
sistema educacional.
Mas, principalmente, porque procura apontar problemas tais como uma preocupação
constante com o educando, com o conteúdo ministrado, com o objetivo do aluno conseguir assimilar tais conteúdos e principalmente, sobre a aplicabilidade desses conteúdos na realidade
social, fazendo com que seja necessário capacitar o aluno com habilidade como criticidade,
reflexão e participação entre outros.
Os desafios do mundo atual são inúmeros e constantes e com base nessa afirmação
é que constitui um enorme desafio tanto para a sociedade quanto para o país como um todo
comprometer-se qualitativamente com a educação se quiser inserir-se no rol dos países desenvolvidos.
Na era da informação, o conhecimento se tornou fator determinante do desenvolvimento ou do subdesenvolvimento de nações, e nesse
sentido nenhum país quer assumir uma postura secundária no mundo
atual. O Brasil precisar em diversos aspectos refletir e repensar seu
sistema educacional e o que de fato espera dele. Assegurar a formação de qualidade também para os docentes em sintonia com a realidade e as demandas educacionais atuais é mais do que uma mera
modificação mas sim um dever para com esses futuros profissionais.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA EDUCAÇÃO
INFANTIL COM BASE NA LUDICIDADE

RESUMO: O presente artigo tem como objetivo apresentar aspectos relevantes sobre práticas
na Educação Infantil baseadas na ludicidade, e esta pelas Artes. O papel da escola frente a essas ações pode oferecer situações que garantam à criança a possibilidade de jogar e brincar, e
com isso aprender, pois sabemos que tanto os jogos como as brincadeiras estão intimamente
ligadas à infância e são fundamentais para o bom desenvolvimento de toda criança. Para que
novas aprendizagens efetivas ocorram, é preciso planejar ações educativas, levar em conta a
maturidade da criança e estar atento a toda ação que ela realiza, onde são incutidos os seus
valores. O trabalho aqui apresentado vem por meio das leituras e reflexões sobre a bibliografia levantada acerca do tema.

Palavras-chave: Educação; Arte; Infantil.
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INTRODUÇÃO

A

rte como área de conhecimento na escola: uma questão recente o estético e o artístico foi, desde o início dos tempos, uma forma de conhecer e explicar o mundo.
Simbolizar foi e é forma de humanização. O entorno percebido é sentido/pensado
esteticamente e representado.

No ato de ler e representar, o homem constrói sentidos para necessidades, desejos,
sentimentos e conhecimentos. Como outras linguagens, as artísticas são formas de expressão e
comunicação, mas têm características próprias: um repertório de produtos e fazeres socialmente
construídos.

As linguagens artísticas são instrumentos mediadores na construção da identidade cultural dos alunos, tanto quando estes têm acesso ao repertório específico da Arte, como quando
usam as linguagens artísticas para compreender e representar outros sistemas simbólicos.

Nesse sentido, as linguagens da Arte têm uma dupla significação na escola: por um
lado, atuam como formas de comunicação e expressão para toda e qualquer informação das
áreas de conhecimento. E, por outro, têm, em torno delas, uma construção histórica que as institui como uma área de conhecimento.

Por muito tempo, a escola percebeu a Arte na generalidade das linguagens, como mais
um recurso de expressão e comunicação de sentimentos e do conhecimento pertinente às outras áreas. Por possibilitar a expressão, foi articulada para trabalhar conflitos psicológicos.

Como técnica, permitia a construção de habilidades motoras que serviriam para desenvolver outras formas de representação tais como a escrita. As mudanças na Arte e as transformações na visão da Educação tramaram, ao longo do tempo, significados que se articulam, hoje,
naquilo que se tem chamado de Arte-conhecimento‖ na escola.

Na história da educação escolar, a Arte sempre se fez presente, e as intenções para
o seu ensino variaram de acordo com os princípios que a Escola assumia em cada época. E,
ademais, a significação para os usos que se fez da Arte na Educação não depende somente do
papel que se atribuía à escolarização, pois o conteúdo e a própria história da Arte, 20 em sua
amplitude de dimensões, permitiam que lhe fosse atribuída sentidos e funções diferentes.
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Para tanto, Segundo Biasoli (1999, p. 90): o conceito de Arte foi objeto de diferentes
interpretações: Arte como técnica, como produção de materiais artísticos, as práticas pedagógicas que compõem a proposta curricular da Educação Infantil devem ter como eixos norteadores
as interações e a brincadeira.

Quando a criança brinca, joga, imita, cria movimentos, elas se apropriam do repertório
da cultura corporal na qual está inserida. Com isto os jogos e as brincadeiras têm uma grande contribuição a oferecer, pois favorecem o desenvolvimento de habilidades e competências,
quando inseridas no cotidiano das crianças.

Para tal, devem estar atreladas as intencionalidades didáticas das áreas diversas do
conhecimento, de tal forma, que professor e aluno se apropriem dessas manifestações como
parte de uma cultura corporal popular. Quando jogam e brincam as crianças aprendem a tomar
decisões, a fazer escolhas, perceber seus sentimentos e acima de tudo a lidar com possibilidades e limites.

Sendo assim, ainda geram situações em que sua própria ação interfere na ação do outro, possibilitando em alguns momentos trabalhar em equipes, pedir e receber ajuda observar
a ação do outro, ou seja, comparar desempenhos de maneira saudável, ampliando assim o
repertório educativo.
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PRÁTICAS PEDAGÓGICAS NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Quando utilizam a linguagem do faz-de-conta, as crianças enriquecem sua identidade, porque podem experimentar outras formas de ser e pensar, ampliando suas
concepções sobre as coisas e pessoas ao desempenhar vários papéis sociais ou personagens (BRASIL,
1998, p.23, vol. I).

O ato de brincar acontece em determinados momentos do cotidiano infantil. Neste
contexto, Oliveira (2000) aponta o ato de brincar, como sendo um processo de humanizaAssim, as crianças desenvolvem sua
ção, no qual a criança aprende a conciliar a
brincadeira de forma efetiva, criando vínculos capacidade de raciocinar, de julgar, de argumentar, de como chegar a um consenso, recomais duradouros.
nhecendo o quanto isso é importante para dar
início à atividade em si.
Ao brincar, a criança realiza uma série de aprendizagens que contribuem para os
O brincar se torna importante no deseus desenvolvimentos pessoais, sociais, de
seu conhecimento de mundo e da sua auto- senvolvimento da criança de maneira que as
estima e auto conceito. De acordo com o Re- brincadeiras e jogos que vão surgindo gradatiferencial Curricular Nacional para a Educação vamente na vida da criança desde os mais funcionais até os de regras. Estes são elementos
Infantil (1998):
elaborados que proporcionarão experiências,
possibilitando a conquista e a formação da sua
Brincar é uma das atividades fundamentais para o identidade.
desenvolvimento da identidade e da autonomia. O
fato de a criança, desde muito cedo, poder se comunicar por meio de gestos, sons e mais tarde representar determinado papel na brincadeira faz com
ela desenvolva sua imaginação. Nas brincadeiras, as
crianças podem desenvolver algumas capacidades
importantes, tais como a atenção, a imitação, a memória, a imaginação. Amadurecem também algumas
capacidades de socialização, por meio da interação
e da utilização e experimentação de regras e papéis
sociais (BRASIL, 1998, p.22, vol. II).

As situações lúdicas auxiliam na compreensão do funcionamento dos processos
afetivos, cognitivos, sociais e corporais, ou
seja, o indivíduo como um todo. O lúdico por
sua vez para a pedagogia é um caminho diferente e prazeroso de aprender, onde o sujeito
interagindo com o meio em que vive se revela,
se comunica com o mundo exterior.

Como podemos perceber, os brinquedos e as brincadeiras são fontes inesgotáveis
de interação lúdica e afetiva. Para uma aprendizagem eficaz é preciso que o aluno construa
o conhecimento, assimile os conteúdos. E, o
jogo é um excelente recurso para facilitar a
aprendizagem, neste sentido Carvalho (1992)
afirma que:

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).

No faz-de-conta, as crianças brincam
imitando diferentes personagens e experimentando diferentes situações, sendo “capazes
não só de imitar a vida como também de transformá-la” (BRASIL, 1998, p. 23):
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Carvalho
adiante:

(1992)

acrescenta,

mais

O ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir
um aspecto significativo e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da criança, já que ela se modifica de ato puramente transmissor a ato transformador
em ludicidade, denotando-se, portanto, em jogo. Carvalho (1992, p.28).

Entretanto, Vygotsky (1998) toma como
ponto de partida a existência de uma relação
entre um determinado nível de desenvolvimento e a capacidade potencial de aprendizagem.
Defende a ideia de que, para verificar o nível
de desenvolvimento da criança, temos que determinar pelo menos, dois níveis de desenvolvimento.

O primeiro deles seria o nível de desenvolvimento efetivo, que se faz através dos
As ações com o jogo devem ser cria- testes que estabelecem a idade mental, isto é,
das e recriadas, para que sejam sempre uma aqueles que a criança é capaz de realizar por
nova descoberta e sempre se transformem em si mesma.
um novo jogo, em uma nova forma de jogar.
Quando a criança brinca, sem saber fornece
várias informações a seu respeito, no entanto,
Já o segundo deles se constituiria na
o brincar pode ser útil para estimular seu de- área de desenvolvimento potencial, que se resenvolvimento integral, tanto no ambiente fami- fere a tudo aquilo que a criança é capaz de faliar, quanto no ambiente escolar.
zer com a ajuda dos demais, seja por imitação,
demonstração, entre outros.
É brincando também que a criança
aprende a respeitar regras, a ampliar o seu relacionamento social e a respeitar a si mesma
e ao outro. Por meio da ludicidade a criança
começa a expressar-se com maior facilidade,
ouvir, respeitar e discordar de opiniões, exercendo sua liderança, e sendo liderados e compartilhando sua alegria de brincar.

O que a criança pode fazer hoje com
a ajuda dos adultos ou dos iguais certamente fará amanhã sozinha. Assim, isso significa
que se pode examinar, não somente o que foi
produzido por seu desenvolvimento, mas também o que se produzira durante o processo de
maturação.

Em contrapartida, em um ambiente sério e sem motivações, os educandos acabam
evitando expressar seus pensamentos e sentimentos e realizar qualquer outra atitude com
medo de serem constrangidos.

Para Vygotsky, citado por Baquero
(1998), a brincadeira, o jogo são atividades
específicas da infância, na quais a criança recria a realidade usando sistemas simbólicos. É
uma atividade com contexto cultural e social.

Zanluchi (2005, p.91) afirma que “A
criança brinca daquilo que vive; extrai sua imaginação lúdica de seu dia-a-dia.” Portanto, as
crianças, tendo a oportunidade de brincar, estarão mais preparadas emocionalmente para
controlar suas atitudes e emoções dentro do
contexto social, obtendo assim melhores resultados gerais no desenrolar da sua vida.

O autor relata sobre a zona de desenvolvimento proximal que é a distância entre o
nível atual de desenvolvimento, determinado
pela capacidade de resolver, independentemente, um problema, e o nível de desenvolvimento potencial, determinado através da resolução de um problema, sob a orientação de um
adulto, ou de um companheiro mais capaz.
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Na visão de Vygotsky (1998) o jogo
simbólico é como uma atividade típica da infância e essencial ao desenvolvimento infantil,
ocorrendo a partir da aquisição da representação simbólica, impulsionada pela imitação.

Santos (2002, p. 90) relata que “os jogos simbólicos, também chamados brincadeira simbólica ou faz-de-conta, são jogos através
dos quais a criança expressa capacidade de
representar dramaticamente.” Assim, a criança
experimenta diferentes papéis e funções sociais generalizadas a partir da observação do
Desta maneira, o jogo pode ser consi- mundo dos adultos.
derado uma atividade muito importante, pois
através dele a criança cria uma zona de desenvolvimento proximal, com funções que ainNeste brincar a criança age em um
da não amadureceram, mas que se encontram mundo imaginário, regido por regras semelhanem processo de maturação, ou seja, o que a tes ao mundo adulto real, sendo a submissão
criança irá alcançar em um futuro próximo.
às regras de comportamento e normas sociais
a razão do prazer que ela experimenta no brincar.
Aprendizado e desenvolvimento estão
inter-relacionados desde o primeiro dia de vida,
é fácil concluir que o aprendizado da criança
De acordo com Vygotsky (1998), ao
começa muito antes de ela frequentar a escola. discutir o papel do brinquedo, refere-se especificamente à brincadeira de faz-de-conta, como
brincar de casinha, brincar de escolinha, brinTodas as situações de aprendizado car com um cabo de vassoura como se fosse
que são interpretadas pelas crianças na esco- um cavalo.
la já têm uma história prévia, isto é, a criança
já se deparou com algo relacionado do qual
pode trocar experiências.
Faz referência a outros tipos de brinquedo, mas a brincadeira faz-de-conta é privilegiada em sua discussão sobre o papel do
Vygotsky (1998, p. 137) ainda afirma brinquedo no desenvolvimento.
“A essência do brinquedo é a criação de uma
nova relação entre o campo do significado e o
campo da percepção visual, ou seja, entre situNo brinquedo, a criança sempre se
ações no pensamento e situações reais”.
comporta além do comportamento habitual, o
mesmo contém todas as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo ele
Essas relações irão permear toda a mesmo uma grande fonte de desenvolvimento.
atividade lúdica da criança, serão também importantes indicadores do desenvolvimento da
mesma, influenciando sua forma de encarar o
A criança se torna menos dependente
mundo e suas ações futuras.
da sua percepção e da situação que a afeta
de imediato, passando a dirigir seu comportamento também por meio do significado dessa
situação. Vygotsky (1998) relata que:
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No brinquedo, no entanto, os objetos perdem sua força
determinadora. A criança vê um objeto, mas age de
maneira diferente em relação àquilo que vê. Assim, é
alcançada uma condição em que a criança começa a
agir independentemente daquilo que vê (VYGOTSKY,
1998, p.127).

No brincar, a criança consegue separar
pensamento, ou seja, significado de uma palavra de objetos, e a ação surge das ideias, não
das coisas. Segundo Craidy & Kaercher (2001)
Vygotsky relata novamente que quando uma
criança coloca várias cadeiras uma através da
outra e diz que é um trem, percebe-se que ela
já é capaz de simbolizar, esta capacidade representa um passo importante para o desenvolvimento do pensamento da criança.

Nesse caso, a brincadeira favorece o
desenvolvimento individual da criança, ajuda
a internalizar as normas sociais e a assumir
comportamentos mais avançados que aqueles
vivenciados no cotidiano, aprofundando o seu
conhecimento sobre as dimensões da vida social.

Segundo Vygotsky, Luria & Leontiev
(1998, p. 125) O brinquedo “(...) surge a partir
de sua necessidade de agir em relação não
apenas ao mundo mais amplo dos adultos.”

Entretanto, a ação passa a ser guiada
pela maneira como a criança observa os outros
agirem ou de como lhe disseram, e assim por
diante. À medida que cresce, sustentada pelas
Brincando, a criança exercita suas po- imagens mentais que já se formou, a criança
tencialidades e se desenvolve, pois há todo utiliza-se do jogo simbólico para criar significaum desafio, contido nas situações lúdicas, que dos para objetos e espaços.
provoca o pensamento e leva as crianças a alcançarem níveis de desenvolvimento que só as
Assim, seguindo este estudo os proações por motivações essenciais conseguem.
cessos de desenvolvimento infantil apontam
que o brincar é um importante processo psicoElas passam a agir e esforça-se sem lógico, fonte de desenvolvimento e aprendizasentir cansaço, não ficam estressadas porque gem. De acordo com Vygotsky (1998), um dos
estão livres de cobranças, avançam, ousam, principais representantes dessa visão, o brindescobrem, realizam com alegria, sentindo-se car é uma atividade humana criadora, na qual
mais capazes e, portanto, mais confiantes em imaginação, fantasia e realidade interagem na
produção de novas formas de construir relasi mesmas e predispostas a aprender.
ções sociais com outros sujeitos, crianças e/
ou adultos.
Conforme afirma Oliveira (2000):
O brincar, por ser uma atividade livre que não inibe a
fantasia, favorece o fortalecimento da autonomia da
criança e contribui para a não formação e até quebra
de estruturas defensivas. Ao brincar de que é a mãe
da boneca, por exemplo, a menina não apenas imita e
se identifica com a figura materna, mas realmente vive
intensamente a situação de poder gerar filhos, e de ser
uma mãe boa, forte e confiável (OLIVEIRA, 2000, p.
19).

Tal concepção se afasta da visão predominante da brincadeira como atividade restrita à assimilação de códigos e papéis sociais
e culturais, cuja função principal seria facilitar
o processo de socialização da criança e a sua
integração à sociedade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com isso, é possível entender que o brincar auxilia a criança no processo de aprendizagem. Ele vai proporcionar situações imaginárias em que ocorrerá no desenvolvimento cognitivo
e facilitando a interação com pessoas, as quais contribuirão para um acréscimo de conhecimento.
A essas ideias associamos nossas convicções sobre o brincar como prática pedagógica, sendo um recurso que pode contribuir não só para o desenvolvimento infantil, como também
para o cultural.
Brincar não é apenas ter um momento reservado para deixar a criança à vontade em
um espaço com ou sem brinquedos e sim um momento que podemos ensinar e aprender muito
com elas. A atividade lúdica permite que a criança se prepare para a vida, entre o mundo físico
e social.
O brincar para a criança é fundamental em seu desenvolvimento e para a aprendizagem,
pois envolvem diversão. A brincadeira é para a criança um espaço de investigação e construção
de conhecimentos sobre si mesma e sobre o mundo.
Abrange tanto a atividade individual, quanto à coletiva, podendo ambas acontecer com
ou sem regras. A atividade lúdica é um divertimento da infância, atividade natural que é passada
às crianças pelos seus familiares ou através do relacionamento com pessoas diferentes.
Assim, ela aprende a compartilhar e respeitar o direito dos outros e as normas estabelecidas pelo grupo, ouvir a opinião de diversas pessoas e a dividir seus brinquedos.
As crianças ao brincarem desenvolvem habilidades de forma natural, pois brincando
aprende a socializar-se com outras crianças, desenvolve a criatividade sem cobrança ou medo,
mas com prazer.
Brincar é uma forma de exercitar a imaginação, pois permite que as crianças relacionem
seus interesses e suas necessidades com a realidade de um mundo que elas pouco conhecem.
A brincadeira expressa à forma como a criança reflete, organiza, desorganiza, constrói, destrói e
faz a reconstrução de seu mundo.O brincar também é um ato de linguagem.
É por meio da linguagem da criança, que ela manifesta a forma como se relaciona com a
cultura. Falar em cultura é falar em características da história de cada um, é falar na capacidade
que o homem tem para manusear, refletir, agir, planejar, abstrair, descobrir, brincar
e jogar
com elementos desta cultura, podendo assimilar o mundo físico que o cerca, pela imaginação; promovendo laços, que nos definem, fazendo-nos
sentir a segurança e a profunda satisfação de pertencer a um grupo.
No momento em que a criança se relaciona com os objetos
da cultura, ela constrói o seu conhecimento do mundo. Portanto, o
modo que a vida da criança gira é em torno do brincar, e por essa
razão que pedagogos têm utilizado a brincadeira na educação, por
ser uma peça importante na formação da personalidade, tornando-se
uma forma de construção de conhecimento.
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A BRINCADEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O
PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo tem o objetivo de refletir sobre as contribuições das brincadeiras no processo de desenvolvimento e aprendizagem das crianças. Analisar as razões que se fazem necessários brinquedos, brincadeiras e jogos no cotidiano das crianças na educação infantil, a
fim de tornar as aulas mais prazerosas e estimular nas crianças seus raciocínios, facilitando
a aprendizagem de cada um. Utilizar a brincadeira como um recurso escolar é aproveitar o
instinto próprio das crianças para tornar a aprendizagem mais atraente. Entretanto, o meio
escolar encontra algumas dificuldades que impedem a utilização do recurso da brincadeira
como um facilitador para a aprendizagem.

Palavras-chave: Escola; Desenvolvimento; Brincadeira; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

O

profissional que trabalha com a educação infantil se depara com muitos problemas, um deles é a falta de conhecimento na construção da alfabetização da
criança. Na educação infantil vem ocorrendo mudanças desde que descobriram
que a criança merece um estudo de qualidade. A creche era vista como um ambiente assistencialista que só dava assistência na alimentação, vestuário e higiene e hoje passou a ser vista
como um ambiente de educação, onde a criança desenvolve seu potencial motor, cognitivo,
simbólico, afetivo e expressivo.
A creche e a pré-escola que antes era um lugar de depósito de crianças, apenas para
serem tratadas fisicamente enquanto suas mães trabalhavam, hoje mudou de método, crianças
aprendem, interagem com as outras, e para que seu desenvolvimento global seja feito da melhor forma possível é preciso que os educadores estejam bem preparados com metodologias
atualizadas onde essas crianças tenham interesse em aprender. Portanto o principal meio de
aprendizagem na primeira infância é por meio de brincadeiras, músicas e jogos. De acordo com
Vygotsky (1991), a brincadeira é entendida como atividade social da criança, cuja natureza e
origem específicas são elementos essenciais para a construção de sua personalidade e compreensão da realidade na qual se insere.
O brincar é uma forma de comunicação e é por meio das brincadeiras que as crianças
desenvolvem atos do seu dia a dia, seja ela com dramatizações que imitam o mundo dos adultos, jogos, o faz de conta, com palavras, ou seja, não importa o tipo da brincadeira, a criança
sempre vai adquirir habilidades criativas, sociais, intelectuais e físicas. Piaget (1998), diz que
a atividade lúdica é o berço obrigatório das atividades intelectuais da criança, sendo, por isso,
indispensável à prática educativa. Valorizar o lúdico durante os processos de ensino significa
considerá-lo na perspectiva das crianças, sendo vivido na sala de aula como algo espontâneo,
permitindo-lhes sonhar, fantasiar, realizar desejos e viver como crianças de verdade.
A criança que brinca pode ser mais feliz, realizada, espontânea, alegre, comunicativa,
entre outras características positivas que auxiliam no desenvolvimento infantil, podendo torná-la
assim um ser mais humano, cooperativo e sociável. Neste sentido, consideramos necessário
buscar saber qual a importância do brincar na construção do conhecimento na Educação Infantil. Tendo como objetivo geral pesquisar sobre a importância do lúdico dentro da sala de aula
com crianças, já que a grande preocupação da maioria dos professores, especialmente no final
da Educação Infantil, tem em antecipar a alfabetização da criança, reduzindo seus espaços de
brincar.
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EDUCAÇÃO INFANTIL: ALGUMAS
CONCEPÇÕES HISTÓRICAS
A criança sempre fez parte da sociedade, mas a sua posição mudou no curso da
história, como aponta Áries, (1986, p. 14), “A
aparição da criança como categoria social se
dá lentamente entre os séculos XIII e XVII”.
Esse “descaso” era natural devido o alto grau
de mortalidade infantil.
Áries(1986) mostra que é somente século XVI e início do XVII que surge uma radical
mudança na pedagogia familiar e social possibilitada por novas condições de vida. Tais mudanças impulsionaram a criação de instituições
educativas e provocaram discussões em torno
das formas de educar as crianças para além
do ambiente familiar. A partir deste século a
aprendizagem passa a se realizar no âmbito
escolar. Com a propagação da escola enquanto instituição social, a concepção de infância
foi obtendo outras conotações.
A necessidade por pré-escola aparece,
historicamente, como reflexo direto das grandes
transformações sociais, econômicas e políticas
que ocorreram na Europa, a partir do século
XVIII (CORAZZA, 2002). A partir do ingresso
das crianças nas creches, aumentam a necessidade de se obter novas propostas de ensino
voltadas para as transformações da sociedade
capitalista. Nesse contexto, surgem novos modelos educacionais com o objetivo de respeitar
a infância e estimular atividades significativas.
No Brasil a preocupação com a educação da criança surge a partir da segunda metade do século XIX. Durante todo esse tempo
não existia o intuito em criar instituições educacionais para atender as crianças menores de
06 anos, tanto do ponto de vista da proteção,
quanto do ponto de vista educacional.
Kuhlmann Jr. (1998), destaca que até
meados deste século, a educação destinada à
criança e era de inteira responsabilidade da família, por conseguinte, do grupo social no qual
estava inserida. A esse grupo social cabia-lhe
suprir as carências: afetivas, emocionais, psicológicas e educacionais. Sem instituições de
ensino, estudavam em suas residências com
preceptores particulares.

Com a abolição da escravatura, houve
o aumento da população urbana nas grandes
cidades, fazendo surgir algumas iniciativas destinadas à assistência à infância. Nessa época,
surgem as creches, os internatos e os asilos
para atender as crianças pobres, inclusive os
filhos dos escravos que foram abandonados.
No século XIX, intensificaram-se nos
países europeus, discussões sobre a escolaridade obrigatória devido à importância da educação para o crescimento social. Nesse contexto, Corazza (2002, p. 89) diz que:m“[...] A
criança é considerada um componente essencial da família e da sociedade e seus direitos
passam a ser protegidos pelo Estado”.
Contudo, o sistema educacional direcionado às crianças pobres propostos pelas
elites políticas da Europa, tinha o intuito de promover apenas uma aprendizagem ocupacional
baseada na piedade e na disciplina. Entretanto Oliveira (2002) esclarece que, os jardins de
infância foram direcionados para atender as
crianças da elite, enquanto as crianças das
camadas populares permaneciam nas instituições com base assistencialista.
No início do Século XX, ocorreram na
Europa e nos Estados Unidos, mudanças significativas no campo educacional, por dois médicos: Ovídio Decroly e Maria Montessori.
Decroly desenvolveu uma metodologia
de ensino que oferecia atividades didáticas baseadas na ideia de totalidade do funcionamento psicológico e no interesse da criança, já Maria Montessori realizou um trabalho centrado na
confecção de materiais educacionais apropriados à exploração sensorial das crianças.
Em 1937, Getúlio Vargas implanta o Estado Novo, e com ele emerge a preocupação
de se oferecer uma educação capaz de garantir às novas gerações uma formação com os
valores e normas impostos socialmente. Nos
anos 60 a educação oferecida à criança era
vista como um mecanismo que poderia garantir o sucesso escolar futuro.
No início dessa década ocorreu uma
importante mudança trata-se da Lei de diretrizes e Bases (Lei 4.024/61) que trouxe relevantes mudanças no campo da educação destinada as crianças pré-escolares.
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Na década de 70 o atendimento educacional nas creches e pré-escolas públicas
começa a ser reconhecido pelas políticas governamentais. Entretanto, essa educação ainda
não estava assegurada por Lei, tendo em vista
que a Lei 5692/71 implantada nesse período
não definiu nenhum termo para designar a educação da criança na faixa etária anterior, aos
sete anos, dificultando assim a sua expansão.
Na década de 80 discutiu-se a renovação das propostas pedagógicas nas creches
e pré-escolas. A partir dessas discussões, as
creches e pré-escolas passaram a ser reconhecidas na Constituição Federal (BRASIL, 1988),
como direito da criança e dever do Estado.
Nos anos 90, ocorreram várias conquistas no campo da educação brasileira,
como: a promulgação do Estatuto da Criança
e do Adolescente (1990); a Política Nacional
de Educação Infantil (1994); o reconhecimento do ensino infantil na Lei de Diretrizes e Bases (9394/96) a elaboração dos Referenciais
Curriculares Nacionais para Educação Infantil
(1998).
Atualmente, o desafio da Educação Infantil, é oferecer um ensino voltado para a cidadania com propostas pedagógicas que promovam o desenvolvimento e a aprendizagem
da criança.
As atenções se voltam, não mais para
a garantia de vagas, e sim para a qualidade
do serviço prestado, pois apesar dos avanços
e conquistas, a Educação Infantil ainda carece
de profissionalismo e de reflexão sobre suas
práticas.

O LÚDICO NA ALFABETIZAÇÃO DAS
CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A brincadeira é uma atividade natural
da criança que traz muitos benefícios, pois é
através do brincar que a criança desperta suas
emoções, aprender a lidar com fatos que interligam seu dia a dia, aprende a lidar com o mundo, recriam, repensam, imitam, experimentam
os acontecimentos que lhes deram origem.
Favorecendo a autoestima, auxiliando
no processo de interação com si mesmo e com
o outro, desenvolvem a imaginação, a criatividade, a capacidade motora e o raciocínio.

Como afirma Queiroz, Martins,(2002),
nos jogos e brincadeiras a criança age como
se fosse maior que a realidade, e isto contribui
de forma intensa e especial para o seu desenvolvimento.
A visão da educação infantil ocorreu
transformações com os movimentos sociais,
que visam mudanças no trabalho de desenvolvimento da criança. A creche era vista como
um ambiente assistencialista que só dava assistência na alimentação, vestuário e higiene
e hoje passou a ser vista como um ambiente
de educação, onde a criança desenvolve seu
potencial motor, cognitivo, simbólico, afetivo e
expressivo.
O primeiro passo da mudança foi o
reconhecimento da educação infantil nas creches e pré-escolas, inserindo crianças de 0 a 6
anos .A criança nessa idade passa a merecer
um estudo de qualidade que vise seu desenvolvimento integral.
Mas a falta de qualidade cresce junto
com este avanço também. Como posso educar
uma criança só com contextos? Claro que isso
seria muito desinteressante para uma criança,
pois o brincar vem sendo privilegiado no desenvolvimento da criança e ganhando cada vez
mais espaço na educação infantil e o lúdico é
uma linguagem natural da criança, por isso torna-se importante sua presença na escola desde a educação infantil.
Segundo Pires (1997), o brincar para
a criança não é uma questão apenas de pura
diversão, mas também de educação, socialização, construção e pleno desenvolvimento de
suas potencialidades e habilidades futuras.
Kishimoto (2000) defende que a brincadeira e o jogo interferem diretamente no desenvolvimento da imaginação, da representação simbólica, da cognição, dos sentimentos,
do prazer, das relações, da convivência, da
criatividade, do movimento e da autoimagem
dos indivíduos.
Kishimoto (1999, p. 110) complementa
afirmando que: Nesta linha de pensamento é
brincando que a criança aprende a socializar-se com as outras, desenvolve a motricidade, a
mente, a criatividade.
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Toda criança deve brincar, pois é através da brincadeira que a criança atribui sentido
ao seu mundo, se apropria de conhecimentos
que a ajudarão a agir sobre o meio em que ela
se encontra. Em alguns momentos ela vai reproduzir, em suas brincadeiras, situações que
presenciou em seu meio.
Contudo, Brougère (2001, p. 99) lembra que: “brincadeira é uma mutação do sentido, da realidade: as coisas tornam-se outras.
É um espaço à margem da vida comum, que
obedece a regras criadas pela circunstância”.
A experiência lúdica se alimenta continuamente de elementos que vêm da cultura
geral. Essa influência se dá de várias formas e
começa com o ambiente e as condições materiais.
O que dizem e o que fazem os adultos a respeito dessa atividade, bem como o
espaço, o tempo e os materiais colocados à
disposição das crianças (na cidade, nas moradias e nas escolas), são aspectos que vão ter
papel fundamental para o desenvolvimento da
experiência lúdica.
A criança, quando brinca, entra num
mundo de comunicações complexas que vão
ser utilizadas no contexto escolar, nas simulações educativas, nos exercícios. Nesse sentido, é extremamente importante distinguir os diferentes tipos de atividade que podem e devem
ter seu lugar garantido no contexto escolar.
Entende-se que a atividade lúdica, sobretudo, na educação infantil não é um mero
passatempo, ela ajuda no desenvolvimento integral das crianças, promovendo processos de
socialização e descoberta do mundo.
A criança tem dentro de si potencial e
este emerge nas situações de sua vida, principalmente, nas brincadeiras interativas, são nestes momentos, que o indivíduo apresenta ao
mundo seu ritmo e sua harmonia. A brincadeira
nada mais é do que a linguagem da criança.

O DIREITO DE BRINCAR
O brincar é tão importante para a criança que passou de um simples passatempo para
um direito garantido na Declaração Universal
dos Direitos da Criança, onde no documento
deixa claro que criança terá direito a alimentação, recreação e assistência médica adequada. Estabelecendo de forma igualitária que a
recreação é tão importante quanto à alimentação e a saúde para a criança. Salientando que,
o brincar é muito importante no processo de
desenvolvimento da criança (SCARPA, 1998).
Nesse documento é estabelecido que a criança deva
ter plena oportunidade para brincar e para se dedicar a
atividades recreativas, que devem ser orientados para
os mesmos objetivos da educação. Sendo a sociedade
e as autoridades públicas responsáveis para promoção
destes direitos (SCARPA, 1998).

No Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) no seu artigo segundo é considerado criança, para os efeitos desta Lei, a
pessoa até doze anos de idade incompletos, e
adolescentes aquela entre doze e dezoito anos
de idade. Sendo assim, no artigo dezesseis
a criança tem direito à liberdade, onde compreende alguns aspectos, entre eles o inciso
quarto, que é o de brincar, praticar esportes e
divertir-se (SCARPA, 1998).
O Referencial Curricular Nacional para
a Educação nos informa que:
Brincar é uma das atividades fundamentais para o desenvolvimento da identidade e da autonomia da criança, desde muito cedo, pode se comunicar por meio de
gestos, sons e mais tarde ter determinado papel na brincadeira faz com que ela desenvolva sua imaginação. A
fantasia e a imaginação são elementos fundamentais
para que a criança aprenda mais sobre a relação entre
pessoas (ECA, 1990).

O reconhecimento da educação infantil
em creches e pré-escolas como um dever do
estado e direito da criança foi estabelecido no
artigo 208, inciso IV, da Constituição Federal
de 1988, reafirmada pelo Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA) em 1990, pela lei nº
9394 das Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) em 1996. Portanto a Educação Infantil passou a ter novos objetivos englobando
crianças de 0 a 6 anos.
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Analisando que esta etapa da educação é um momento em que a criança está se
relacionando e aprimorando seus aspectos funcionais é necessário que o educador conheça
as diferentes etapas no processo de desenvolvimento da criança.
Muitas vezes a Educação Infantil é assumida por leigos,
que não possuem nem o nível mínimo de escolaridade exigido no Brasil de acordo com a Lei de Diretrizes
e Base da Educação 9.394/1996, pois muitos ainda
priorizam a visão de cuidados físicos mais do que o
desenvolvimento global, foi pensando nisso que a Lei
de Diretrizes e Base levou aos professores curso de
formação para que estes possam renovar seu método
de ensino com as crianças. Tal processo implica revisar
práticas, rever crenças, hábitos, ou seja, lidar com resistência as inovações (SCARPA, 1998).

O PAPEL DO BRINQUEDO NO
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
Especialistas em educação infantil
como pediatras e pedagogos revelam a importância do brincar para o desenvolvimento
saudável das crianças. E é através das brincadeiras e brinquedos que a criança descobre
o mundo, relaciona-se com outras crianças,
prepara-se para a vida e mantém-se saudável.
Mas para se ter uma ideia da importância do
ato de brincar na construção do conhecimento
é preciso que se observe uma criança brincando (MALUF, 2003).
O brinquedo é entendido como objeto de suporte da
brincadeira, uma vez que, através da inter-relação da
criança como ele é criado um vínculo de afinidade simbólica, “o faz de conta”, sem que haja uma cobrança
de regras definidas no seu desenvolvimento quanto ao
uso (MALUF, 2003).
Quando a criança brinca muitas coisas sérias acontecem. Quando ela mergulha em sua atividade lúdica,
organiza-se todo o seu ser em função da sua ação. É
indispensável que a criança se sinta atraída pelo brinquedo e cabe-nos mostrar a ela as possibilidades de
exploração que ele oferece, permitindo tempo para observar e motivar-se (MALUF, 2003).

A criança deve explorar livremente o
brinquedo, mesmo que a exploração não seja
a que esperávamos. Não nos cabe interromper o pensamento da criança ou atrapalhar a
simbolização que está fazendo. Devemos nos
limitar a sugerir, a estimular, a explicar, sem impor nossa forma de agir, para que a criança

aprenda descobrindo e compreendendo, e não
por simples imitação. A participação do adulto
é para ouvir, motivá-la a falar, pensar e inventar
(MALUF, 2003).
É nessa perspectiva que Maluf (2003,
p. 45) esclarece: Piaget (1978) mostra claramente em suas obras que os jogos não são
apenas uma forma de alívio ou entretenimento
para gastar energia das crianças, mas meios
que contribuem e enriquecem o desenvolvimento intelectual. Segundo este autor os jogos
e as atividades lúdicas tornam-se significativas
à medida que a criança se desenvolve com
a livre manipulação de materiais variados ela
passa a reconstituir, reinventar as coisas, o que
já exige uma adaptação mais completa.
Por meio do brinquedo a criança projeta-se nas atividades dos adultos, procurando ser coerente com os
papéis assumidos. Assim no primeiro momento, suas
ações se direcionam ao significado da situação, ou seja
brincando a criança cria mecanismos para o seu desenvolvimento, pois são ações que se traduzem em experimentação, descoberta, invenção, exercita o raciocínio
vivendo assim, uma verdadeira possibilidade de se enriquecer em vários aspectos e se tornar um indivíduo
criativo e crítico (MALUF, 2003).

Como bem ressalta Kishimoto; Santos (1997, p. 24): “Brincando, a criança experimenta, descobre, inventa, aprende e confere
habilidades. Além de estimular a curiosidade,
a autoconfiança e a autonomia, proporciona o
desenvolvimento da linguagem, do pensamento e da concentração e atenção”.
Portanto, no seu primeiro ano de vida
não necessita de muitos brinquedos, agarra e
sacode objetos, balbucia onde demonstra grande prazer por esses brinquedos motores. Que
são considerados por Piaget (1978) de “jogos
de exercícios”. Assim sendo, os brinquedos de
ficção, ilusão ou simbólico são atuados pelas
crianças na segunda metade do ano de vida e
repercute até os anos pré-escolares. Nas peculiaridades diversas dos brinquedos de ficção é
comum, as crianças atuarem no faz-de-conta
imitando carros, motos ou atribuir vida a objetos inanimados (PIAGET, 1978).
O interessante do brinquedo é que sua estrutura não
tem uma forma pronta, assim, seria impossível acontecer situações imaginárias, restariam apenas regras.
Sempre que há imaginação no brinquedo são estabelecidas regras (PIAGET, 1978).
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O autor (1978) destaca que nos jogos
de regras existe algo mais que a simples diversão e interação, pois, eles revelam uma lógica
diferente da racional. Este tipo de jogo revela
uma lógica própria da subjetividade tão necessária para a estruturação da personalidade humana quanto à lógica formal, advinda das estruturas cognitivas. Dessa forma, no surgimento
do jogo de regras elementos fundamentais do
brinquedo captados e novas transformações
surgem, promovendo o desenvolvimento dos
processos psicológicos da criança.
No entanto, Vygotsky (1979) concluí
que no brinquedo a criança cria uma situação
imaginária. Na evolução do brinquedo tem-se a
mudança da predominância de situações imaginárias para a predominância de regras. Este
ainda cita as contribuições de Vygotsky (1994,
p. 135) este diz que:
Nesta época de globalização e de
avanços tecnológicos o valor dos velhos brinquedos e brincadeiras está passando por um
processo de transição, pois as crianças estão
deixando de se envolverem com tais situações
devido a influência do computador, vídeo game,
televisão e outros brinquedos eletrônicos que
deixam o espaço e o tempo da criança restrito apenas a imaginação e não a manipulação
que corresponde a situação real (VYGOTSKY,
1994, p. 135).
É o caso da evolução das bonecas
que andam sozinhas, corresponde menos a
uma função a um uso do objeto, do que ao
aprofundamento de sua imagem, no caso por
animação; a criança não faz a sua boneca andar, ela anda sozinha. A esse respeito Brougère, (2001, p. 16) ressalta: “É por isso que o
brinquedo me parece ser um objeto extremo,
devido a superposição do valor simbólico a
função. ”

Diante desse contexto, o brincar é hoje
um ato de extremo desafio que as crianças têm
de enfrentar diante da avassaladora rede de
aparelhos virtuais que invadem sua vida, anestesiando seus movimentos corporais e seu
pensamento.
No brinquedo, a criança vive a interação com seus pares no recíproco, no conflito,
na elaboração de novas ideias na construção
de novos significados, interagindo e conquistando relações sociais, constituindo como tais,
num cenário concreto, social, histórico e cultural.
O brinquedo possibilita a criação de um
mundo onde os desejos possam se concretizar
através da imaginação. Que na verdade é uma
atividade psicológica específica da consciência humana, que apenas ocorre com crianças
mais velhas. O brinquedo tem um papel de fundamental importância para o desenvolvimento
da criança enquanto um ser em formação física e psicológica. Nessa perspectiva o brinquedo possibilita a criança conhecer e analisar o
mundo e construir sua personalidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
De acordo com as pesquisas realizadas concluo que a brincadeira, o brinquedo e os
jogos são de grande importância para o desenvolvimento da criança na fase inicial, é por meio
destes que a criança adquire experiências, desenvolve seu potencial motor, cognitivo, aprende
a lidar com o meio, a se defender entre tantas outras formas de desenvolvimento essencial para
esta faixa etária.
Vygotsky (1991, p. 134) faz uso das palavras de Montessori, quando relata que “o jardim
de infância é o lugar apropriado para o ensino da leitura e da escrita”, mas que estas descubram
as respectivas habilidades durante as situações de brinquedo.
Mas mesmo com este grande papel no desenvolvimento das crianças, ainda é grande
a falta de capacitação dos educadores desta fase, o que faz com que os jogos e brincadeiras
fiquem em segundo plano na Educação Infantil, mas como foi através de lutas que conseguiu
mudar a história das creches também há de mudar a realidade destes profissionais, o que já
está se fazendo com os cursos de formação para que mude esta realidade.
Sendo assim, trabalhar com o lúdico é importante na construção do conhecimento na
Educação Infantil, uma vez que auxilia no desenvolvimento da imaginação, do raciocínio, da criatividade. Da mesma forma, na construção do sistema de representação, envolvendo a aquisição
da leitura e escrita, visando à formação dos aspectos motor, cognitivo, físico e psicológicos das
crianças.
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ALFABETIZAÇÃO COMO INSTRUMENTO PARA
LIBERTAÇÃO

RESUMO: O presente artigo tem por objetivo apresentar reflexões sobre a alfabetização e seus
processos, sob a perspectiva do autor Paulo Freire. Primeiramente é verificado os dados de
analfetismo no Brasil, inclusive a concepção de analfabetismo funcional. Posteriormente,
analisará a prática alfabetizadora, de acordo com o método do escritor e professor Paulo Freire. Utilizando-se para isso, obras do autor e outros que remetem sua prática. Sendo assim,
voltada ao respeito da realidade sociocultural do educando, onde a prática alfabetizadora esteja atrelada aos conhecimentos prévios, conhecimento de mundo, ocasionando assim, uma
prática que tenha real significado, partindo daí, a troca dialógica entre os envolvidos: educador e educandos. Assim sendo, um instrumento de reflexão crítica, transformando-se numa
ferramenta de emancipação daqueles que participam do processo de ensino/ aprendizagem.
Colocando-se como sujeitos ativos e que constroem a história.

Palavras-chave: Alfabetização; Método; Concepção Freireana; Reflexão; Emancipação.
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INTRODUÇÃO

A

educação popular, segundo práticas vivenciadas pelo autor Paulo Freire, é pensada e elaborada para as camadas populares da sociedade brasileira. Tal educação
tem por princípio a prática da libertação, visto que a sociedade é dividida em
classes, que separa economicamente e culturalmente aqueles que são integrantes dentro deste
contexto.
De forma crítica e humana, o autor vem relatar e mostrar maneiras de alfabetizar parte
da população excluída economicamente e socialmente, aqueles que não fazem parte concreta e
igualitária, daqueles que possuem os bens econômicos e culturais predominantes, os marginalizados, os analfabetos e analfabetos funcionais.
Através de seu modelo de alfabetização popular, o autor propõe tendências que não
venham priorizar técnicas mecânicas para este fim, mas, foca primordialmente na prática que
promova a conscientização crítica e política daqueles que serão alfabetizados. Empregando o
diálogo mútuo, o conhecimento se torna uma via de mão dupla, educador e educando aprendem
entre si.
Tal conhecimento, ultrapassa práticas mecânicas e questões formais, voltando-se a prática política para tomada de ações, o educando passa a refletir e questiona-se com o grupo,
sobre questões sociais que o estão afetando, com questionamento crítico e autônomo. Assim, a
educação popular voltada a práticas sociais e humanas, prioriza aquele que ali estão participando, sua fala, sua ação, sua cultura, enfim prioriza o ser humano, o respeito e a admiração, neste
ambiente há o incentivo, a coragem de tomadas de decisões, de práticas que venham exigir e
proporcionar igualdade e valorização. Para isso:
A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não pode prescindir da continuidade da leitura daquele (A palavra que eu digo sai do mundo que estou lendo, mas a palavra que sai do mundo
que eu estou lendo vai além dele). [...] Se for capaz de escrever minha palavra estarei, de certa forma transformando o mundo. O ato de ler o mundo implica uma leitura dentro e fora de mim. Implica na relação que eu tenho
com esse mundo (FREIRE, 1981).

Ao ser analisada tal citação, verifica-se em evidência a necessidade de uma prática alfabetizadora emancipadora, que principie do sujeito e ultrapasse “fronteiras” subjetivas, internas, já
que tal palavra como instrumento alfabetizador não é vago, sem significado. Ao contrário, é repleta de sentido para o educando, por isso, é consistente, incorporada a sua vivência, há aquilo que
lhe tem relevância, valor. Sendo assim uma prática concreta, de libertação e construção de história. Inseridos, ambos, educador e educando num processo criador, de que eles são sujeitos.
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ANALFABETISMO E ALFABETIZAÇÃO decodificação de símbolos de escritas e leitu-

ras “neutras”, mas a alfabetização como instru“A taxa de analfabetização mais atual mento para a conscientização política destes
no Brasil foi divulgada pelo IBGE em Maio de sujeitos, conscientizando-os da ferramenta do
2018 na última Pesquisa por Amostra de Do- ler e escrever como prática para libertação.
micílios (Pnad 2017). O Brasil tem pelo menos
Nesta prática da alfabetização, segun11,5 milhões de pessoas com mais de 15 anos
analfabetas (7% de analfabetismo)”. O conceito do o autor Paulo Freire, não é possível desenusado pelo IBGE nas suas estatísticas conside- volvê-la sem a devida compreensão da escrira alfabetizada a “pessoa capaz de ler e escre- ta e leitura como prática expressiva, de uma
ver pelo menos um bilhete simples no idioma ideia. Partindo de algo que tenha significado
real aqueles que a assimilam, pautada no coque conhece”.
nhecimento prévio (palavras geradoras e temas
Ainda, “três em cada dez jovens e adul- geradores) que todos os indivíduos possuem
tos de 15 a 64 anos no País - 29% do total, o dentro do seu contexto social/cultural. Algo,
equivalente a cerca de 38 milhões de pesso- palpável, não apenas uma porção de letras e
as - são considerados analfabetos funcionais”. palavras sem significado. Tal, ato pedagógico,
Através dos dados disponíveis pelo instituto auxilia na diminuição dos analfabetos funcioIBGE, percebe-se ainda parte substancial da nais, já que esta prática é essencialmente volpopulação analfabeta, incluindo os analfabetos tada a reflexão crítica daquilo que se escreve
funcionais, aqueles que decodificam os sím- e lê.
bolos (letras), mas não associam significados
EDUCAÇÃO BANCÁRIA E
a estas, por exemplo, na leitura de um texto
ALFABETIZAÇÃO
qualquer não conseguem compreender o significado real da mensagem a ser transmitida,
O autor Carlos Rodrigues Brandão, ao
portanto ler e escrever é apenas a junção de
letras sem significado real. A escrita e a leitura mencionar sobre o modelo educacional tradicomo prática de expressão de pensamentos, e cional para prática da alfabetização, diz: “Mespara o adquirir conhecimentos neste contexto mo quando há alguém que diga que tudo é
neutro e que foi escolhido por acaso, ou por
não se fundem.
critérios de pura pedagogia, todos nós sabeApesar de dados divulgados pelo MEC mos que quem dá a palavra dá o tema, quem
de diminuição das taxas de analfabetismo no dá o tema dirige o pensamento, quem dirige o
Brasil, verifica se ainda sim, a grande presen- pensamento pode ter o poder de guiar, a consça deste “monstro educacional”, na educação ciência” (BRANDÃO, 1981, p. 22).
brasileira. Os dados descritos se tornam ainda
Partindo deste trecho, pode-se notar
mais alarmantes, quando analisados a partir
de uma visão crítica. Já que, aqueles que ape- que a alfabetização convencional direciona
nas leêm, sem refletiram sobre seus significa- ideologicamente aqueles que “aprendem” dedos implícitos, ou não conseguem perceber em terminados conteúdos e ainda não estimula a
sua própria escrita uma prática de expressão. ato do pensar e refletir.
Neste contexto, volta-se a reflexão da
educação popular, engendrada pelo autor e
professor Paulo Freire, voltada as camadas populares que, em sua maioria são analfabetas e
consequentemente excluídas e marginalizadas,
sendo uma pedagogia que visa não apenas a

Introduz-se conteúdos predeterminados a este fim, os educandos decorar e memorizar letras/frases, sem significados, que
posteriormente poderão ser esquecidos, ou
que não terão uma função social, a alfabetização partindo deste pressuposto serve apenas
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para memorização de conteúdos vazios e para
a manutenção e reprodução cega de um sistema social que se mantém da ignorância de
sua população. Nesta prática de memorização,
o educador (mesmo que não perceba o mecanismo das suas ações) se coloca em posição de superioridade e autoritarismo, apenas
narrando conteúdos que são depositados nos
educandos “recipientes vazios”. Assim:
Quanto mais analisamos as relações educador- educandos, na escola, em qualquer de seus níveis (ou
fora dela), parece que mais nos podemos convencer
de que estas relações apresentam um caráter especial
e marcante - o de serem relações fundamentalmente
narradoras, dissertadoras […] narração de conteúdos
(FREIRE, 2005, p.64).

Nesta prática o educador é o sujeito
que detém todo o conhecimento e saber, devido a sua posição de superioridade, diante do
educando. Deposita conteúdos, predeterminados, narrando-os. “Cuja tarefa indeclinável é
“encher” os educandos dos conteúdos de sua
narração” (FREIRE, 2005, p.65).
Esta seria a concepção bancária, em
que os educandos são meros recipientes vazios, aceitando passivamente o preenchimento com estes conteúdos .Estando todos
a serviço de um modelo educacional que não
emancipa, apenas mantêm a sociedade como
está, dividida em classes, onde os opressores
mantêm-se no poder e oprimidos não notam,
não refletem e consequentemente não agem,
então as desigualdades permanecem. Sendo assim, mantidos os analfabetos funcionais,
aqueles que não precisam ter consciência do
que leem e escrevem, apenas precisam estar
enquadrados nas estatísticas de que não são
mais “analfabetos”.

ALFABETIZAÇÃO LIBERTADORA E
HUMANIZADORA
Segundo o autor Paulo Freire, a alfabetização/educação, ultrapassa meros comunicados e memorizações, está de fato, deve
proporcionar a libertação, que ocorre através
da leitura crítica, não apenas das palavras, mas
do contexto, a mensagem que está “embutida”,
nas entrelinhas. Ainda segundo o autor, o processo de alfabetização se dá inicialmente pelo
“levantamento do universo vocabular”, dando-se início através, de um estudo por parte do
educador da comunidade, a realidade sociocultural em que o educando está inserido:
Esta primeira etapa pedagógica de construção do método foi chamada por Paulo Freire de vários nomes
semelhantes: “levantamento do universo vocabular” (em Educação como Prática da Liberdade),
“descoberta do universo vocabular” (em Conscientização), “pesquisa do universo vocabular” (em
Conscientização e Alfabetização), “investigação do
universo temático” (em Pedagogia do Oprimido). De livro para livro algumas palavras mudaram, mas sempre
permaneceu viva a mesma idéia: a idéia de que há um
universo de fala da cultura da gente do lugar, que deve
ser: investigado, pesquisado, levantado, descoberto
(BRANDÃO, 1981, p. 11).

Partindo deste levantamento, através
desta pesquisa, recolhe-se as “palavras geradoras”, aquelas retiradas da realidade dos
educandos, as palavras geradoras serão as
precursoras na prática da alfabetização. Sendo necessário a busca, a descoberta, das palavras com aprofundamento, havendo sentido de
manifestação social, compreendem-se quais
seus verdadeiros significados, significados estes que fazem o educando e educador construtores de conhecimentos.
Deste modo, “[...] as palavras devem
também conter sentidos...carregados de carga afetiva e de memória crítica [...] as palavras
que convivem com a fala [...] da gente do lugar
[...] sejam sentidas por quem fala” (Brandão,
p.15, 1981). Assim, “a palavra geradora sugere, desafia o pensar sobre” (BRANDÃO, 1981,
p.18). Além disso:
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A melhor palavra geradora é aquela que reúne em si
a maior porcentagem possível dos critérios sintático
(possibilidade ou riqueza fonêmica, grau de dificuldade
fonética complexa, de manipulabilidade dos conjuntos
de sinais, as sílabas, etc.),semântico (maior ou menor
intensidade do vínculo entre a palavra e o ser que designa, maior ou menor adequação entre palavra e ser
designado, etc.), pragmático (maior ou menor teor de
conscientização que a palavra traz em potencial, ou
conjunto de relações sócio-culturais que a palavra gera
na pessoa ou grupo que a utiliza), (BRANDÃO, 1981,
p.15).

Seguidamente, posterior a alfabetização propriamente dita, emprega-se “os temas
geradores”, presentes em debates, estes permanecem voltados a realidade do educando.
Porém, “... pode acontecer, mesmo na etapa
de alfabetização, um interesse em provocar debates mais a fundo sobre as questões que as
palavras geradoras apenas sugerem...” (Brandão, p.17, 1981). Mas, normalmente acabam
sendo “material de discussão em fases mais
adiantadas do trabalho” (Brandão, p.19, 1981),
voltados para debates e reflexões.

bre o mundo em que estão envolvidos, utilizando para este fim, as expressões oral, escrita e
a leitura. Assim:
Um dos pressupostos do método é a idéia de que ninguém educa ninguém e ninguém se educa sozinho. A
educação, que deve ser um ato coletivo, solidário — um
ato de amor, dá pra pensar sem susto —, não pode ser
imposta. Porque educar é uma tarefa de trocas entre
pessoas e, se não pode ser nunca feita por um sujeito
isolado (até a auto-educação é um diálogo à distância),
não pode ser também o resultado do despejo de quem
supõe que possui todo o saber, sobre aquele que, do
outro lado, foi obrigado a pensar que não possui nenhum (BRANDÃO, 1981, p. 9).

Neste contexto voltado à alfabetização/
educação, o educador, necessita da conscientização de também oprimido, tanto quanto o
educando, conscientização do modelo social e
educacional predominante repleto de determinada ideologia, que “...tem que ver diretamente com a ocultação da verdade dos fatos, com
o uso da linguagem para penumbra, opacizar a
realidade ao mesmo tempo que nos torna “míopes”, (Freire, p.125, 1996) por isso a necessiEstas compõem “o círculo de cultura”, dade de sua conscientização e sua postura poonde são debatidos aspectos sociais relacio- lítica. Para a prática de uma pedagogia idem.
nados à realidade daqueles que participam da
prática de alfabetização. O educando “[...] coordena um grupo [...] , a todo momento, anima
Ora, se a educação/alfabetização, seum trabalho orientando uma equipe cuja maior gundo Paulo Freire são práticas libertadoras e
qualidade deve ser a participação ativa em ultrapassam apenas a memorização de códitodos os momentos do diálogo, que é o seu gos e conteúdos sem significados, esta deve
único método de estudo no círculo[...] (BRAN- fundamentar-se, num outro contexto, contendo
DÃO, 1981, p.21).
objetivos emancipadores e críticos.
De cultura, porque, muito mais do que o aprendizado
individual de “saber ler-e-escrever”, o que o círculo produz são modos próprios e novos, solidários, coletivos,
de pensar. E todos juntos aprenderão, de fase em fase,
de palavra em palavra, que aquilo que constroem é
uma outra maneira de fazer a cultura que os faz, por
sua vez, homens, sujeitos, seres de história — palavras
e idéias-chave no pensamento de Freire (BRANDÃO,
1981, p.22).

Partindo de uma alfabetização/educação, pautada no diálogo entre os envolvidos,
diálogo aberto, respeitoso e humanizado, com
troca de conhecimentos, conscientização política e social: Portanto: “Não há outro caminho
senão o da prática de uma pedagogia humanizadora, que […] em lugar de se sobrepor aos
oprimidos e continuar mantendo-os como quaConstituindo sentido, incorporado a sua se “coisas”, com eles estabelece uma relação
realidade, promovendo, fomentando, a análise dialógica permanente” (FREIRE, 2005, p.63).
dentro de determinado tema, considerado relevante no contexto vivenciado. Prática dialógica
e conscientizadora, observando e refletindo so484
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Não é uma educação fria e imposta,
pois baseia-se no saber da comunidade e incentiva o diálogo, sendo humanizadora. Em
oposição a alfabetização alienante, tal volta-se
a concepção problematizadora, a alfabetização
emancipadora. O educador neste contexto não
mais depositar conteúdos, ao contrário, em diálogo com o educando e partindo de sua realidade cotidiana, problematizam situações concretas, sendo “agora investigador crítico, em
diálogo com o educando, investigador crítico
também” (FREIRE, 2005, p.80), ambos constroem juntamente, conhecimento, conscientização e criticidade. Assim:
O educador já não é o que educa, mas o que educa,
em diálogo com o educando que, ao ser educado, também educa. Ambos assim se tornam sujeitos do processo em que crescem juntos e em que os “argumentos de autoridade” já não valem. Em que, para ser-se,
funcionalmente, se necessita de estar sendo com as
liberdades e não contra elas (Freire, 2005, p.79).

DIÁLOGO NA ALFABETIZAÇÃO/
EDUCAÇÃO: PRÁTICA PARA
CONSCIENTIZAÇÃO E
TRANSFORMAÇÃO SOCIAL
Partindo do diálogo como ferramenta
fundamental na prática da alfabetização, com
base em situações sociais concretas, as letras ganham outro significado, estas ganham
sentido, partem das palavras geradoras, o que
vivenciam:
Talvez nunca tenhamos tido em nossa história necessidade tão grande de ensinar, de estudar, de aprender
mais do que hoje. De aprender a ler, a escrever [...]
De compreender a situação ou as situações do país.
O intelectualismo combatido é precisamente esse palavreado oco, vazio, sonoro, sem relação com a realidade
circundante, em que nascemos, crescemos e de que
ainda hoje, em grande parte, nos nutrimos. Temos de
nos resguardar deste tipo de intelectualismo (FREIRE,
1997, p. 58).

Além de letras, palavras e frases, serem “aprendidas” na prática da escrita/ leitura,
o conhecimento é construído, de acordo com
Paulo Freire, a partir também, de experiências
dialógicas, partindo do conhecimento prévio
dos educandos, caso contrário, a educação
formal e suas práticas estarão subordinadas a
técnicas vazias e não significativas.
Tal práxis, com base na dialogicidade,
verifica a realidade sociocultural do educando,
com suas expressões, suas palavras, estas estando diretamente ligadas as vivências internas
e externas, relações sociais e culturais, […] a
dialogicidade é uma exigência da natureza humana e também um reclamo da opção democrática do educador. (FREIRE, 2001, p. 74), a
ação dialógica está diretamente ligada à ética,
ao respeito ao outro, o seu pensar e viver, a
democracia.
Verificação e problematização conjunta, educador e educandos, na busca por respostas e mudanças que vise a emancipação
não apenas social e cultural, mas a transformação interna, construção de conhecimentos,
que se dará inicialmente internamente, refletida
e debatida, “não há comunicação sem dialogicidade e a comunicação está no núcleo do fenômeno vital. Nesse sentido, a comunicação é
vida e fator de mais - vida” (Freire, 2001, p. 74)
assim assimilada, para posterior exteriorização,
afirmando a posição daqueles que desenvolveram-se juntamente, dialogicamente. Diálogo
baseado no respeito às diversidade. Assim:
[…] diálogo entre professoras ou professores e alunos
ou alunas não os torna iguais, mas marca a posição
democrática entre eles ou elas, Os professores não são
iguais aos alunos por “n” razões entre elas porque a
diferença entre eles os faz ser como estão sendo. Se
fossem iguais, um se converteria no outro. O diálogo
tem significação precisamente não apenas com sua
identidade, mas a defendem e assim crescem um com
outro. Diálogo por isso mesmo, não nivela , não reduz
um ao outro. Nem é favor que um faz ao outro. Nem
é tática manhosa, envolvente, um usa para confundir
o outro. Implica, ao contrário, um respeito fundamental
dos sujeitos nele engajados, que o autoritarismo rompe ou não permite que se constitua. Assim também a
licenciosidade, de forma diferente,mas igualmente prejudicial (FREIRE, 1997, p. 60).
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As diferenças verificadas entre os indivíduos não os divide, ao contrário, os aproxima, ambos reconhecem sua posição de seres inacabados, humildemente reconhecem-se
como tal, então “se abre [...] a possibilidade
da inserção numa busca permanente” (FREIRE, 2001, p.75), educação que possibilite as
construções conjuntas, completando-se com
o outro e o mundo, educação humana, reconhecendo a inconclusão, estando pautada no
“caráter da constante busca percebida como
necessária” (FREIRE, 2001, p. 75).

Através da prática [...] como instrumento para libertação. Em certo momento não apenas vivíamos, mas
começamos a saber que vivíamos, daí que nos tivesse
sido possível saber que sabíamos e, portanto, saber que
poderíamos saber mais. O que não podemos, como seres imaginativos e curiosos, é parar de aprender e de
buscar, de pesquisar a razão de ser das coisas. Não
podemos existir sem nos interrogar sobre o amanhã,
sobre o que virá, a favor de que, contra que, a favor de
quem , contra quem virá; sem nos interrogar em torno
de como fazer concreto o “inédito viável” demandando
de nós a luta por ele (FREIRE, 1997, p.50).

No contexto histórico é possível mudanças, os sujeitos reconhecem sua postura
maleável, questionadora e criadora, já que não
se encontram “acabados” por definitivo, sendo
possível mudar e transformar situações, colocando-se responsavelmente e conscientemente em posição de ser criador e transformador,
mudança focada na reflexão crítica, problematizadora e dialógica.

Educação dialógica focada na humildade, reconhecimento por parte do educador de
sua posição como “ser inacabado que terminou por se saber inacabado” (FREIRE, 1996,
p. 136) da necessidade do aprendizado, adquirido com o outro, como instrumento para a
edificação conjunta de conhecimentos, diálogo
baseado no respeito as diversidades sócio- culturais existentes no contexto escolar, atingindo
No entanto, pode-se verificar o contráo campo social e político do homem, possibilirio, a falta de ações, decorrente de uma situtando a reflexão crítica consciente democrática
ação reconhecida e assimilada como não muentre todos os envolvidos nesta prática.
tável, não agem, não transformam, estes não
Desta forma a educação, “[...] se com- libertam, não criam história. Apenas mantêm
pleta e se sela no outro, o de aprender, e am- as situações sociais como estão, impossíveis
bos só se tornam verdadeiramente possíveis em seu intelecto fatalista de serem modificaquando o pensamento [...] do educador ou da das. Não obstante, partindo das perspectivas
educadora não freia a capacidade de critica- do autor, é possível verificar uma educação,
mente também pensar ou começar a pensar que priorize e internalize o diálogo como prática fundamental, para a construção do conhedo educando” (FREIRE, 1997, p. 60).
cimento, mais que isso, possibilita a probleDialógica e libertadora, focada na prá- matização de questões sociais que envolvem
tica da conscientização, verifica a inconclusão a todos que estão inseridos neste contexto, e
existente em todos os sujeitos, devido a esta prática que promovam mudanças, práticas hisinconclusão, a possível prática histórica, os ho- tóricas.
mens constroem e criam situações, fazem hisAssim, na ação dialética, que possibitória, quando reconhecem sua função de ser
mais, de ser não acabado. Os indivíduos têm o lita a: “[...] educação enquanto ato de conhedireito de reconhecer sua essência, estes têm cimento, não só de conteúdos mas da razão
este direito, são humanos tem essência - não de ser dos fatos econômicos, sociais, políticos,
podem se deixar esconder atrás de “violências ideológicos, históricos, que explicam o maior
simbólicas” manipulações ideológicas – mas, ou menor grau de “interdição do corpo” consatravés de uma alfabetização pensada no sujei- ciente, a que estejam os submetidos” (FREIRE,
to, na sua realidade, sua essência, sua verda- 1997, p. 52).
de, podendo ser, de fato, instrumentos de libertação. Retirando o véu que cobre seus olhos:
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Paulo Freire afirma sua esperança nos
homens e ações pedagógicas, quando diz:
“Recuso esse fatalismo em nome de minha
compreensão do ser humano e da história, do
meu ponto de vista ético e porque não posso
negar minha fé” (FREIRE, 2001, p. 81). Observando o diálogo entre educador e educando
como prática humana, libertadora e histórica,
verificamos a ação política consciente do educador, construção politizada de práticas escolares e ações que irá expor.

Educação popular igual consciência
crítica, igual autonomia, autonomia igual ação,
ações igual mudanças sociais, igual prática libertadora. Aqueles conscientes das relações
sociais que se estabelecem, são sujeitos políticos, suas ações são pensadas, não isoladamente, mas com o grupo que o envolve, da
comunidade que faz parte. “No mundo da História, da cultura, da política, constato não para
me adaptar mas para mudar” (FREIRE, 1996,
p.77).

Prática dialógica entre os envolvidos,
sobre as situações sociais que os circundam,
reflexão sobre adversidades, e quais ações serão possíveis para a mudança e transformação
de uma situação vista anteriormente como “natural” e/ou imutável. Compreende-se e adquire-se consciência crítica, voltada à reflexão de
uma determinada situação social e consequentemente ações, que de fato, venham mudar de
forma positiva um determinado contexto.

A educação popular, partindo da realidade daquele que está envolvido neste processo, através da alfabetização dentro de um
contexto real, não só possibilita o ler e escrever, mas acima de tudo promove a autonomia,
a prática do pensar, do refletir, questões sociais e políticas, se colocando, como de fato
é, parte integrante de questões que o afetam
diretamente, deixando “o saber ingênuo”, para
passar a pensar de forma crítica reflexiva, tal
educação proporciona efetivamente a consOs sujeitos reconhecem-se como se- cientização daquele que participa deste prores históricos, seres fazedores de história, que cesso como sujeito ativo e autônomo.
criam e mudam situações. Já que compreendem “a realidade social, objetiva, que não exisAssim sendo, prática pedagógica, paute por acaso, mas como produto da ação dos tada em ação dialógica e partindo do conhehomens, também não se transformam por aca- cimento prévio dos educandos, caso contráso” (FREIRE, 2005, p.41).
rio, tais suas práticas estarão subordinadas a
técnicas vazias e não significativas. Portanto
Ambos educador e educando cami- a educação popular e a conscientização que
nham juntos, aprendem a caminhar juntos, fa- proporciona a todos os envolvidos neste prozendo e refazendo acontecimentos, episódios, cesso:
situações. Assim, a educação popular e seus
educadores devem “... primeiro, respeitar a É um processo de transformação do modo de pensar
compreensão do mundo dos educandos [...] os […] através da prática política humanamente refletida,
da produção pessoal de uma nova lógica de uma nova
desafie a pensar criticamente; segundo, que compreensão de mundo: crítica, criativa e comprometinão separe o ensino do conteúdo do ensino do da. O homem que se conscientiza é aquele que aprenpensar” (FREIRE, 1997, p.72), também “... exi- de a pensar do ponto de vista da prática de classe
ge a formação permanente dos educadores e que reflete, aos poucos, o trabalho de desvendamento
simbólico da opressão e o trabalho político de luta pela
das educadoras, sua formação científica, mas
superação (BRANDÃO, 1986, p.109).
sobretudo, exige um empenho sério e coerente
no sentido da superação das velhas marcas
autoritárias, elitistas” (FREIRE, 1997, p.72).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O artigo em questão referiu-se a alfabetização como instrumento para permanência ou
emancipação das desigualdades sociais observadas na sociedade que estamos inseridos. Dessa forma, fica evidenciado a sua não neutralidade, seu objetivo em manter determinados mecanismos sociais/ culturais. Assim sendo, apenas um reprodutor do modelo social que o mesmo
encontra-se incorporado.
Neste contexto, o educador e sua prática pedagógica, necessita ser refletida, como ato
político, pautado no diálogo e construção do conhecimento junto com o educando. Ação esta
que será refletida na sociedade, já que ambos são fazedores de história.
“A compreensão da História como possibilidade e não como determinismo, [...] a capacidade de comparar, de analisar, de avaliar, de decidir...” (FREIRE, 1996, p.54), sendo assim,
tal educação/alfabetização voltada a alternativas possíveis, cabíveis, necessárias, voltadas a
perspectivas de esperança. Educando e educador como protagonistas, reflexivos, participantes,
atuantes, construtores, no contexto de movimento, de ação, agir voltado a autonomia.
Deste modo, a educação popular é uma prática política, um instrumento para transformar
situações, proporcionando a retirada do véu dos olhos, passa-se a enxergar a realidade como
é e agir conforme o que se vê, passando-se a refletir criticamente a respeito. Prática humana
voltada à igualdade, respeito e diálogo. Proporcionando a liberdade consciente e social.
Educação como instrumento emancipador, sendo refletido na sociedade, encontrando-se como ferramenta real de transformação e diminuição das desigualdades presentes, observadas e vivenciadas por todos nós. Sendo um local conscientizador, libertador, um cenário de
socialização para a mudança.
Acreditar, neste contexto significa sonhar, idealizar, focar, determinar, em diálogo com o
outro, democraticamente construir um mundo mais humano e justo. Por isso: “Enquanto projeto,
enquanto desenho do “mundo” diferente, menos feio, o sonho é tão necessário aos sujeitos políticos, transformadores do mundo e não adaptáveis a ele” (FREIRE, 1997, p. 47).
O sonho baseado na igualdade social, ações conscientes e transformadoras dos sujeitos, não é ilusório, mas afirmado em atos na busca da realização de em sonho real que promova
a igualdade, justiça e democracia de fato. “Reconheço a realidade . Reconheço os obstáculos,
mas me recuso a acomodar-me em silêncio ou simplesmente tornar-me o eco macio, envergonhado ou cínico, do discurso dominante” (FREIRE, 2001, p.70). “Sonhar
não é apenas um ato político necessário, mas também uma conotação
da forma histórico-social de estar sendo de mulheres e homens. Faz
parte da natureza humana que, dentro da história, se acha em permanente processo de tornar- se” (FREIRE, 2001, p.47).
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A IMPORTÂNCIA DO MOVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente trabalho é produto da pesquisa sobre o movimento na educação infantil,
sua prática e sua importância de formar o aluno em sua globalidade, sendo na parte cognitiva,
afetiva e social. Abordar a questão do movimento dentro e fora da sala de aula, como esse
movimento pode ser trabalhado e sua grande relação com a aprendizagem da criança. Tendo
em vista o papel do professor em mediar, intervir e de oferecer um ambiente desafiador e estimulante, para que o processo de desenvolvimento da criança ocorra de maneira significativa.

Palavras-chave: Desenvolvimento Motor; Estímulo; Planejamento; Prática Docente.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho se organiza em torno de um objetivo central: subsidiar todos os envolvidos no processo de desenvolvimento e aperfeiçoamento das competências
motoras fundamentais da criança, mostrando que esse processo inicia dentro da
educação infantil.
Outro propósito importante deste trabalho é contribuir para a reflexão e discussão dos
professores, referente o movimento trabalhado na educação infantil, e que as aquisições dessas
habilidades motoras ocorrem ao longo dos anos, com isso sensibilizar os educadores a ter uma
visão mais profunda e significativa do que realmente o movimento da criança representa. Trabalhando assim, possibilitará o desenvolvimento integral da criança.
Para a realização deste trabalho, adotamos pesquisas bibliográficas, onde investigamos
sobre Importância do Movimento na Educação Infantil, a partir do referencial teórico existente em
documentos e publicações, leitura analítica, fichamento, ficha de resumo e ao final a elaboração
da pesquisa, formatação da monografia.
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O MOVIMENTO NA EDUCAÇÃO FÍSICA movimento corporal que dá sustentação para o
O trabalho do movimento dentro da
Educação Infantil tem um papel fundamental,
envolvendo os aspectos cognitivo, afetivo e social, sendo o professor sujeito responsável em
mediar, intervir e planejar no processo de aprendizagem, oferecendo objetos e espaços que estimulem o movimento da criança, para que ela
possa adquirir os mecanismos básicos de seu
movimento (WALLON, 1968).
A teoria vygotskyana, trata dos processos de desenvolvimento psíquicos e fisiológicos,
através das interações do sujeito, dentro do contexto onde está inserido e o que lhe é proposto,
sendo assim, a aquisição das habilidades motoras ocorre ao longo dos anos, sendo o contexto
o responsável, necessitando de um adulto para
essa mediação (WALLON, 1968).
A aquisição de um grande número de
habilidades motoras ocorre no lar, ambiente familiar, mas um bom número delas é adquirida
na escola, então encontramos o contexto escolar, peça fundamental para o desenvolvimento
dessas habilidades, responsável em oferecer
as condições necessárias para que as crianças
possam se movimentar (WALLON, 1968).
Quando se trata de planejamento, o
professor deve ter em mente os tipos de movimentos que serão trabalhados com as crianças,
de acordo com o nível de desenvolvimento que
elas se encontram, como também qual será o
objetivo daquele movimento trabalhado. De
acordo com Wallon (1968), para entendermos o
desenvolvimento humano, devemos considerar
de forma integrada a motricidade, a afetividade
e a cognição. Assim, ao dirigir o foco de sua
análise para a criança, o autor revela que é na
ação sobre o meio humano, e não sobre o meio
físico, que deve ser buscado o significado das
emoções.
Wallon (1968) enfatiza que antes do
aparecimento da linguagem falada, as crianças
comunicam-se e constituem como sujeitos com
significado pela ação e interpretação do meio
humano, através de suas próprias emoções,
primeiro sistema de comunicação expressiva.
Wallon afirma que os movimentos no começo
da vida são reflexivos e impulsivos, tornando-se
involuntários e expressivos, assim o movimento para o autor é mental e afetivo, ou seja, é o

desenvolvimento da afetividade e o desenvolvimento das funções mentais, sendo necessário
ser trabalhado o afetivo e o cognitivo de acordo
com cada etapa do desenvolvimento do indivíduo, sua teoria aborda temas como a emoção,
a motricidade, a formação da personalidade, linguagem, pensamento, mostrando a importância
de se conhecer como o movimento é uma peça
fundamental para o desenvolvimento da criança.
Quando pequenas, as crianças não sabem falar, então se comunicam com pequenos
gestos, seu único modo de interagir com o meio
é através de seus movimentos, eis a questão de
se trabalhar o movimento na Educação Infantil,
conforme o teórico Jean Piaget (1968), o desenvolvimento psicológico não é dado à criança,
naturalmente ao nascer. É ela que irá construir,
ativamente, seu desenvolvimento, a partir do
crescimento orgânico (da maturidade neurológica e fisiológica), das experiências que vivencia
quando interage com o ambiente físico e social
e de atividades denominadas equilibração. Essa
convicção levou-o a dividir o processo de desenvolvimento em períodos, chamados também
de fases, estágios ou etapas (PIAGET, 1968).
Piaget sempre destacou o papel da interação social para o desenvolvimento cognitivo, valorizando o intercâmbio entre as pessoas,
como por exemplo, as conversas, brincadeiras,
jogos, o que podemos compreender a importância do movimento para a realização de tais atividades, ele afirma que a inteligência se constrói
a partir da atividade motora da criança com o
meio em que ela vive (PIAGET, 1968).
Grandes pensadores, como Maria Montessori defendia escolas com espaços internos
capazes de permitir aos alunos movimentos livres, facilitando o desenvolvimento da independência e da iniciativa sensorial e motora desempenha função essencial no desenvolvimento da
criança, pois é por meio do movimento e do
toque que os pequenos exploram e decodificam
o mundo ao seu redor (PIAGET, 1968).
Nas escolas Montessorianas, foi explorada duas de suas ideias principais: a educação
pelos sentidos e a da educação pelo movimento, porque é por meio do movimento e do toque
que as crianças exploram e decodificam o mundo ao seu redor (PIAGET, 1968).
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pacidade de mover-se numa variedade de maneiras, em situações esperadas e inesperadas.
Conforme o teórico Jean Piaget, a Aprender a mover-se envolve atividades como
criança tem o movimento como sua primeira tentar, praticar, pensar, tomar decisões, avaliar,
manifestação na vida, pois desde a vida intra ousar e persistir:
uterina, que os seres humanos se manifestam O trabalho com o movimento não pode ser direcionado
apenas para o desenvolvimento físico da criança. Pois
através do movimento, tornando seu princi- a criança precisa dominar o seu movimento conscientepal meio de comunicação e interação com o mente para que tenha oportunidade de explorar o ammeio em que vivem, os movimentos de crian- biente, criar novas relações de relacionamento com o
ças recém-nascidas, são desordenados e in- seu corpo, de conhecê-lo e aprender a usá-lo de forma
benéfica, funcional e intencional (MELLO, 1996, p. 25).
conscientes, padronizados e consistentes, em
Trabalhar o movimento envolve vários
outras palavras, os movimentos tornam autofatores como: a integração psiquismo-motricimatizados, assumindo características denomidade, sendo motricidade o resultado da ação
nadas hábitos motores (PIAGET, 1968).
do sistema nervoso sobre a musculatura e o
A ação da criança tem sempre um obpsiquismo como o conjunto de sensações, perjetivo, a transformação do outro, e quando ela
cepções, imagens, pensamentos, afeto, linguaexerce o controle do seu corpo, seu objetivo
gem, e outros. Também função psicomotora,
será a transformação do ambiente, a partir de
onde integra a incitação, a preparação, a orgasua ação sobre ele, essa ação representa a
nização temporal, a memória, a motivação, a
manifestação externa da união entre corpo e
atenção.É através do movimento que a criança
mente, por isso está carregada de simbologia
irá desenvolver seu aspecto físico, intelectual e
sua expressividade. Essa manifestação do moemocional (MELLO, 1996).
vimento acontece de acordo com a disposição
mental e física que o indivíduo está inserido. E
RCNEI
é isso que podemos notar a partir dos teóricos
Vygotsky, Wallon e Piaget, que tudo está relaDe acordo com o RCNEI, a escola tem
cionado com o contexto, com ambientes que
que organizar ambientes que favoreçam o mopossibilitam o movimento da criança (PIAGET,
vimento da criança, onde se sintam acolhidas
1968).
e protegidas, tornando o professor responsável
Considerando que cada criança tem em proporcionar e garantir um ambiente rico,
sua própria história pessoal, chegam à escola prazeroso, saudável e significativo para o aluno
com sua bagagem cultural, e na sala, através (MELLO, 1996).
da motricidade e metodologia de intervenção,
Para o Referencial Curricular Nacional
que vai possibilitar que a criança viva suas ex- (BRASIL, 1998, p.15), o movimento é uma imporperiências a partir do prazer do movimento e tante dimensão do desenvolvimento e da cultura
da relação com os outros e com o espaço. E humana, visto que, “as crianças se movimentam
o trabalho com o movimento começa a partir desde que nascem adquirindo cada vez maior
da Educação Infantil, pois é nessa face que a controle sobre seu próprio corpo e se apropriancriança começa a explorar seus movimentos do cada vez mais das possibilidades de interalocomotores fundamentais, como engatinhar, ção com o mundo”.
Os conteúdos de movimento apresentaandar, correr, saltar, que aos poucos vão se
dos no RCNEI foram organizados em blocos: a
aprimorando e adicionando ao seu repertório
expressividade, o equilíbrio e a coordenação. Exmotor.
pressividade: nessa direção, o Referencial CurriAprender a mover-se envolve contí- cular Nacional (BRASIL, 1998) sugere atividades
nuo desenvolvimento da capacidade de usar para crianças de 0 a 3 anos: reconhecimento proo corpo efetivamente e graciosamente com gressivo de segmentos e elementos do próprio
crescente evidência de controle e qualidade no corpo, expressões de sensações e ritmos corpomovimento. Envolve o desenvolvimento da ca- rais por meio de gestos, posturas e da linguagem
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oral. Na atividade lúdica, para crianças de 4 a 5
anos, por meio da mediação do adulto, o jogo
desenvolve a memória, a atenção, a linguagem,
a imaginação e a personalidade.
Equilíbrio e coordenação: para as crianças de 0 a 3 anos são sugeridas atividades de
exploração de diferentes posturas corporais, ampliação da destreza progressiva para deslocar-se
no espaço e aperfeiçoamento dos gestos relacionados com encaixe, traçado de desenho, entre
outros. Para crianças de 4 a 5 anos, são envolvidas atividades de correr, subir, descer, movimentar-se, dançar, entre outros (BRASIL, 1998).
Segundo os Referenciais, devem ser trabalhados os seguintes eixos com as crianças:
Movimento, Música, Artes Visuais, Linguagem
Oral e Escrita, Natureza e Sociedade e Matemática. Esses eixos ao serem trabalhados têm por
finalidade desenvolver algumas capacidades,
como: ampliar relações sociais na interação com
outras crianças e adultos, conhecer seu próprio
corpo, brincar e se expressar das mais variadas
formas, utilizar diferentes linguagens para se comunicar, ou seja, em formar o indivíduo em sua
globalidade (BRASIL, 1998).

LDB
A nova LDB; lei 9394/96 art. 29, veio garantir para a Educação Infantil o desenvolvimento
integral da criança até 6 anos de idade, em seus
aspectos físico, psicológico, intelectual e social,
mostrando o papel do professor como observador capaz de identificar desde cedo problemas de
comportamentos na criança, começando a partir
de seus movimentos (BRASIL, 1998).
A atual LDB estabelece pela primeira vez
na história do nosso país que a educação infantil é
a primeira etapa da educação básica, quanto menor a criança, mais é preciso à presença do adulto
para auxiliá-la em suas necessidades, e a partir
que a criança cresce, vai adquirindo novas capacidades e isso possibilita que ela atue de maneira
cada vez mais independente, ganhando mais autonomia em seu desenvolvimento (BRASIL, 1998).
E para haver esse desenvolvimento integral, é preciso que tenhamos profissionais capazes e conscientes da importância da psicomotricidade, desde os anos iniciais da criança (BRASIL,
1998).

A PRÁTICA DOCENTE
Quando falamos de desenvolvimento
psicomotor, dividimos em três níveis de organização do comportamento: o nível sensório motor; o nível da estruturação perceptiva; o nível
da representação mental que termina na simbolização e na conceptualização, ou seja, três
modos de tratamento da informação sensorial
e estão em dependência de centros nervosos
diferentes, que uma ajuda educativa trazida à
estruturação perceptiva é capaz de permitir à
criança a melhor utilização possível de seu potencial genético. Esse desenvolvimento psicomotor inicia-se com o processo de socialização (BRASIL, 1998).
Professores ao trabalhar o com a motricidade, deverão considerar exercícios que
abordam: a coordenação viso motora, ritmo,
orientação espacial, esquema corporal, lateralidade, equilíbrio, entre outros (BRASIL, 1998).
Conforme Silva (2005) é na infância, a
psicomotricidade é vista de vital importância
para o desenvolvimento e aprendizagem da
criança. O autor enfatiza que o corpo é nosso
universo particular. Nele nos movemos, sentimos, agimos, percebemos e descobrimos novos universos. Tudo está devidamente gravado
nesse corpo, e é na infância que determinamos
a quem será bem gravado e a quem nem tanto.
Como professor, é necessário estimular
o aprender, o movimentar, o sentir, pois esse
universo de partilhar com outros, será determinante na estruturação desse sujeito que se forma, assim respeitando as limitações de cada
indivíduo, pois o processo de desenvolvimento
pode não ser igual a todos (BRASIL, 1998).
A psicomotricidade auxilia este universo em formação, e ajuda a criança a se descobrir por inteiro, através de estimulação e
exploração concreta do mundo.O trabalho do
educador começa então na Educação Infantil,
na CEI é onde as crianças começam a explorar seus movimentos, a se conhecer, a brincar,
portanto o movimento trabalhado desde cedo
com as crianças, vai possibilitar que elas possam adquirir conhecimentos e de desenvolver
a capacidade de percepção com a ação, e o
fundamental, a sua coordenação motora (BRASIL, 1998).
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De acordo com Garcia Olalla (1995) a
prática psicomotora, portanto, deve ser entendida como um processo de ajuda que acompanha a criança em seu próprio percurso maturativo, que vai desde a expressividade motora
e do movimento até o acesso à capacidade
de descentração, nesses processos são atendidos os aspectos primordiais que formam parte da globalidade em que as crianças estão
imersas nessa etapa, tais como afetividade, a
motricidade e o conhecimento, aspectos que
irão evoluindo da globalidade à diferenciação,
da independência à autonomia e da impulsividade à reflexão.
Quando o professor tem consciência
da importância desse trabalho desde o berçário, ele vai saber valorizar a exploração e a
manipulação, pois quando um bebê já sabe o
que quer, ele estica a mão, mexe a perna, dá
um grito, essa face da criança envolve tanto
cuidar como educar. Um móbile no berço do
bebê é algo que vai possibilitar a observação e
estimular seu movimento, o bebê precisa participar de atividades que ampliem o repertório
corporal para que percorra um caminho de gradativo controle dos movimentos até se levantar
e andar (OLALLA, 1995).
Aos poucos, ele passa a ter consciência dos limites do corpo e da consequência de
seus movimentos. Existem várias situações a
serem trabalhadas com os bebês, livres sobre
colchões, eles possam passar por bambolês,
túneis, brinquedos de equilíbrio, tais atividades
são indicadas para o amadurecimento motor
da criança (OLALLA, 1995).
É desde cedo que as crianças vão conhecendo os limites do seu corpo, são através de erros e acertos, aprendendo com as
consequências de suas próprias ações. Esse
aprendizado deve ocorrer de forma satisfatória
e significativa, e para isso se faz necessário um
ambiente desafiador e seguro, um espaço que
possa oferecer total liberdade de movimento
à criança. Assim o professor deve organizar a
atividade a partir das produções da criança, de
seus interesses, das atividades e dos jogos pelos quais manifesta interesse e curiosidade do
educando (OLALLA, 1995).

Henri Wallon (1975) enfatiza nesse aspecto, a valorização dos espaços dentro da
sala de aula, segundo o autor francês, é por
meio das emoções que a criança se relaciona com o mundo e se desenvolve. Por isso o
espaço oferecido para a criança é muito importante, pois é através dele, que ela irá de
movimentar, se expressar e o essencial que é
de se relacionar afetivamente com o mundo,
conquistando sua autonomia.
Esse espaço também irá possibilitar a
formação de valores, ou seja, a constituição da
criança como sujeito, e estão envolvidos fatores como: relações sociais, segurança e afeto.
Na CEI, o equilíbrio passa pelas possibilidades
de expressão e comunicação, permitindo as
crianças brincarem e se expressarem, estabelecendo entre elas uma verdadeira relação o
da criança ao ingresso na escola fundamental,
daí a preocupação centrada sobre as atividades psicomotoras (WALLON, 1975).
Com as atividades sensório motoras, a
criança vive, essencialmente, o prazer do movimento através da atividade motora espontânea,
o que potencializa o conhecimento da imagem
corporal e da identidade, assim como a formação do esquema corporal (SÁNCHEZ, p. 80).
Existem diversas formas de trabalhar
o movimento com as crianças na educação
infantil, uma delas é através das brincadeiras,
pois é no brincar que as crianças se esforçam
para aprender a andar, a falar, a comer, a saltar, sendo um esforço intenso, capaz de fazer
com que ela se concentre no que está fazendo. Brincar de faz de conta, de amarelinha, de
roda, são situações que vão sendo aos poucos
substituídas por outras, gradativamente conforme a capacidade da criança.
Na brincadeira surge o aspecto sensório-motor dos movimentos, existe toda uma
movimentação de um ritmo preciso a ser dominado, o funcionamento de uma ação pode
conduzir a um aprimoramento dos movimentos. Algumas crianças chegam à escola sem
conseguir fazer movimentos como de pinça,
de agarrar, sem conseguir fazer movimentos
de rosca com as pontas dos dedos, ou que se
atrapalham no jogo de bola. Todas as brincadeiras implicam um domínio do próprio corpo,
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e isso acontece muito lentamente. A educadora Brock, 2011 diz: “[...] é importante saber
o que as crianças pensam enquanto brincam,
não apenas de uma perspectiva do prazer, mas
também dos conteúdos e justificativas do que
fazem brincando”.
Por isso, cabe ao educador propor situações facilitadoras, ou seja, adequadas as características da fase evolutiva que as crianças
se encontram, para que haja tal adequação, é
necessária a atenção do professor em relação
à atividade sugerida, sabendo discernir entre
as limitações da criança, como também em
oferecer um ambiente estimulador, para que
ocorra o aprendizado (BROCK, 2011).
Nessa face à criança se movimenta o
tempo todo, e essa ação é a principal forma de
linguagem, por isso, pedir que eles fiquem sentados, ou evitar que eles se mexam é o mesmo que impedi-los de pensar, portanto, quanto
mais o professor incentivar o movimento, maior
será o aprendizado de cada um sobre si mesmo e o desenvolvimento da capacidade de expressão BROCK, 2011).
Nos jogos de saltar, caracol, amarelinha, bola, barra-manteiga, o que predomina é
o controle sensório-motor e não a representação lúdica de uma experiência do cotidiano.
Através dos jogos os movimentos manuais se
aprimoram, a criança aprende gradativamente
a pegar e encaixar objetos pequenos com gestos de preensão em pinça, coordena os movimentos manuais e visuais, aspectos essenciais
para o manejo de lápis e papel BROCK, 2011).
Segundo o autor Z. Oliveira (2002,
p.148), a motricidade também se desenvolve
por meio da manipulação de objetos de diferentes formas, cores, volumes, pesos e texturas.
Ao alterar sua colocação postural conforme lida
com esses objetos, variando as superfícies de
contato com eles, a criança trabalha diversos
segmentos corporais com contrações musculares de diferentes intensidades. Nesse esforço, ela se desenvolve, através de uma maneira
organizada, permitindo que a criança se sinta
bem, na medida em que vai obtendo domínio
sobre seu esquema corporal (OLIVEIRA, 2002,
p.148).

O jogo é uma atividade própria da
criança, que toma diferentes formas de acordo
com o contexto e cultura, está centrado no prazer, essencial para o desenvolvimento. Freire
(1992), diz que a Educação Física enxerga o
movimento carregado de intenções, sentimentos. Não há como desenvolver habilidades que
não sejam significativas, isto é, que não seja
uma promoção de relações aperfeiçoadas do
sujeito com o mundo, de modo que o tornem
cada vez mais adulto, isto é, mais conscientes,
testemunha do mundo em que vive.
O autor defende uma educação aberta
à criatividade do educando, as suas expressões, suas brincadeiras, seus movimentos, assim o professor irá poder observar e analisar
seus comportamentos, transformando a ação
educativa em uma prática que possibilita a autonomia criativa da criança (FREIRE, 1992).
Trabalhar a manipulação, a experimentação e a conceituação, leva a criança ao jogo
de regras, à socialização e à aquisição do pensamento operatório.
A música
também é um ótimo aliado para se trabalhar
o movimento na Educação Infantil, capaz de
trabalhar a expressão corporal, e ainda é uma
ferramenta para aquisição da linguagem verbal
(FREIRE, 1992).
Mesmo sem falar corretamente ou
andar, as crianças tentam a seguir a música
usando os movimentos com as mãos. É nesse
momento que podemos ver o verdadeiro significado do professor, pois os gestos que fazem
ao acompanhar as músicas para as crianças é
o que vai fazer com que elas reagem a esses
sons, e também fornecer um amplo repertório
de ritmos e sons, irá garantir que a criança tenha acesso à cultura, pois o movimento está
presente na dança, ao acompanhar a música
com as mãos, na dança em roda, ao manusear
um instrumento musical; como um chocalho,
faz com que a criança possa desenvolver sua
percepção (FREIRE, 1992).
A criança por meio das atividades rítmicas libera suas forças e alegrias, manifestando
seus impulsos e emoções. A educação do ritmo contribui para a coordenação, regularização, soltura e beleza dos movimentos, uma vez
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que o mesmo só pode ser interiorizado através
de uma ação bem controlada do ponto de vista
motor, em sua estrutura espaço temporal, em
bom exemplo é acompanhar a música com as
palmas das mãos ou os pés, batendo os pés
no chão (FREIRE, 1992).
Do nascimento aos 3 anos, a motricidade espontânea da criança organiza-se pela atuação da função de ajustamento, o ritmo representa a característica essencial do movimento
eficaz, é chamado de movimento coordenado,
corresponde a uma resposta motora harmoniosa e rítmica, durante o período pré-escolar, a
utilização da base sonora está presente apenas para acompanhar o movimento e trazer o
apoio sonoro para a realização motora. Para o
teórico Henri Wallon (1975), aborda a importância da escola nos anos iniciais da criança,
sendo um lugar capaz de preparar a emancipação da criança, sendo a escola um ambiente
sócio cultural que possui vários valores educativos.O teórico Lê Boulch (1987), afirma que:

líbrio da criança, que está diretamente ligado
à parte do sistema nervoso central, exercícios
como: subir e descer uma escada, ou levantar
uma das pernas, também proporciona o desenvolvimento motor da criança.
Através do desenho, a criança irá representar o que sente, nesse momento o professor
pode descobrir aspectos profundos da personalidade da criança. Os primeiros movimentos
rítmicos sobre o papel vão sendo trabalhados,
a criança agarra o lápis com mais firmeza entre os dedos unidos, podendo até aparecer o
movimento de falsa pinça para segura-lo (LÊ
BOULCH, 1987).
É no período pré-escolar, de 3 a 5
anos, que a criança passa por mudanças cognitivas, ela vai do conhecimento prático sensório motor, para o pensamento e organização do
universo representativo. Sua linguagem evolui,
permitindo estruturar melhor suas aquisições
cognitivas. Tal movimentação é característica
desta etapa só vão decrescer em intensidade
Atividades de expressão e de jogos espontâneos, tra- a partir dos 6 anos.
balhando a coordenação global em um ambiente tranquilo e calmo, faz com que a criança seja capaz de ter
uma boa disposição motora global como no equilíbrio,
podendo também consolidar a dominância lateral e sua
conscientização que determina a lateralização direita e
esquerda (LÊ BOULCH, 1987).

É ao redor dos 4 anos que a preferência lateral das crianças se afirma, são vários
exercícios utilizados para trabalhar a lateralidade como: jogar bola para cima e para baixo,
bater a bola no chão, passar a bola de uma
mão para outra, entre outras, assim ela estará
se preparando para a escrita, e para se chegar
à escrita é necessário que o professor trabalhe
movimentos como o de modelagem, o recorte,
colagem, amassar e desamassar papéis, malabarismos com bolinhas, seguir pontilhados,
tais exercícios vão se evoluindo de acordo com
a idade da criança (LÊ BOULCH, 1987).
Trabalhar a lateralidade envolve a assimetria funcional, de acordo com Launay
(1952): “[...] nossas próprias observações nos
permite afirmar que em muitos casos de dislexia, constata-se uma dominância cruzada tanto
da mão como da visão”. Ao se trabalhar o movimento, o professor também trabalha o equi498
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se trata de crianças, o movimento é uma das principais formas de comunicação,
de expressão e de interação. Desde muito cedo, o movimento permite a exploração do meio
onde a criança está inserida.
Infelizmente a motricidade não é prioridade em muitas instituições da Educação Infantil,
deve ser levado em consideração essa ação, estudado, e o mais importante, capacitando profissionais da área a lidar com o movimento juntamente com as crianças.
Henri Wallon (1025) em seu importante trabalho: A criança turbulenta, no livro o autor
descreve o comportamento e os problemas referentes à instabilidade psicomotora. Entende-se
que o trabalho psicomotor beneficia a criança no controle de sua motricidade, é importante que
o professor saiba que o trabalho corporal, e não punições constitui a melhor ajuda a uma criança
incapaz de controlar-se.
Podemos notar que o movimento trabalhado com a criança tem grande ajuda nos aspectos funcionais do aprendizado, pois envolve aspectos como visão, audição, percepção das
estruturas rítmicas, percepção temporal, equilíbrio, prevenção de problemas da aprendizagem,
na reeducação do tônus, da postura, da direcional, da lateralidade entre vários outros, o educador tendo consciência desse trabalho globalizado, poderá ajudar o educando a sincronizar sua
função sensório-motor.
Ao ensinar a criança a cantar, a desenhar, a contar algo que ela sabe, a comparar diversos tipos de formas de objetos, a manipular um lápis, entre outros, todos esses fatores tem com
objetivo de proporcionar apropriação de ferramentas que permitirão que a criança se relacione
com o meio de maneira cada vez mais elaborada.
Saber observar os movimentos da criança ajudará o educador a detectar problemas
comportamentais e de aprendizagem que vão surgindo durante esse período de escolarização
da criança. Como também a desenvolver na criança uma série de informações, fazendo dessa
forma ela irá adquirir mecanismos básicos para a execução de tarefa, sabendo agir sobre o espaço e meio físico em que vive. Os professores devem levar em conta a relação do movimento
do próprio corpo da criança, da idade da criança, da cultura corporal e os seus interesses.
Saber valorizar os movimentos das crianças, irá fazer com que fique mais fácil em propor
e desenvolver atividades adequadas para um bom desenvolvimento psicomotor, enfatizando que
é através do movimento que a criança conhece, encontra e aprende progressivamente tudo que
a cerca. Conhece a si própria, o outro e o espaço, para tudo isso é necessário o ato motor, que
são todas as ações do comportamento, caracterizando a conduta adaptativa, criativa e autônoma do sujeito.
Portanto trabalhar os movimentos desde cedo com as crianças, envolve planejamento,
mediação e intervenção da parte dos docentes, fazendo dessa forma a criança obterá controle de seus movimentos fundamentais, podendo passar para a fase motora
especializada, sem qualquer dificuldade.
Sendo assim, a Educação Infantil, deve ser considerada como
um todo, uma vez que a criança aprende através das diferentes linguagens: brincando, falando, descobrindo e construído, explorando
o mundo, expressando-se através do corpo, do olhar, do desenho,
por todos esses fatores, o professor da Educação Infantil deve ter
uma nova visão da importância dos movimentos da criança.
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O AUTISMO NA VISÃO PEDAGÓGICA

RESUMO: O autismo atualmente vem sendo questionado por muitos educadores no contexto
pedagógico, a fim de ser compreendido em determinadas ações, seja no aprendizado ou vivências dentro da escola, assim a intenção da pesquisa e embasamento teórico é se aprofundar nesse distúrbio de desenvolvimento dentro da sala de aula, nas diversas formas de conhecer as necessidades e atendê-las. Orrú (2012) e Mello (2007) foram escolhidos para contribuir
com o contexto geral dessa pesquisa científica, fortalecendo sobre o quanto é possível criar e
recriar estratégias significativas a favor da criança portadora do autismo.

Palavras-chave: Criança; Professor; Autismo; Estratégias; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

Q

uando se fala de autismo ainda existe o preconceito e a falta de compreensão,
julgando-se tanto pelos pais como aos profissionais da educação um transtorno
de desenvolvimento complexo. Ao longo da profissão ou até mesmo em palestras, cursos, graduações e pós-graduações, as falas de professores ou futuros pedagogos em
formação muitas vezes são sempre as mesmas, estampando o medo de ter uma criança autista
em sala de aula, afirmando não estarem preparados e pontuando o número alto de alunos a ser
atendidos por uma única pessoa.
Torna-se importante levantar na pesquisa científica os fatores positivos a ser trabalhado
diante do autismo, evidenciar que o professor pode suprir uma boa parte da necessidade dessa
criança e que há diferentes maneiras de pensar em criar estratégias. A troca de experiência por
meio do conhecimento entre os profissionais da educação contribuem em ações que atenda a
todos, assim, uma pesquisa elaborada, pensando em dividir dúvidas, esclarecimentos e muitas
vezes soluções, facilitará no olhar que é preciso ter sobre o autismo, um olhar criterioso, pedagógico é baseado em respeito às condições de aprendizagem dessas crianças.
Os medos, angústias e anseios são os principais pontos que levam a todo o contexto
da pesquisa, ambos são presentes nas vivências dos professores, sendo na maior parte o que
impedem a execução de um bom trabalho educacional. Os capítulos serão em função do professor e o autismo, na criação de propostas, no modo de como se oferece, nas estratégias de
comunicação e na aprendizagem diante do transtorno de desenvolvimento.
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vidas em muito amor, já na sociedade o que
esperamos e na maior parte o preconceito e o
O processo de conhecimento e acei- sofrimento dessas crianças. Mello (2007, p.11)
tação do autismo vem sendo questionado há pontua que:
anos, se tornando diversificado em diferentes
olhares, seja ele na família, sociedade e esco- Atualmente, embora o autismo seja bem mais conhecido, tendo inclusive sido tema de vários filmes de sucesla. Assim, avaliamos a importância de aprender so, ele ainda surpreende pela diversidade de caractesobre o autismo e refletimos sobre o mesmo.
rísticas que pode apresentar e pelo fato de, na maioria

AUTISMO

O OLHAR SOBRE O AUTISMO
O autismo é um distúrbio neurológico
desconhecido geralmente pelos pais e professores que tende a conviver com uma criança
autista, os primeiros sinais já podem causar
uma forte negação em procurar por um diagnóstico, de compreender de fato as necessidades e como é possível conviver com todas.
Segundo Orrú (2012, p.17):
Autismo é uma palavra de origem grega (autós), que
significa por si mesmo. É um termo usado, dentro da
psiquiatria, para denominar comportamentos humanos
que se centralizam em si mesmo, voltados para o próprio indivíduo (ORRÚ, 2012, p.17).

A criança já desde pequena requer
atenção e cuidado, observar suas ações e buscar conhecer seu comportamento facilitará a
todos que estão a sua volta, entender o que
ela precisa para estar bem. O autismo é observação, atenção e ajuda, como toda criança, a
que tem transtorno de desenvolvimento precisa
ser favorecida, respeitando seus limites e habilidades.
Falar sobre o autismo com as famílias
e profissionais da educação ainda é algo cuidadoso, já se inicia um breve preconceito dentro de casa, muitos pais e responsáveis não
querem admitir qualquer tipo de diagnóstico,
passando por cima da necessidade dessa
criança em ser respeitada como um indivíduo
que aprende e que se desenvolve com suas
limitações. O medo de saber o que é autismo é
tão evidente, que vem sendo repassado desde
antigamente até nossa atualidade, seguindo da
família até a sociedade, porém, sabemos que
dentro de casa elas são resguardadas e envol-

das vezes, a criança que tem autismo ter uma aparência totalmente normal (MELLO, 2007, p.11).

O olhar sobre o autismo ainda tem
sido angustiante, infelizmente há um comprometimento no desenvolvimento de uma criança
com o transtorno, porém não existe nenhuma
comprovação de que ela possa ser impedida
de aprender e ter acesso ao conhecimento, de
fato todas as construções estabelecidas em
casa e na escola são de total apoio ao autista,
favorecendo e estimulando diferentes áreas a
ser exploradas pelo mesmo, assim, o ponta pé
inicial é a aceitação, quando aceita-se e busca-se entender, a criança será permitida a se desenvolver mesmo por meio de suas limitações
(MELLO, 2007, p.11).
Na pedagogia ainda existe um olhar diferenciado também para o autismo, não são
todos os profissionais, mas uma boa parcela
deles não quer um aluno autista na sala de
aula, compreendemos que todo esse receio é
por não saber as possibilidades de estratégias
que podem ser utilizadas e o quão importante
é o trabalho dele para contribuir ao desenvolvimento do mesmo. Os educadores alegam
que não são preparados em formações acadêmicas e que não tem estruturas pedagógicas
para atender, o que não deixa de ser a verdade da nossa atual educação. Mendes (2010,
p.57) destaca que:
Em resumo, os estudos sobre o impacto da inclusão
indicam que a participação e pertinência da criança
com necessidades educacionais especiais é a variável
chave e ela depende de atividades específicas que são
dirigidas ou mediadas pelo professor. Assim, os professores precisam considerar que a deficiência é apenas
mais uma das características que compõem a diversidade na escola (MENDES, 2010, p.57).
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A sociedade essa que quase não se
aceita o que é diferente da maioria, seja por
um transtorno até alguma deficiência em diferentes níveis, uma sociedade julgadora e cheia
de princípios preconceituosos, estabelecendo
o que é o certo ou errado. Esse olhar da sociedade que diariamente atrapalha na convivência e na aceitação dos autistas, transformando
ainda mais o difícil acesso ao que todos eles
têm direito, diante de tantos olhares é possível repensar, reinventar-se e não ser mais um
que julgará o autismo como impedimento para
o indivíduo ter acesso a educação (MENDES,
2010, p.57).

O COMPORTAMENTO
Atualmente não existe um diagnóstico
preciso sobre o autista, em diferentes crianças,
o mesmo pode ser apresentar em variadas
formas, seja no comportamento, nas ações
diárias, alimentação e sentimentos. O autismo
tem uma série de descrições que mães e pais
relatam, podendo ser percebido desde os primeiros meses de vida ou somente quando a
criança cresce (MENDES, 2010).
Dentro de casa se inicia as demonstrações de diferença no desenvolvimento ou na
alimentação, não aceitando todos os tipos de
alimento, talvez maiores ou sólidos. Não é viável comparar o desenvolvimento de um bebê
com outro, mas no caso do autismo as comparações vão sendo percebidas, no caminhar,
no falar, no pegar, no brincar, no demonstrar
sentimentos. Mello (2007, p.18) ressalta que:
normalmente, o que chama a atenção dos pais inicialmente é que a criança é excessivamente calma e sonolenta ou então que chora sem consolo durante prolongados períodos de tempo. uma queixa frequentemente
dos pais é que o bebê não gosta do colo ou rejeita o
aconchego. mais tarde os pais notaram que o bebê não
imita, não aponta no sentido de compartilhar sentimentos ou sensações e não aprende a se comunicar com
gestos comumente observados na maioria dos bebês,
como acenar as mãos para cumprimentar ou despedir-se (MELLO, 2007, p.18).

Na escola o olhar do professor tem um
papel fundamental neste processo de descobertas do comportamento dos autistas, muitas
vezes é na educação infantil que professores e
famílias dão início à investigação do diagnóstico sobre o transtorno de desenvolvimento.
Durante a trajetória da criança em uma unidade educacional, torna-se possível acompanhar
sua aprendizagem e observando as verdadeiras necessidades.
O acompanhamento desta criança
permitirá vivenciar diferentes comportamentos
e ações, assim muitos educadores relatam que
suas experiências com autistas foram intensas,
desde o mais agressivo ao mais tranquilo, talvez facilitando na aprendizagem ou dificultando
a mesma. Mello (2007, p.20) pontua que:
Portanto, dentro de uma grande variação possível na
severidade do autismo, poderemos encontrar uma
criança sem linguagem verbal e com dificuldade na comunicação por qualquer outra via- isto inclui ausência
de uso de gestos ou um uso muito precário dos mesmos; ausência de expressão facial ou expressão facial
incompreensível para os outros e assim por diante [...],
(MELLO, 2007, p.20).

Neste contexto de comportamento que
estão os medos dos professores, dividir uma
sala de aula com um número alto de crianças e
conseguir lidar com tais diversidades de ações
atualmente, assusta. O autista tem todo direito
a educação e uma acessibilidade de inclusão,
mas infelizmente não é isso que está sendo
garantido, de fato as limitações, explosões de
sentimento e paciência que eles exigem foge
do alcance do profissional em sala de aula
(MELLO, 2007).

O DIAGNÓSTICO
Diagnosticar algo, que muitas vezes
não é desejado, não é esperado e em certos
casos não é aceito, pode trazer ainda mais dificuldades para os autistas. A família que fecha os olhos, consequentemente estimula o
preconceito dentro e fora de casa, impossibilita
esta criança de ter acesso aos seus direitos e
de se torna um cidadão como todos os outros
(MELLO, 2007, p. 22).
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O autismo é diagnosticado por meios
clínicos, mas também pode se iniciar por meio
da observação da família ou do educador
que trabalhe com essa criança, desse modo
sabe-se que algumas já demonstram sinais
desde os primeiros meses de vida, porém em
algumas situações só é percebido quando a
criança está maior e frequentando o ambiente
escolar. Mello (2007, p. 22) traz que: “O diagnóstico de autismo é feito basicamente através
da avaliação do quadro clínico. Não existem
testes laboratoriais específicos para a detecção do autismo. Por isso, diz-se que o autismo
não apresenta um marcador biológico”.

É natural que o momento do diagnóstico de autismo
seja um momento doloroso. Nesta hora, você não está
perdendo fisicamente seu filho, mas está perdendo,
com certeza, parte de seus sonhos e planos para seu filho, o que é extremamente doloroso. Com o tempo você
vai criar novos sonhos e outros objetivos vão surgir, tão
importantes e desafiadores como os primeiros; mas
no início é importante permitir-se desmoronar (MELLO,
2007, p. 32).

O NOVO OLHAR PARA O AUTISMO NA
PEDAGOGIA

Apresentam-se os caminhos da pesquisa, indicando a metodologia escolhida, os
participantes desse processo, contextos e ponDentro de casa a criança pode demons- tos relevantes utilizados para os objetivos protrar certas ações que devem chamar atenção postos.
dos familiares, mas que também podem pasMÉTODO
sar despercebidos. Quando essa mesma criança é inserida na escola sem ser diagnosticaEsta pesquisa científica tem como base
da, dificulta em todo processo de adaptação
e aprendizagem, será por meio de tentativas e a bibliográfica e a de campo: pautada em auobservações do professor que o autismo irá ser tores e experiências de professores na educanotado, mas é importante entender que até o ção autistas, é possível refletir sobre as ações
educador compreender esse comportamento, dentro de sala de aula, a fim de compreender
há inúmeras insatisfações e falta de estímulo o que deve ser feito e como se pode criar ditanto para a criança como para o profissional ferentes estratégias para atender essa criança.
em sala (MELLO, 2007, p. 22).
Em uma abordagem descritiva a pesSe o pré-diagnóstico for da unidade quisa fortalecerá a capacidade do educador
escolar, será enfrentado outro processo de em trazer conteúdos importantes e essenciais
aceitação pela família, durante a profissão do em aulas e que a aprendizagem com crianças
educador uma das queixas é a participação de autista acontecem a todo o momento e mesmo
muitos responsáveis na vida educacional dos quando se tornar difícil criar estratégias, os realunos, falta de comunicação e parceria, partin- sultados serão satisfatórios e automaticamendo desse ponto de vista relatar um breve diag- te impulsiona a criatividade em oferecer ainda
nóstico pode não ser aceito ou muitas vezes mais possibilidades.
contestado. O diagnóstico de fato é o maior
passo a ser dado pelas famílias e uma grande orientação pelos profissionais da educação.
A criança com autismo quando diagnosticada
conseguirá ter acessibilidade as suas principais necessidades, sendo respeitada e incluída a sociedade. Mello (2007, p. 32) declara as
famílias que:

A pesquisa que como aportes os trabalhos de Mello (2007) e Orrú (2012) que nos
permite compreender o autismo por meio de
experiências e vivências, ressaltando um contexto significativo para famílias e profissionais
da educação que buscam aprender mais de
perto sobre esse transtorno de desenvolvimento.
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Assim, para descrição da pesquisa sobre o autismo e a pedagogia, foram observados dois professores em sala com crianças autistas, dando importância às queixas de medo
e receio apresentados durante a formação no
curso de pedagogia e em outros eventos voltados ao educador (MELLO, 2007) e (ORRÚ,
2012).

ca de aprender, ler e se basear em conteúdos
significativos, conseguirá enfrentar os dilemas
que a sala de aula traz diariamente. O medo
de ter que ensinar o autista pode está ligado
à falta de formação, mas também pode existir
a falta de interesse em querer vivenciar essa
experiência, estamos todos cientes que a sala
de aula na prática assusta e requer muito do
profissional, porém a escolha da educação reÉ certo que a realidade é muito dife- quer a busca ao conhecimento dia após dia,
rente da teoria, mas quando se compreende o se adequando a uma nova rotina (CARNEIRO,
2012).
lado do educador, de fato irá contribuir para o
trabalho de qualidade do mesmo. São inúmeComo falado anteriormente, o autista
ros pontos que fazem o pré-conceito sobre o
tem diferentes comportamentos e necessidatrabalho com autista existir, porém quando se
des, assim o trabalho do professor tem funmostra a qualidade do desempenho que pode ções flexíveis, de modo a contemplar a aprenser oferecido para essas crianças e que todo dizagem e desenvolvimento dessa criança. Os
profissional que busca conhecimento é capaz futuros educadores e veteranos devem buscar
de exercer brilhantemente sua função, as an- atender as principais dificuldades do autista, fagústias e os bloqueios vão sendo quebrados e cilitando a convivência na escola e com o resabrem-se novas possibilidades de criar o novo. tante da turma. Cunha (2012, p.60) descreve
que:

O PROFESSOR QUE MUDA
SUA DIREÇÃO E QUE BUSCA
CONHECIMENTO

Durante o curso de pedagogia quase
não se houve falar sobre o trabalho pedagógico com o autista, pra falar verdade em muitas
graduações o autismo é contextualizado basicamente, fazendo com que o educador sai
totalmente despreparado e com o “medo” de
não conseguir atender um aluno com autismo.
A educação vem sofrendo diversas transformações e sonhamos com a melhoria na formação
acadêmica dos profissionais da educação, que
necessitam de uma preparação mais qualificada e de suporte para suprir quaisquer que seja
as necessidades. Carneiro (2012, p.83) ressalta que:
[...] a concepção de educação inclusiva tem se fortalecido no sentido de que a escola tem que se abrir para
a diversidade, acolhê-la, respeitá-la e, acima de tudo,
valorizá-la como elemento fundamental na constituição
de uma sociedade democrática e justa. Essa concepção pressupõe que a escola busque caminhos para se
reorganizar de forma a atender todos os alunos, inclusive os com deficiência, cumprindo seu papel social
(CARNEIRO, 2012, p.83).

É normal a criança com autismo tentar esquivar-se para
fugir ou até irritar se e usar de birras para não fazer o
que é pedido. É importante que a atitude do adulto não
valorize essas reações, mas direciona, de forma lúdica,
atenção da criança para a atividade (CUNHA, 2012, p.
60).

Já que estamos pontuando o comportamento, o professor tem possibilidades de
criar estratégias para a melhoria e qualificação
do mesmo, ensinar e observar o que seja o
mais difícil para essa criança executar, dentro
da sala de aula, com um número grande de
crianças os comportamentos podem ser analisados e assim pode se criar maneiras diversificadas de atender essas necessidades. Mello
(2007, p. 37) descreve que:
A resposta adequada da criança tem como consequência à ocorrência de algo agradável para ela, o que na
prática é uma recompensa. Quando a recompensa é
utilizada de forma consistente, a criança tende a repetir
a mesma resposta. O primeiro ponto importante é tornar o aprendizado agradável para a criança. O segundo
ponto é ensinar a criança a identificar os diferentes estímulos (MELLO, 2007, p. 37).
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A intenção não é comparar um tratamento ao trabalho pedagógico, é de fato relatar que o comportamento pode ser estudado,
melhorado e estimulado durante o processo de
escolarização do autista. Que o educador tem
a liberdade de ir à busca de novos métodos
para ajudar no seu trabalho e no desenvolvimento do autista. Piaget (1995, apud Daniels,
2003) destaca a relevância do caráter social:
[...] acreditamos que a vida social é uma condição necessária para o desenvolvimento da lógica. Acreditamos, assim, que a vida social transforma a natureza
mesma do indivíduo, fazendo-o passar de um estado
autista para um [estado] que envolve a personalidade.
Ao falar de cooperação, portanto, compreendemos um
processo que cria novas realidades e não uma mera
troca entre indivíduos totalmente desenvolvidos (PIAGET, 1995, p. 210 apud DANIELS, 2003, p. 55).

Sabe-se que o desenvolvimento dessa
criança é tardio e que é necessário mais do
que estímulos, mas acompanhamento a favor
de permitir que ela apresente resultados significativos sobre sua consciência. Estudar e compreender como é possível o educador intervir a
esse processo poderão facilitar na convivência
diária do autista na escola (PIAGET, 1995, p.
210 apud DANIELS, 2003, p. 55).

prático e confortável. Dentro desses estímulos
os demais alunos podem ser incluídos a contribuir para essa conquista, envolvendo uma brincadeira adaptada ou uma atividade elaborada
em sala (GOMES; NUNES, 2014, p.145)
O contato com diferentes materiais é
um processo novo ao autista, o estímulo a essas habilidades são feitos diariamente em sala
de aula junto com as crianças, o professor pode
encontrar diferentes maneiras de atender a necessidade do autista em participar, ter contato
com diferentes materiais e objetos. É preciso
a observação do que não seja negativo para
eles, buscando aprimorar ou oferecendo o que
realmente facilitará no processo de aprendizagem. Wajskop (2005, p.35) traz que:
A brincadeira é uma situação privilegiada de aprendizagem infantil onde o desenvolvimento pode alcançar
níveis mais complexos, exatamente pela possibilidade
de interação entre os pares em uma situação imaginária
e pela negociação de regras de convivência e de conteúdos temáticos (WAJSKOP, 2005, p.35).

As brincadeiras ao ar livre, as aulas que
permitam os movimentos, os exercícios são desafiadores e têm a capacidade de permitir um
grande avanço no desenvolvimento do autista,
eles são fáceis de ser oferecidos e pode atender boa parte da necessidade do autista de
extravasar seus sentimentos. Como é compreensivo que há uma série de comportamentos
diferenciados, é possível que seja necessário
primeiro o estímulo a essa participação, para
depois surgir resultados (WAJSKOP, 2005,
p.35).

Não é uma tarefa simples e que ocorrerá de um dia para o outro, exige tempo, ajuda
da família e da unidade escolar, um estímulo
que levará muitos estudos, é entender que o
mundo que vivemos é estranho para a criança
com autismo, que ela passará a conviver com
costumes e regras que não são conhecidas.
Gomes e Nunes (2014, p.145) ressaltam que:
[...] a proximidade física com os colegas, a difiImportante o educador pesquisar para
culdade em aprender regras sociais, a falta de
salientar os objetivos durante a aprendizagem,
compreensão de instruções verbais ou a incaas conquistas e resultados concretos serão
pacidade em utilizar a linguagem falada podem
adquiridos com o tempo, paciência e perseverepresentar desafios para essa população.
rança são os principais aliados, são neles que
o professor precisa se agarrar para conseguir
A comunicação é algo que pode ser
alcançar o que o autista necessita. A atenção e
estimulada e ampliada. Não existe um método
o cuidado são fundamentais para proporcionar
específico, porém o professor com base em
atividades que contribuem ao seu crescimento
observações tem a possibilidade de procurar
(WAJSKOP, 2005).
contemplar durante uma proposta a comunicação dessa criança, buscando um jeito simples,
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As rotinas são favoráveis para o autista,
nela o professor pode criar e procurar estratégias que permitam facilitar a vida dele dentro
da escola, importante também que sejam provocadas mudanças durante o que o autista já
está acostumado a fazer, assim, o aprendizado
vai se tornando ainda mais eficaz, é necessário
ir adaptando o autista as diferenças nos horários ou atividades, para não haver um comportamento de negatividade quando ele precisar
passar por esse processo em outros ambientes ou até mesmo em sala de aula (WAJSKOP,
2005).
Fica fácil de compreender que o trabalho do professor pode ir além do medo e que
ainda precisa ser mais assistido, que a educação necessita passar por muitas mudanças e
que as crianças devem ter muito mais direitos
a acessibilidade e inclusão. Porém, nós como
educadores ou futuros, temos que entender a
nossa importância na sala de aula e que somos capazes de ensinar e aprender também
com uma criança seja ela autista ou com outra
necessidade especial.

Fica evidente a importância do conhecimento do professor para oferecer um trabalho
de qualidade aos alunos. O autismo faz parte
da sociedade, faz parte da escola e faz parte
da profissão de educador, não se pode fugir de
ensinar, fugir de aprender a ensinar, não é uma
questão de escolha, de vontades ou desejos,
o educador tem um papel importante na vida
social do aluno, é necessário a atenção e o
cuidado na construção de conhecimento e no
desenvolvimento dessas crianças.
A espera por reconhecimento ou por
auxílio muitas vezes é o motivo do mau desempenho de muitos alunos, os professores devem
sim sempre reivindicar posturas educativas,
mas jamais deixando de lado seu poder em
exercer a profissão que forma cidadãos.

Que a busca por conhecimento e novas estratégias faça parte da profissão e que
seja constante, priorizando aos nossos alunos.
Assim como os médicos precisam conhecer os
novos medicamentos, os grandes educadores
devem sempre conhecer meios de promover
“educação”. Conforme defendido por Carvalho
(2010, p.148):
A inclusão é possível, necessária e desejável. Para que
dê certo, sem que se criem núcleos de inclusão, ou
exclusão na inclusão, faz-se necessário que sejam removidas todas as barreiras. Para tanto precisamos conhecê-las. E a pesquisa é estratégia indispensável na
consecução do objetivo de evoluirmos para uma escola
para todos, com todos, por toda a vida. Uma escola
que ofereça respostas educativas de boa qualidade,
com a intenção de favorecer o desenvolvimento pleno
do cidadão, contido em cada aluno. Entendo que a metodologia do estudo de caso pode nos auxiliar nesse
propósito (CARVALHO, 2010, p.148).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Considerando as grandes mudanças que precisam ser feitas dentro da educação inclusiva, atendendo a todos de fato por igualdade e acessibilidade, valorização do trabalho do professor como o ponto de partida principal para se alcançar o desenvolvimento dentro da escola,
é possível acreditar que aos poucos estamos avançando. Diante da pesquisa a intenção está em
da visibilidade a capacidade do educador em criar meios para resignificar seu trabalho, mesmo
que em partes não exista apoio ao profissional em sala de aula.
Contudo existe a necessidade do comprometimento dos educadores em doar-se ao
máximo em prol ao atendimento de todas as crianças, refletindo na prática, no que pode ser
mudado e adaptado para contemplar em todos os sentidos. O educador pode e deve recorrer
às famílias, a parte administrativa da escola, a apoios educacionais de outras instituições.
A pesquisa buscou a reflexão do trabalho pedagógico a favor do autismo e a capacidade
do educador em aprimorar suas estratégias educacionais, sabe-se que o professor precisa de
qualificação durante formações, porém a busca por conhecimento revigora qualquer trabalho e
contribui não somente para o próximo, mais principalmente para quem se permite aprender.
No levantamento de possibilidades de estratégias pedagógicas para o autista, houve
destaque em proporcionar aprendizagem e contribuir ao desenvolvimento com ações do próprio
autista, ganhando visibilidade em olhar o comportamento, as reações, os movimentos, adaptações na rotina e no oferecimento de atividades.
Quando se refere ao medo do educador em ter um autista na sala de aula, não se julga
a todos, mas uma boa parte de educadores formados e os que estão em formação. Esse sentimento vem partindo do princípio de não ter estruturas acadêmicas e suporte necessário para
desenvolver e ensinar uma criança com autismo compreende-se a defasagem na nossa educação, porém prega-se que o professor é fonte de conhecimento, ele tem o potencial de oferecer
novas fontes de aprendizagem, assim se faz a pesquisa, permite ao professor um novo olhar
pedagógico e uma nova capacidade de fazer a diferença.
A busca por autores que completasse o tema contribui na compreensão de uma visão
voltada para uma criança autista em tempos de estar na escola, as vivências e experiências de
outras educadoras foram mais do que fundamentais para expressar o papel do pedagogo que
busca conhecimento e maneiras de exercer um trabalho completo.
As observações na prática são fontes importantes e valiosas para abordagem do tema,
permitindo aprofundar e contextualizar de maneira objetiva. Escrever por meio de trocas de experiências e vivências se torna mais prazeroso e propõem ao leitor a facilidade de entender o que
realmente quer se proposto. É por meio do dia a dia, analisando e anotando que o estudo da
pesquisa vai ganhando vida, observar ações do educador, do autista, do cotidiano escolar, das
crianças, das famílias no meio educacional, é fundamental para tal abordagem de todo o tema,
dando importância a cada discussão levantada durante a pesquisa.
E diante da veracidade das observações, os autores são responsáveis em aprimorar
o traçado dessa pesquisa, permitindo ser baseando em teorias que fortaleça o que se deseja
mostrar aos educadores e futuros pedagogos que se mobilizam a aprender e refletir sobre a
prática dentro de sala de aula. As leituras são valiosas para o processo de estudo da pesquisa,
por meio delas, o tema vai ganhando forma, se articulando entre a prática e
a teoria. Os autores têm um grande papel para se resumir uma pesquisa,
ele concretiza o que já vem sendo discutido entre um conteúdo e outro.
Assim, a pesquisa esclareceu que o trabalho do educador
é e deve ser baseado em aprofundamentos teóricos, estudando e
buscando aprender no seu cotidiano escolar, estratégias e métodos
que contemple a todos seus alunos de forma igualitária. Enfatizamos
o quanto a educação precisa evoluir-se em muitas áreas, mas como
profissionais jamais deixar que essa falta afete o trabalho importante
oferecido na escola.
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DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO ENSINO
APRENDIZAGEM DA ALFABETIZAÇÃO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O presente artigo traz a discussão sobre desenvolvimento do processo ensino aprendizagem da alfabetização na educação infantil, o objetivo está em analisar e detectar onde
está o erro e qual a causa de tal dificuldade. Com o conteúdo apresentado podemos analisar
os efeitos das intervenções pedagógicas dentro dos diversos níveis de alfabetização. Podemos mostrar que os professores apresentam três concepções diferentes de dificuldades de
aprendizagem: dificuldade de o aluno assimilar os conteúdos dados em sala de aula, dificuldade na leitura e na escrita e dificuldade no raciocínio; contudo acreditamos que essas dificuldades são reversíveis, porém muitos acreditam que as causas das dificuldades são atribuídas
à família, à criança e à escola.

Palavras-chave: Dificuldade, Alfabetização, Ensino Fundamental.
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INTRODUÇÃO

P

ensando no modo de preparação do trabalho pedagógico dos professores das turmas de alfabetização e letramento, na utilização de jogos e brincadeiras como principais ferramentas de trabalho, na concepção sobre a aprendizagem lúdica e na
vivência das crianças com essas atividades, algumas questões norteiam esta pesquisa: Qual a
importância da ludicidade no processo de alfabetização e letramento? O que é aprender de uma
forma prazerosa e não apenas como uma distração? O lúdico proporciona uma aprendizagem
prazerosa? Como o lúdico contribui no processo de desenvolvimento da criança na educação?
Como é e como deve ser trabalhar o professor na prática educativa associando o processo de
alfabetização e letramento ao mundo lúdico? Quais dificuldades encontradas pelos professores
ao trabalhar com o lúdico no processo de alfabetização e letramento dos seus alunos? Como
planejar a prática pedagógica incluindo o jogo e a brincadeira?
A escola é vista como a segunda casa da criança. Neste sentido é interessante que esta
segunda casa oportunize e adote em suas metodologias atividades lúdicas que venham favorecer o processo de alfabetização e letramento dos seus alunos, bem como a aquisição de valores
e autonomia de aprendizagem, visto, pois, que com a utilização desse método percebe-se que
há uma ampliação do desenvolvimento cognitivo e motor da criança. Brincando a criança constrói seu aprendizado e, nessa perspectiva, a alfabetização torna-se divertida; porém, é muito importante a presença e participação do/a professor/a em cada atividade lúdica, assim como um
planejamento prévio diversificado, o qual viabilize o desenvolvimento do aprendiz conduzindo-o
ao aperfeiçoamento e avanços no ensino aprendizagem.
Diferentes de brincadeiras onde o esforço é físico devem se destacar as brincadeiras e
jogos onde é estimulado o esforço da capacidade de raciocínio, como: leitura, jogos de memórias, entre outros. A ludicidade é um tema que tem conquistado grande espaço no panorama
nacional por ser o brinquedo, a essência da infância, e nessa perspectiva, seu uso possibilita
um trabalho pedagógico cuja mediação adequada promove a produção do conhecimento, da
aprendizagem e do desenvolvimento de modo eficaz. E os jogos e brincadeiras fazem parte da
vida da criança, independentemente de época, classe social ou cultura, pois elas vivem em um
mundo de encantamento, de alegria, de sonhos e fantasias, onde a realidade e o faz de conta
se confundem e diferem.
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DESENVOLVIMENTO DO PROCESSO
ENSINO APRENDIZAGEM
A aquisição da leitura e escrita é um
processo contínuo e cognitivo, além de ser
uma atividade social e cultural essencial para
tornar o sujeito cidadão e crítico, consciente
dos seus direitos e deveres, para que assim
possa interpretar e compreender o mundo que
o rodeia. Vivemos na era da comunicação rápida, onde a profusão de imagens, de formas
novas de organização de mensagens e de linguagens sintéticas, exige cada vez mais do indivíduo, um vasto e pleno domínio das diferentes linguagens, da leitura e da escrita.
Atualmente, a interação com diversas
linguagens não é somente condição de comunicabilidade, mas também, a apropriação de
conhecimentos, bem como, do desenvolvimento cognitivo. Tratando-se do tema alfabetização
e letramento, consideramos relevante trazer alguns pontos de referência, os quais possuem
marcos regulatórios legais referentes ao assunto em questão. Destacam-se então: Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei
9394/96), Parâmetros Curriculares Nacionais
e os Parâmetros Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil.

CONCEITO DE LETRAMENTO
Uma estudante norte americana, de origem asiática, Kate M. Chong (SOARES, 1998),
ao escrever sua história pessoal de letramento,
define-o em um poema. O que é Letramento?
Letramento não é um ganho. Em que
se pendura cada som enunciado, não é treinamento repetitivo de uma habilidade, nem um
martelo quebrando blocos de gramática. Letramento é diversão é leitura à luz de vela ou lá
fora, à luz do sol. São notícias sobre o presidente O tempo, os artistas na TV E mesmo a
Mônica e Cebolinha Nos jornais de domingo
(SOARES, 1998).

É uma receita de biscoito, uma lista
de compras, recados colados na geladeira,
um bilhete de amor, Telegramas de parabéns
e cartas de velhos amigos. É viajar para países desconhecidos, sem deixar sua cama, é
rir e chorar com personagens, heróis e grandes amigos. É um atlas do mundo, sinais de
trânsito, caças ao tesouro, Manuais, instruções,
guias E orientações em bulas de remédios,
Para que você não fique perdido. Letramento
é, sobretudo, um mapa do coração do homem,
um mapa de quem você é, E de tudo que você
pode ser (SOARES, 1998).

ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO NA
CONCEPÇÃO DE MAGDA SOARES
Como se vê, a alfabetização é um processo contínuo; e, de acordo com Magda Soares (2004, p. 11), “a aprendizagem se dá por
uma progressiva construção do conhecimento,
na relação da criança com o objeto da língua
escrita”. Desse modo podemos afirmar que
Emília Ferreiro e Ana Teberosky se aproximam
de Magda Soares no que diz respeito ao modo
de compreender a alfabetização. Elas seguem
a linha de raciocínio de que a alfabetização é
contínua e constrói-se de acordo com as vivências ligadas ao contexto social e linguístico dos
alunos.
Magda Soares, entretanto, estabelece
uma diferenciação entre alfabetização e letramento. Para a autora, alfabetização envolve o
processo de apropriação da leitura e escrita,
enquanto o letramento refere-se aos usos e
funções dessa escrita. Não parece apropriado,
nem etimológica nem pedagogicamente, que o
termo alfabetização designe tanto o processo
de aquisição da língua escrita quanto o de seu
desenvolvimento: etimologicamente, o termo
alfabetização não ultrapassa o significado de
“levar à aquisição do alfabeto”, ou seja, ensinar
o código da língua escrita, ensinar habilidades
de ler e escrever; pedagogicamente, atribuir
um significado muito amplo ao processo de
alfabetização seria negar-lhe a especificidade,
com reflexos indesejáveis na caracterização de
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sua natureza, na configuração das habilidades
básicas de leitura e escrita, na definição da
competência em alfabetizar (SOARES, 2011, p.
15).

diferentes suportes ou portadores, em diferentes contextos e circunstâncias [...] alfabetizar
letrando significa orientar a criança para que
aprenda a ler e escrever levando-a a conviver
com práticas reais de leitura e escrita (SOAA teórica ainda comenta, que “as di- RES, 1998).
ficuldades da criança, no processo de construção do sistema de representação que é a
Através da escolarização, a qual é indislíngua escrita passam a ser vistas como erros pensável a todo cidadão, acontece o processo
construtivos” (2004, p. 11), visto que, o erro de aquisição da escrita; com a constante particonstrutivo era entendido, no método tradicio- cipação deste, nas práticas sociais, onde circunal de ensino, como algo deficiente. Os erros lam diversos gêneros discursivos, efetiva-se o
fazem parte do processo de alfabetização, pois processo de letramento. Desse modo, enquansão hipóteses que os discentes constroem so- to o termo “alfabetizar” consiste em orientar o
bre a escrita, e, estes, devem ser vistos como sujeito para o domínio da escrita, o termo “leum momento de reflexão, onde o aluno, vai al- trar” consiste em conduzi-lo às práticas sociais
cançando às poucas novas etapas, estas, em de leitura e escrita (SOARES, 1998).
suma, cada vez mais complexas.
O importante, pois, é exercitar, criar háO mundo letrado, atualmente, exige in- bitos e desenvolver habilidades acerca da leitutensamente o domínio da tecnologia da escrita; ra e escrita de diversos gêneros textuais, pois
desse modo, novas exigências são cobradas o letramento envolve todas as áreas de conheno trabalho de alfabetização, segundo nos fala cimento e é um processo contínuo; ou seja,
Magda Soares (2001, p. 01): “em nossa so- se estende por toda a vida, cabendo então ao
ciedade atual, não basta apenas dominar as docente, propiciar aos seus alunos o desentécnicas da leitura e escrita, mas é necessário volvimento dessas práticas, incentivando-os ao
saber fazer uso do ler e escrever, saber respon- hábito da leitura e escrita de forma contextuader às exigências de leitura e escrita que essa lizada. Igual a como sendo o estado em que
sociedade faz continuamente. Surge então o vive o indivíduo que sabe ler e escrever e exertermo letramento”.
cer as práticas sociais de leitura e escrita que
circulam na sociedade em que vive: ler jornais,
Para a autora, tanto o processo de al- revistas, livros, sabe ler e interpretar tabelas,
fabetização quanto o processo de letramento, quadros, formulários, sua carteira de trabalho,
envolvem habilidades, competências e conhe- suas contas de água, luz, telefone, sabe escimentos específicos, os quais exigem procedi- crever e escrever cartas, bilhetes, telegramas,
mentos de ensino e formas de aprendizagem e-mails sem dificuldade, saber preencher um
diferenciadas. Assim, quanto aos conceitos formulário, redigir um ofício, um requerimento,
de alfabetização e letramento, Magda Soares entre outros. A alfabetização e o letramento se
(2004, p. 24) diz: Se alfabetizar significa orien- somam, são complementos (SOARES, 2010,
tar a própria criança para o domínio da tecno- p. 09).
logia da escrita, letrar significa levá-la ao exercício das práticas sociais de leitura e escrita.
Soares ressalta que a associação entre a alfabetização e o letramento é possível
Uma criança alfabetizada é uma crian- e extremamente necessária ao desenvolvimença que sabe ler e escrever, uma criança letrada to linguístico da criança. Através de materiais
[...] é uma criança que tem o hábito, as ha- concretos, que sejam do interesse da criança,
bilidades e até mesmo o prazer da leitura e como revistas em quadrinhos, livros de literatuda escrita de diferentes gêneros de textos, em ra infantil, folhetos, propaganda, etc., o educa516
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dor tem grandes possibilidades de conseguir
tanto alfabetizar, quanto letrar seus alunos. A
teórica destaca ainda que a alfabetização e o
letramento são processos distintos (SOARES,
2010, p. 09).

A alfabetização constitui-se numa etapa do desenvolvimento do sujeito, o qual está
incluído em sua formação global, bem como
numa etapa indispensável para o início do processo de escolarização, além de ser um instrumento de politização e conscientização que
possibilita oportunidades de reflexão crítica
aos seres humanos acerca de suas condições
de vida, para que assim saibam conviver com
outrem, respeitando as autonomias distintas,
sendo esta, condição essencial para o fortalecimento da justiça, liberdades e direitos fundamentais (SOARES, 2004, p. 14).

Há, portanto, uma necessidade de reconhecer que alfabetização é a aquisição do
código da escrita, distinguindo-se assim, do
termo letramento, o qual consiste no desenvolvimento das habilidades da escrita e da leitura
em diversas práticas sociais. Distinguem-se, os
termos em questão, quanto ao objeto de conhecimento, em relação aos processos cogniNesse ínterim, os jogos e as brincadeitivos e linguísticos, porém, são conceitos indissociáveis, ou seja, a alfabetização só adquire ras podem influenciar nesse processo. Sobre
sentido no contexto da leitura e escrita confi- isso, Vygotsky (1998, p. 137) afirma: “A essência do brinquedo é a criação de uma nova regurando o letramento (SOARES, 2010, p. 09).
lação entre o campo do significado e o campo
da percepção visual, ou seja, entre situações
Dissociar alfabetização e letramento
no pensamento e situações reais”. O educador,
é um equívoco porque, no quadro das atuais
com o objetivo de alcançar sucesso em sala
concepções psicológicas, linguísticas e psicode aula, ancorando-se aos jogos e brincadeilinguísticas de leitura e escrita, a entrada da
ras, pode transformar em prazeroso e agradácriança (e também do adulto analfabeto) no vel o espaço escolar. Os professores precisam
mundo da escrita ocorre simultaneamente por ser multifuncionais, ou seja, não simplesmente
esses dois processos: pela aquisição do siste- educadores, mas, psicólogos, filósofos, psicoma convencional de escrita – a alfabetização pedagogos, sociólogos, recreacionistas e mui– e pelo desenvolvimento de habilidades de to mais, para que assim, tenham a possibilidauso desse sistema em atividades de leitura e de de despertar a confiança e desenvolver as
escrita, nas práticas sociais que envolvem a lín- habilidades necessárias dos educandos (VYgua escrita – o letramento. Não são processos GOTSKY, 1998).
independentes, mas interdependentes, e indissociáveis [...] (SOARES, 2004, p. 14).
Todas as atividades lúdicas da criança serão permeadas por essas relações, inNessa perspectiva, o letramento é uma fluenciando assim, na sua forma de encarar o
das peças primordiais, juntamente com o pro- mundo. Acredita-se que os jogos e as brincacesso de alfabetização, para conseguir formar deiras, devem acompanhar a infância do indiescritores e leitores que vão além das paredes víduo, pois estes são extremamente relevantes
da sala de aula. Para alfabetizar e letrar é per- aos aspectos de sua formação neste período
tinente que o docente reveja vários conceitos de sua vida. A criação de tempos e espaços
em sua prática pedagógica e faça apropriação para inserção de jogos e brincadeiras na sala
de elaborações diversificadas que vise pro- de aula é uma das tarefas mais importantes
porcionar às discentes aulas dinâmicas, inte- do educador. Para tanto, é de fundamental imressantes, motivadoras e inovadoras, as quais portância que este conheça o saber construído
possam conduzi-los à busca de novas desco- através da interação com o ambiente socioculbertas. E, neste sentido, o lúdico vem ancorar tural e familiar que a criança já possui, para
o processo de alfabetização e letramento nos que assim possa formular sua proposta pedagógica (SOARES, 2004).
dias atuais (SOARES, 2004, p. 14).
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Cabe então aos docentes, organizar
tempo e espaços que permitam e possibilita
diferentes formas de brincadeiras, de modo
que, ao passo em que alguns alunos estejam
realizando uma brincadeira mais sedentária,
não sejam incomodados por aqueles que estejam realizando uma atividade que exige uma
expansão de movimento maior, ou seja, respeitando e observando as diferenças de cada
um. Relembrando que todas as crianças têm o
direito de brincar e que estas devem estar aptas a aproveitar as estratégias e oportunidades
educativas voltadas para a satisfação de seus
interesses e necessidades de aprendizagem
(SOARES, 2004).

a brincadeira possibilita ao aluno vivenciar experiências, viabiliza a criação de formas de expressão, levantamento de hipóteses a respeito
da vida, ampliação social entre várias crianças
e compartilhamento de experiências vividas.

Tânia Fortuna (2000, p. 02), afirma
que “a atividade lúdica assinala, assim, a evolução mental”. Com essa afirmação a autora
reforça a ideia de que a ludicidade enriquecer
as aprendizagens no contexto escolar, pois é
uma metodologia atrativa para os alunos e os
mantém extremamente envolvidos nas atividades em função do prazer do lúdico. A autora
afirma ainda que alguns educadores resistem
ao fato de que a ludicidade é importante para
Portanto, a escola deve priorizar e a aprendizagem.
oferecer oportunidades e possibilidades para
a construção do conhecimento por meio da
Como se vê: Convencê-los da impordescoberta, criatividade, invenção e brincadei- tância para a aprendizagem, no entanto, não é
ras, componentes estes indispensáveis para a simples. Muitos educadores buscam sua idenaprendizagem e participação ativa da criança tidade na oposição entre brincar e estudar: os
no meio social em que está inserida. A alfabeti- educadores de crianças pequenas, recusandozação deve ser um processo divertido, criativo -se a admitir sua responsabilidade pedagógie dinâmico, visto que a ludicidade exerce sobre ca, promovem o brincar; os educadores das
a criança um poder facilitador muito grande, demais séries de ensino promovem o estudar.
tanto no processo de formação da personali- Outros tantos, tentando ultrapassar essa dicodade integral do aluno quanto das funções psi- tomia, acabam por reforçá-la, pois, com frequcológicas, intelectuais e morais. A integração ência, a relação jogo-aprendizagem invocada
entre o prazer e o aprender com o saber e o privilegia a influência do ensino dirigido sobre
fazer se faz possível com o direcionamento das o jogo, descaracterizando-o ao sufoca-lo (FORatividades lúdicas ao ensino da língua mater- TUNA, 2000, p. 02).
na, pois a função educativa do jogo possibilita
a aprendizagem da criança, o desenvolvimenAssim é apropriado lembrar que o proto da sua sabedoria, seu conhecimento e sua fessor precisa conhecer e compreender cada
compreensão de mundo (SOARES, 2004).
jogo, brincadeira, música ou qualquer outro
material pedagógico que venha a ser utilizado
Segundo Fortuna (2000), nesse âmbi- em sala de aula, pois através desse conhecito é necessário que a escola seja valorizada mento prévio, o docente terá a capacidade de
socialmente, pois, para que haja de fato uma mesclar os conteúdos curriculares com as atiaprendizagem significativa, a família, a comuni- vidades lúdicas, atribuindo assim um real valor
dade e a sociedade em geral, devem caminhar para a ludicidade como ferramenta pedagógijuntas, almejando o mesmo objetivo, já que mui- ca para a alfabetização e letramento (FORTUtas vezes o brincar na escola é visto pela co- NA, 2000).
munidade e até mesmo por alguns professores
como algo improdutivo, sem fundamentos educativos. Neste sentido é de grande importância
que haja uma desmistificação dessa ideia, pois
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E, neste sentido, Paulo Freire (2002,
p. 17), enfatiza que “o educador deve ser um
inventor e um reinventor constante dos meios
e dos caminhos, que facilitem mais e mais a
problematização do objeto a ser desvelado e
apreendido pelos alunos”. Observa-se então,
a grande responsabilidade do docente em estimular e proporcionar aos alunos metodologias
práticas de ensino-aprendizagem evidenciando
os jogos e as brincadeiras, os quais se constituem como uma das linguagens mais significativas dos aprendizes, por despertar capacidades intelectuais, sociais e afetivas.

Nesse ínterim, é notório que o professor possui o desafio de auxiliar na ampliação
das possíveis ações dos alunos em relação às
atividades propostas em sala, ou seja, envolver
as características lúdicas em suas metodologias pedagógicas. Vale ressaltar também, que
o processo de aprendizagem e desenvolvimento contidos no brincar e no jogar contribui de
modo significativo ao processo de apropriação
do conhecimento das crianças, uma vez que
estas, durante atividades envolvendo a ludicidade, submetem-se a respeitar regras, aprendem
a dominar seu comportamento, desenvolvem
o autocontrole, a percepção visual, o pensaPara tanto, o professor precisa estar pre- mento abstrato, a observação e memorização
sente em qualquer situação de aprendizagem, (FORTUNA, 2000).
pois o desenvolvimento infantil constitui-se a
RELAÇÕES ENTRE ALFABETIZAÇÃO/
partir da história do mundo cultural, imaginário
LETRAMENTO E AS PRÁTICAS SOCIAIS
e existencial de cada criança. E nessa perspectiva, vale ressaltar a importância da exploração
Um olhar histórico sobre a alfabetizadas experiências prévias dos discentes, priorizando assim, as motivações que geralmente ção escolar no Brasil revela uma trajetória de
são negligenciadas na família e principalmente sucessivas mudanças conceituais e, conseno contexto social. Dentre algumas experiên- quentemente, metodológicas. A proposta conscias, destacam-se: socialização, autonomia, trutivista influenciada pelas pesquisas de Fercomunicação, construção, movimento, explora- reiro e Teberosky (1986) e pelos modelos de
ção de brinquedo, fantasia e aventura. E essa leitura propostos por Goodman (1967) e Smith
ideia, de conhecer e compreender cada jogo e (1971) fez o professor começar a repensar sua
brincadeira, de responsabilidade do docente, prática cotidiana em sala de aula, ao defender
deve se fazer presente no espaço da sala de uma alfabetização contextualizada e significaaula, visto que esta é um lugar de brincar se tiva através da transposição didática das práo professor consegue conciliares os objetivos ticas sociais de leitura e da escrita para a sala
pedagógicos·com os desejos do aluno (FREI- de aula e considera a descoberta do princípio
alfabético como uma consequência da expoRE, 2002).
sição aos usos da leitura e da escrita que dePara isto é necessário encontrar o equi- vem ocorrer de uma forma reflexiva a partir da
líbrio sempre móvel entre o cumprimento de apresentação de situações problema nas quais
suas funções pedagógicas – ensinar conteú- os alunos revelam espontaneamente as suas
dos e habilidades, ensinar a aprender – e psi- hipóteses e sejam levados a pensar sobre a
cológicas – contribuir para o desenvolvimen- escrita, cabendo ao professor o papel de interto da subjetividade, para a construção do ser vir de forma a tornar mais efetiva esta reflexão
humano autônomo e criativo – na moldura do (GOODMAN, 1967) e (SMITH, 1971).
desempenho das funções sociais – preparar
para o exercício da cidadania e da vida coletiva, incentivar a busca da justiça social e da
igualdade com respeito à diferença (FORTUNA, 2000, p. 09).
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Perante aos desafios em torno da alfabetização surgem questionamentos em torno
da proposta curricular, ou seja, além de proporcionar as crianças que se alfabetizam,deveria
oferecer subsídios para que estas compreendam para que sirva a leitura e a escrita e o
seu modo de construção interna, garantindo a
oportunidade de se tornarem leitores e escritores conscientes de seu espaço na sociedade
(SMITH, 1971).
Atualmente, parece que de novo estamos enfrentando um desses momentos de mudança – é o que prenuncia o questionamento a
que vêm sendo submetidos os quadros conceituais e as práticas deles decorrentes que prevaleceram na área da alfabetização nas últimas
três décadas: pesquisas que vêm identificando
problemas nos processos e resultados da alfabetização de crianças no contexto escolar, insatisfações e inseguranças entre alfabetizadores,
perplexidade do poder público e da população
diante da persistência do fracasso da escola
em alfabetizar, evidenciada por avaliações nacionais e estaduais, vêm provocando críticas e
motivando propostas de reexame das teorias e
práticas atuais de alfabetização (SMITH, 1971).

realidade, fato que justifica a instauração de
uma permanente preocupação educativa, agora comprometida com outros valores, ações e
metodologias, mais próximas da feição perfilada pelas “novas” abordagens teóricas (GOODMAN, 1967) e (SMITH, 1971).
Por certo, reduzir a dicotomia teoria x
prática, representa atualmente o maior desafio
no tocante à ação alfabetizadora e de letramento! Numa definição bem simples, Soares define letramento da seguinte forma: “Letramento
é o que as pessoas fazem com as habilidades
de leitura e de escrita, em um contexto específico, e como essas habilidades se relacionam
com as necessidades, valores e práticas sociais” (SOARES, 2003, p.72).
Esta definição demonstra claramente
que as “habilidades de leitura e escrita” inserem o indivíduo em uma nova dimensão no aspecto social em que vive. Portanto, há uma
diferença entre saber ler e escrever, ser alfabetizado e letrado. Aprender a ler e escrever torna a pessoa alfabetizada, enquanto envolver-se
nas práticas sociais da leitura e da escrita, torna essa pessoa letrada (SOARES, 2003).

Um momento como este é, sem dúvida, desafiador. Atualmente, a cartilha não é o
recurso mais favorável à aprendizagem da leitura e da escrita, principalmente, porque não tem
qualquer relação prática social ou qualquer significado para o aluno e apresenta textos desconexos, apenas garantindo a memorização das
famílias silábicas (GOODMAN, 1967) e (SMITH, 1971).
Na realidade as práticas “tradicionais”
escolares dificultam a apropriação do letramento, tornado os alunos, via de regra, simples decodificadores de sinais gráficos, com
reduzida compreensão e criticidade, e pouco
contribuem para que eles se apropriem da leitura e escrita compreendendo seu grande valor
social. Porém as práticas educativas ainda estão imersas em práticas tradicionais, a “renovação” da alfabetização por enquanto não é uma
520

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A alfabetização está sempre em evidência no ser humano; é um processo contínuo. Na
busca incessante de perspectivas que possam contribuir para o eficiente desenvolvimento da
prática educativa, esta pesquisa propôs-se a verificar como a ludicidade pode ajudar o processo
de alfabetização e letramento infantil.
E embasada em diversos referenciais teóricos, fora feito um estudo detalhado a fim de
oportunizar a compreensão acerca do lúdico como ferramenta pedagógica para a alfabetização
e letramento, bem como sua contribuição no desenvolvimento cognitivo da criança.
Para alcançar essa finalidade, pode-se concluir que jogos, brincadeiras e atividades recreativas são instrumentos essenciais para o desenvolvimento do aluno. Para tanto, o docente
deve promover um planejamento que venha ampliar a construção do conhecimento, onde os
discentes possam desenvolver aspectos social, mental e físico. O tema escolhido para a realização deste trabalho se deu através da constatação de que a ludicidade ocorre principalmente
por meio de atividades dinâmicas e criativas, elaboradas conforme as necessidades do aluno,
as quais visam oportunizar às mesmas situações que possam promover e facilitar a construção
da leitura e escrita.
Nesse contexto proporcionou-se um trabalho com o lúdico, o qual pôde constatar que há
possibilidade de transformar o maçante processo de alfabetização e letramento em atividades
prazerosas e interessantes, e que o mesmo possa ter uma aceitação melhor dos alunos, pois as
brincadeiras e jogos funcionam como estratégias atrativas no processo de ensino-aprendizagem,
onde o professor tem a possibilidade de aliar os desejos e anseios dos alunos aos objetivos
pedagógicos através do lúdico, proporcionando assim um ambiente agradável, bem como uma
aprendizagem prazerosa e transformadora. Enfim, o objetivo desta pesquisa era mostrar o importante papel que o lúdico oferece ao processo de alfabetização e letramento, onde, através de
ações pedagógicas lúdicas, a aprendizagem do aluno é melhor instigada.
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A IMPORTÂNCIA DAS POLÍTICAS PÚBLICAS NA
ESFERA EDUCACIONAL

RESUMO: Este trabalho tem como objetivo primeiramente, situar a educação dentro do cenário
político brasileiro, na perspectiva histórica da sua trajetória evolutiva, assim como, esclarecer
o procedimento necessário para a elaboração de políticas públicas verdadeiramente efetivas
para a melhoria da qualidade do processo educativo dos estudantes, além de trazer à tona
também, alguns dos desafios a serem superados neste campo no nosso país nos últimos tempos, bem como busca elucidar a definição de políticas públicas e suas diferentes tipologias,
assim como a concepção propriamente conhecida e divulgada acerca do ato político, seu
surgimento e evolução como instituição no mundo e especificamente no Brasil, assim como o
processo de formação, estruturação e implantação das políticas públicas voltadas especificamente à área educacional e seus impactos na sociedade brasileira contemporânea, abordando
uma visão histórico-cultural e a partir também, de uma perspectiva qualitativa de pesquisa,
buscamos enfatizar a importância da educação brasileira, sua trajetória e legalização desde os
tempos da colonização; versando também a respeito da importância da elaboração e otimização de políticas públicas eficientes como premissa maior na garantia de educação de qualidade para todos, inclusive como direito assegurado por lei, considerado como um dos grandes
pontos nevrálgicos dentro da perspectiva das políticas educacionais brasileiras e, através do
resultado da pesquisa bibliográfica, também compreender melhor a relevância de todo o processo de elaboração das políticas públicas, visualizando a trajetória, sua estruturação e os
impactos causados na vida da sociedade, principalmente daquelas voltadas à implementação
de uma educação de qualidade, cada vez mais libertadora e democrática.

Palavras-chave: Políticas públicas; Educação; Processo.
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INTRODUÇÃO

N

ossa sociedade vive em um processo extremamente dinâmico e, devido a isso o
entendimento do papel do Estado, de suas responsabilidades e das necessidades
dos indivíduos também vão se modificando com o passar do tempo. As políticas
públicas voltadas para a área educativa geralmente estão associadas aos momentos históricos
do país e do mundo. Daí a importância da abordagem político histórica deste artigo, para melhor
compreensão da intencionalidade das políticas públicas brasileiras no âmbito educacional.
No Brasil, as políticas públicas educacionais são normalmente estabelecidas por um
processo histórico nacional, incluindo a participação da sociedade em geral (professores, estudantes, pais e governo), no qual são discutidas temáticas julgadas pertinentes, relevantes e
necessárias para assegurar e implementar a educação no país. Normalmente, essas políticas
educacionais são provenientes de leis votadas pelo Poder Legislativo nas esferas federal, estadual e municipal, embora membros do Poder Executivo também possam propor também ações
nessa área.
E, através do estabelecimento de modelos educacionais eficientes, concebidos pelos
cidadãos juntamente com o governo, estas políticas públicas tem a responsabilidade de buscar
potencializar e implementar a construção de uma sociedade cada vez mais libertadora e democrática, constituída por cidadãos conscientes e críticos, plenamente habilitados para contribuir
com o crescimento do país.
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EDUCAÇÃO BRASILEIRA:
TRAJETÓRIA HISTÓRICA
De acordo com Rauber (2008), a trajetória histórica da educação brasileira evoluiu
demarcada por períodos bastante definidos.
O maior deles concretizou-se com a chegada dos portugueses ao território do chamado
Novo Mundo, e não podemos deixar de mencionar que trouxeram um padrão pedagógico
de educação próprio europeu, o que não quer
dizer que as populações que já viviam aqui,
não possuíssem características educativas próprias:
Não podemos deixar de reconhecer que os portugueses trouxeram um padrão de educação próprio da Europa, o que não quer dizer que as populações que por
aqui viviam já não possuíam características próprias de
se fazer educação [...]. Quando os jesuítas chegaram
por aqui eles não trouxeram somente a moral, os costumes e a religiosidade europeia; trouxeram também o
método pedagógico (RAUBER, 2008, p.52).

Para o autor (2008), os primeiros jesuítas chegaram ao território brasileiro em março
de 1549, constituindo o chamado Período Jesuítico, sob o comando de Padre Manoel de
Nóbrega, e quinze dias após, construíram a primeira escola elementar brasileira, em Salvador.
Assim sendo, os jesuítas se dedicaram à disseminação da fé católica e ao trabalho educativo,
concluindo que não seria possível converter os
índios à fé católica sem que soubessem ler e
escrever.

Todas estas escolas não se limitaram
ao ensino das primeiras letras; pois, também
mantinham os cursos de Letras e Filosofia, considerados secundários, e o curso de Teologia
e Ciências Sagradas, de nível superior, para
formação de sacerdotes. Toda esta concepção
metodológica europeia, manteve-se por aproximadamente 210 anos, entre 1549 e 1759,
quando um segundo novo divisor de águas viria marcar definitivamente a trajetória da educação no Brasil, ou seja, a expulsão dos jesuítas
do território brasileiro, determinada pelo Marquês de Pombal, terminaria por encerrar alguma primitiva estruturação em termos de educação construída até então (SAVIANI, 2010).
Era o início do Período Pombalino
(1760 - 1808) que na época da expulsão, os
jesuítas tinham 25 residências, 36 missões e
17 colégios e seminários, além de seminários
menores e escolas de primeiras letras instaladas em todas as cidades onde a Companhia
de Jesus estava presente. A educação brasileira, com isso, vivenciou uma imensa ruptura
histórica de um processo já implantado e consolidado como modelo educacional (SAVIANI,
2010).
Os jesuítas foram expulsos das colônias em função de divergências radicais de
objetivos com os interesses da Corte, pois
enquanto estes preocupavam-se com o proselitismo e o noviciado, por outro lado, Pombal
pensava em reerguer Portugal da decadência
que se encontrava diante de outras potências
europeias da época. Portanto, a educação jesuítica não convinha aos interesses comerciais
aspirados por Pombal, isto é, se as escolas da
Companhia de Jesus tinham por objetivo principal os interesses da fé, Pombal começou a
pensar na reorganização das escolas para servir aos interesses do Estado (SAVIANI, 2010).

Segundo Saviani (2010), os padres jesuítas trabalharam com a colonização, a educação e a catequese, resultando em um processo de aculturação em que os nativos tiveram a
cultura e educação desvalorizada. Da cidade
de Salvador, a obra jesuítica estendeu-se para
o sul e, em 1570, vinte e um anos após, já havia cinco escolas de instrução elementar (Porto
Seguro, Ilhéus, São Vicente, Espírito Santo e
E, praticamente ao mesmo tempo em
São Paulo de Piratininga) e três colégios (Rio que desapareceu com as escolas jesuíticas de
de Janeiro, Pernambuco e Bahia).
Portugal e de todas as colônias, Pombal criava as aulas régias de Latim, Grego e Retórica,
cujos professores geralmente não tinham for-
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mação adequada para a função, já que eram em 1827, um projeto de lei propôs a criação de
improvisados e mal pagos, nomeados por in- pedagogias em todas as cidades e vilas, além
dicação ou em concordância com os bispos:
de prever o exame na seleção de professores,
para sua nomeação, além da abertura de esAtravés do alvará de 28 de junho de 1759, ao mesmo colas para meninas (SAVIANI, 2010).
tempo em que suprimiu as escolas jesuíticas de Portugal e de todas as colônias, Pombal criava as aulas
régias de Latim, Grego e Retórica. Criou também a Diretoria de Estudos que só passou a funcionar após o
afastamento de Pombal. Cada aula régia era autônoma
e isolada, com professor único e uma não se articula
com as outras (BELLO, 2001).

Já em 1834, um ato adicional à Constituição dispôs que as províncias passariam a
ser responsáveis pela administração do ensino primário e secundário e foi graças a isso,
em 1835, que surgiu a primeira Escola Normal
do país, em Niterói, Rio de Janeiro. Em 1837,
onde funcionava o Seminário de São Joaquim,
Para o autor (2001), a decisão de
na cidade do Rio de Janeiro, foi criado o CoPombal no princípio do século XIX, resultou no
légio Pedro II, com o objetivo de torná-lo um
completo desmantelamento do sistema estabemodelo pedagógico para o curso secundário:
lecido pelos jesuítas e nada que pudesse ser
comparado foi organizado para dar continuida- Foram estas leis que serviriam de base à organização
de ao trabalho educativo. Em 1808 com a che- do ensino no Brasil, ficando em vigor, com pequenas
gada da Família Real, que fugia de Napoleão, alterações, até a proclamação da República em 1889.
houve novas modificações como a transferên- (...) Não obstante ao fato da educação ter se tornado
elitista, seguindo a tendência iniciada por D. João VI,
cia do Reino para o Novo Mundo, pois para reforçada durante o reinado de D. Pedro II, as leis prosuprir suas necessidades, D. João VI inaugurou mulgadas por D. Pedro I tiveram como objetivo formar
Academias Militares, Escolas de Direito e Me- um sistema educacional popular e gratuito (RAMOS,
dicina, a Biblioteca Real, o Jardim Botânico e, 2011).
sua iniciativa mais marcante, a Imprensa Régia,
O ato adicional de 1834 e a Constituiconstituindo assim, o Período Joanino (1808
a 1821) que no entanto, não obteve sucesso ção de 1891 descentralizou o ensino, porém
na implantação de um sistema educacional não disponibilizaram condições para que as
adequado em terras brasileiras. Apesar de D. províncias pudessem estruturar uma rede orJoão VI ter implementado mudanças significa- ganizada de escolas, o que contribuiu para o
tivas ao ensino brasileiro, Ramos (2011), críti- descaso do ensino público, para que passasca: “Todas as medidas e instituições serviram se a ser administrado pela iniciativa privada,
somente a elite e tiveram como objetivo formar acentuando reverberando ainda mais o caráter
classista e acadêmico, perpetuando assim um
uma casta dirigente brasileira.”
sistema dual de ensino, traduzido em uma eduNo entanto, D. João VI voltou para Por- cação voltada para a formação das elites, com
tugal em 1821 e em 1822, seu filho D. Pedro os cursos secundários e superiores; e em um
I proclamou a Independência do Brasil, dando ensino primário e profissional (precário) para
início ao chamado Período Imperial (1822 a as classes populares.
1888) e, em 1824, outorgou a primeira ConstiA descentralização do ensino que contuição brasileira, que dizia que a “instrução primária é gratuita para todos os cidadãos” (SA- feria maior poder aos estados podia até tentar
representar mudanças satisfatórias e significatiVIANI, 2010).
vas. Porém, no entanto, representou o descaso
A seguir em 1826, um decreto institui e o abandono dos estados mais pobres, relequatro graus de instrução: Pedagogias (esco- gando principalmente os menos favorecidos a
las primárias), Liceus, Ginásios e Academias e uma educação precária ou ao analfabetismo.
Romanelli (1978, p. 43) afirma:
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E, em consonância com a nova Constituição, foi criada a nova Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, a Lei nº 9.394,
promulgada em 20 de dezembro de 1996 que
darão suporte legal para que o direito a uma
educação de qualidade seja realmente consubstanciado, assegurando a formação integral
Concomitantemente com a Revolução do indivíduo e a sua inserção consciente, críde 1930 nasceu uma efervescência ideológica tica e cidadã na sociedade (ARANHA, 1996).
que produziu importantes discussões e transformações na educação. O Decreto nº 19.850,
Em 1996, o Governo Federal elaborou
de 11 de abril de 1931, criou o Ministério da os Parâmetros Curriculares Nacionais, estaEducação e as secretarias de Educação dos
belecendo diretrizes para estruturação e reesestados; em 1932, com o ideal de educação
truturação dos currículos escolares de todo o
obrigatória, gratuita e laica, entre outros, surgiu
o Manifesto dos Pioneiros da Educação Nova, país, em função da cidadania e de uma escola
com o objetivo de tornar público o que era e o de qualidade (ARANHA, 1996).
que pretendia o Movimento Renovador (ROMAPOLÍTICA: DEFINIÇÃO
NELLI,1978).
Vamos ver, assim, a educação e a cultura tomando
impulso em determinadas regiões do sudeste do Brasil, sobretudo em São Paulo, e o restante dos estados
seguindo, “sem transformações profundas, as linhas
do seu desenvolvimento tradicional, predeterminadas na vida colonial e no regime do Império” (ROMANELLI,1978, p. 43).

Com o término do Estado Novo, o país
retoma a normalidade democrática e passa a
vigorar uma nova constituição, cujo plano educacional estabelece alguns direitos garantidos
pela Constituição de 1934 e suprimidos pela
do Estado Novo. Contudo, “apesar da mudança
de regime e da nova constituição, a legislação
educacional herdada do Estado Novo vigorou
até 1961, quando teve início a vigência da Lei
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.
Até que a LDBEN de 1961 fosse aprovada, a
luta pela escola pública e gratuita intensificou-se. Até que em 5 de outubro de 1988 foi promulgada uma nova Constituição, que tratava
da educação e do ensino de maneira especial
no que diz respeito aos direitos, aos deveres,
aos fins e aos princípios norteadores e entre
as principais mudanças, Aranha (1996, p. 223)
destaca:
•
•
•
•

Segundo Aranha (1996), a palavra “política” remete a tudo que esteja vinculado ao
Estado, bem como à sua administração, no
entanto, definições outras defendem que política se resume meramente ao ato de buscar
exercer o poder dentro de uma país. O surgimento da política como instituição remonta aos
tempos da Grécia Antiga, cujo um dos grandes
articuladores políticos daquela época foi Aristóteles, que defendia que a política era um mecanismo que tinha como fim último, a felicidade
dos homens.

Política é também, o nome que se dá à
capacidade e comprometimento dos governantes na elaboração de diretrizes com o objetivo
de otimizar a vida em sociedade. Esta palavra
também faz menção a tudo que está vinculado
ao Estado, ao governo e à administração púGratuidade do ensino público nos blica com o objetivo final de administração do
patrimônio público e de promover o bem públiestabelecimentos oficiais;
Ensino Fundamental obrigatório e co, ou seja, o bem de todos (ARANHA, 1996).
gratuito;
Para o ato de governar, uma caracterísAtendimento em creches e pré-estica
considerada
fundamental é a capacidade
colas às crianças de zero a seis
de mediar conflitos. Assim sendo, todo político
anos;
Valorização dos profissionais de en- deveria conduzir sua gestão de forma a mediar
sino, com planos de carreira para os conflitos existentes na sociedade, na tentao magistério público (ARANHA, tiva de buscar soluções que sejam adequadas
para todos (ARANHA, 1996).
1996).
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águas da chuva em determinada região ou gerais
como demandas por segurança pública, melhoDe acordo com Rodrigues (2010, p. 47), res condições de saúde ou melhores condições
as Políticas Públicas consistem na totalidade de educativas por exemplo (RODRIGUES, 2010).
ações, metas e planos que os governos (nacioAos grupos que integram o sistema ponais, estaduais ou municipais) organizam e definem para alcançar o bem-estar da sociedade e o lítico, apresentando reivindicações ou executaninteresse público. É correto afirmar que as ações do ações, que serão transformadas em Políticas
que os dirigentes públicos selecionam geralmen- Públicas, chamamos de atores. No processo de
te são aquelas que eles próprios compreendem discussão, criação e execução das Políticas Púcomo demandas ou expectativas da sociedade. blicas, encontramos basicamente dois tipos de
atores: os ‘estatais’ (oriundos do Governo ou
Isto significa que, o bem-estar da socie- do Estado) e os ‘privados’ (oriundos da Sociedade ainda é definido pelo governo e não pela dade Civil). Os atores estatais são aqueles que
própria sociedade. Isto ocorre porque a socieda- exercem funções públicas no Estado, tendo sido
de não consegue se expressar de forma integral, eleitos pela sociedade para um cargo por tempo
fazendo solicitações para seus representantes determinado (os políticos), ou atuando de forma
(deputados, senadores e vereadores) e estes permanente, como os servidores públicos (que
supostamente deveriam mobilizar os membros operam a burocracia), existindo importante difedo Poder Executivo, que também foram eleitos rença em cada um desses segmentos (RODRI(tais como prefeitos, governadores e inclusive o GUES, 2010).
próprio Presidente da República) para que atenOs políticos são eleitos com base em
dam as demandas da sociedade (RODRIGUES,
suas propostas de políticas apresentadas para
2010).
a população durante o período eleitoral e busEntretanto, os recursos para atender a cam tentar realizá-las. As Políticas Públicas são
todas as demandas da sociedade, são limita- definidas no Poder Legislativo, o que insere os
dos e consequentemente, os bens e serviços Parlamentares (vereadores e deputados) nesse
públicos pleiteados acabam por se transformar processo. Entretanto, as propostas das Políticas
em motivos de disputas. É importante destacar, Públicas partem do Poder Executivo, e é esse
entretanto, que a existência de grupos e setores Poder que efetivamente as coloca em prática,
da sociedade apresentando reivindicações e de- cabendo aos servidores públicos oferecer as inmandas não significa que estas serão atendidas, formações necessárias ao processo de tomada
pois antes é necessário que as reivindicações se- de decisão dos políticos, bem como operacionajam reconhecidas junto às autoridades do Poder lizar as Políticas Públicas definidas (RODRIGUES,
Executivo, Legislativo e Judiciário (RODRIGUES, 2010).
2010).
Assim, o funcionalismo público compõe
Portanto, as políticas públicas deveriam um elemento essencial para o bom desempenho
ser conjuntos de programas, ações e decisões das diretrizes adotadas pelo governo. Já os atores
tomadas pelos governos (nacionais, estaduais ou privados são aqueles que não possuem vínculo
municipais) com a participação, direta ou indire- direto com a estrutura administrativa do Estado,
ta, de entidades públicas ou privadas que visam tais como: a imprensa; os centros de pesquisa;
assegurar determinado direito de cidadania para os grupos de pressão, os grupos de interesse e
vários grupos da sociedade ou para determinado os lobbies; as Associações da Sociedade Civil
segmento social. Resumindo, as Políticas Públi- Organizada; as entidades de representação emcas são o resultado da competição entre os di- presarial; os sindicatos patronais; os sindicatos
versos grupos ou segmentos da sociedade que de trabalhadores e outras entidades representatibuscam defender ou garantir seus interesses que vas da Sociedade Civil (RODRIGUES, 2010).
podem ser específicos, como a construção de
uma estrada ou um sistema de captação das

DEFINIÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS
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O conceito de políticas públicas pode
possuir duas vertentes diferentes. Na vertente
política, encarando a política pública como um
processo de decisão, em que há invariavelmente
conflitos de interesses, ou seja, através das políticas públicas, os governos decidem o que fazer
ou não fazer e uma segunda vertente que recai
na questão administrativa, pois as políticas públicas são consideradas um conjunto de projetos,
programas e atividades desenvolvidas pelo governo (RODRIGUES, 2010).
Políticas públicas devem ser consideradas todas as ações realizadas pelos governos,
portanto, as ações, programas ou decisões tomadas por um governo independente (municipal,
estadual ou federal) são consideradas políticas
públicas, cujo principal objetivo é a melhoria da
qualidade de vida dos cidadãos. As políticas públicas podem ser realizadas nas diferentes áreas de atuação dos governos, como habitação,
saúde, educação, saneamento, transportes, etc.
(RODRIGUES, 2010).
Além disso, podem ser direcionadas
para atender um grupo específico ou para atender a população em geral. Sendo assim, quando
o governo de uma cidade elabora uma lei específica para o trânsito (como foi a implantação do rodízio municipal de veículos no centro expandido
da cidade de São Paulo), ou aprova um aumento
salarial para os servidores públicos ou mesmo,
determina por lei que os estudantes tenham direito a pagar 50% do valor nos transportes públicos
da cidade, todas estas ações são consideradas
políticas públicas, pois de alguma maneira, buscam a melhoria da qualidade de vida de um grupo específico ou da sociedade em geral (RODRIGUES, 2010).
Segundo o autor (2010, p. 47), há ciclos,
processos de gestão na elaboração de todas as
políticas públicas. Portanto, podemos falar em
um conjunto de atividades (etapas ou estágios)
que visam atender às demandas e interesses da
sociedade, em consonância com a lei. A autora
elenca também, os principais ciclos na elaboração das políticas públicas. São eles:

a) Preparação da decisão política - O governo decide enfrentar um determinado problema
e busca algum tipo de solução para uma situação que produz privação, necessidade ou não
satisfação;
b) Agenda setting -- Nesse momento, o
problema tornar-se uma questão política, isto é,
passa a ser considerado como problema público
e as decisões resultarão, efetivamente na estruturação de políticas ou programas que deverão ser
implementados;
c) Formulação - na formulação das políticas públicas, a discussão passa a ser em torno
do desenvolvimento de ações pertinentes para
tratar um determinado problema público, sendo
que a construção das soluções implica, em primeiro lugar, na realização de um diagnóstico, necessitando-se da interpretação do ambiente para
organizar as ações, da tomada de decisão sobre
quais os serviços que se pretende implementar, e
de onde serão provenientes os recursos para sua
implementação;
d) Implementação - a aplicação da política pela máquina burocrática do Governo, sendo
o momento de preparação para colocar as ações
de Governo em prática; e) Monitoramento -Como
as agências administrativas afetam e conferem
conteúdo às políticas adotadas, há necessidade
de se realizar uma avaliação pontual das ações
de Governo referentes aos impactos da implementação;
f) Avaliação - a atividade de avaliação
de resultados da política/programa concentra-se
nos efeitos produzidos.

TIPOLOGIA DE POLÍTICA PÚBLICA
De acordo com documentos oficiais
(BRASIL, 1996), uma política pública pode tanto ser considerada como parte de uma política de Estado ou de governo. Uma política
de Estado é toda aquela que independente do
governo e/ou do governante deve ser realizada
porque está amparada pela Constituição. São
considerados como bons exemplos: a decisão
de engajar um processo de integração regio531
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nal, a assinatura de um tratado de livre comércio, a conclusão de um acordo de cooperação
científica e tecnológica numa determinada área
e coisas do gênero, a definição de alíquotas tarifárias para um setor determinado, a exclusão
de produtos ou ramos econômicos do alcance
do tratado de livre comércio, ou a assinatura de
um protocolo complementar definindo modalidades para a cooperação científica e tecnológica na área já contemplada no acordo (BRASIL,
1996).
Portanto, ao pensarmos, por exemplo,
em políticas de defesa, de relações exteriores, de economia e finanças (em seus aspectos mais conceituais do que operacionais) de
meio ambiente ou de educação e tecnologia,
temos que ter em mente que sua elaboração
geralmente envolve funcionários especializados, dedicados profissionalmente ao estudo,
acompanhamento e formulação das grandes
orientações das políticas, vinculadas às suas
respectivas áreas. Já uma política de governo
pode estar atrelada à alternância de poder, porém pode ocorrer a situação de determinada
política pública ser eficiente a ponto de ter continuidade, permeando os governos, transformando-se assim em política de Estado (BRASIL, 1996).

9.394, de 20 de dezembro de 1996), especialmente a garantia do direito de acesso à educação a qualquer brasileiro. Várias políticas públicas foram lançadas por todos os setores do
governo federal para atingir os objetivos propostos pela Constituição Federal. Entre outras
políticas podemos elencar (BRASIL, 1988):
a) O Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério- (FUNDEF);
b) Plano de Desenvolvimento da Escola
(PDE);
c) Programa de Dinheiro Direto na Escola
(PDDE);
d) Programa Bolsa Família;
e) Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE);
f) Programa Nacional do Livro Didático
(PNLD);
g) Programa Nacional de Transporte Escolar (PNATE);
h) Exame Nacional do Ensino Médio
(ENEM);
i) Sistema de Seleção Unificada (SISU);
j) Programa Universidade para Todos
(PROUNI);
k) Programa Nacional de Reestruturação
e Aquisição de Equipamentos para a Rede
Escolar Pública de Educação Infantil (PROINFÂNCIA).

Ainda temos mais exemplos de outros
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS
programas
implantados pelo governo federal,
BRASILEIRAS
De acordo com os documentos oficiais
(1998), as políticas educacionais fazem parte
do grupo de políticas públicas sociais do país,
constituindo um elemento de normatização do
Estado, conduzido pela sociedade civil, que
visa garantir o direito universal à educação de
qualidade e o pleno desenvolvimento dos estudantes.
Com o intuito abranger a todos os cidadãos, cada qual com suas necessidades e
anseios, as políticas educacionais necessitam,
obrigatoriamente, abranger uma série de variáveis, tais como, os aspectos abordados pela
Constituição Federal e pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional (LDBEN, Lei nº

tais como: O Programa Caminho da Escola, iniciativa do governo federal, entre outros projetos
estaduais e municipais, por exemplo, auxiliam
os estudantes que residem longe dos ambientes educacionais - em áreas rurais e ribeirinhas,
por exemplo: fornecendo transporte gratuito
para assegurar que cheguem até as escolas
(BRASIL, 1988).
Algumas outras iniciativas que vale a
pena citar são a elaboração de políticas de
educação a distância, facilitando, por exemplo, o acesso à educação de jovens e adultos
que necessitam conciliar trabalho e estudo, o
Centro de Mídias de Educação do Amazonas
e o Programa Ensino Médio com Intermediação Tecnológica da Bahia, são exemplos. Além
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disso, é dever do Estado garantir o acesso à • Agenda Territorial de Desenvolvimento
educação, a estudantes que estejam impossiIntegrado de Alfabetização e Educação de
bilitados de locomoção, como aqueles em hosJovens e Adultos, voltada para aqueles que
pitais e centros de detenção, e também, disnão terminaram os estudos na idade correponibilizar ambientes escolares inclusivos para
ta;
crianças e jovens com necessidades especiais • Programa Nacional de Acesso ao Ensino
(BRASIL, 1988).
Técnico e Emprego, criado para ampliar a
oferta de cursos profissionalizantes e de
O Programa Benefício de Prestação
educação tecnológica, inclusive para aluContinuada na Escola, por exemplo, é uma
nos matriculados no Ensino Médio regular
outra iniciativa do governo federal criado para
(Médio Téc);
dimensionar o acesso e a permanência na • Programa Universidade para Todos, que
escola de alunos com deficiência, de 0 a 18
oferece a estudantes de baixa renda bolanos de idade, possibilitando a formação de
sas de estudos em instituições privadas de
gestores locais em educação inclusiva e acesEnsino Superior;
sibilidade. No caso dos estudantes que apre- • Programa Escola Acessível, cujo objetivo é
sentam defasagem (idade-série) e que estão
melhorar as condições de acessibilidade
mais propensos ao abandono da escola, sennas escolas públicas de ensino regular,
do também aqueles sem acesso a um Ensino
incluindo sua estrutura física e recursos
Fundamental de qualidade, que terminam por
didáticos e pedagógicos;
chegar ao Ensino Médio com defasagem, bem • Educação em Prisões, que dá apoio téccomo os que não foram alfabetizados na idanico e financeiro ao ensino de jovens e
de certa, também são envolvidos pelo mesmo
adultos do sistema penitenciário;
problema (BRASIL, 1988).
• Programa de Apoio à Formação Superior
e Licenciaturas Interculturais Indígenas,
Neste caso, as políticas educacionais
que oferece cursos de licenciaturas para a
devem incluir ações para identificar e eliminar
formação de professores indígenas;
o déficit de aprendizagem, nivelando o conhe- • Fundo de Manutenção e Desenvolvimencimento dos estudantes à série em que se ento da Educação Básica e de Valorização
contram, como o Programa Brasil Alfabetizados Profissionais da Educação, que visa
do, que busca diminuir o analfabetismo entre
aumentar o investimento financeiro fedejovens a partir de 15 anos, adultos e idosos.
ral em ações e projetos educacionais dos
Uma outra questão reside na inserção precoce
estados, incluindo toda a educação básica
dos estudantes no mercado de trabalho como
(BRASIL, 1988).
um dos principais fatores de desestruturação
escolar e a solução reside no desenvolvimenPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
to de políticas educacionais voltadas para a
conciliação entre a vida profissional e escolar
Esta pesquisa de base bibliográfica
dos estudantes, facilitando a rotina daqueles conta com os aportes teóricos e metodológicos
que necessitam trabalhar e estudar ao mesmo dos trabalhos de Bello (2001); Ramos (2011) e
tempo, ofertando o ensino noturno ou turnos Romanelli (1978) que abordam as temáticas e/
escolares adequados ao horário de trabalho, ou questões sobre o tema em questão discutia flexibilização da frequência escolar e a cria- do neste artigo.
ção de projetos de educação a distância.Além
destas políticas educacionais, existem diversas
Nesta pesquisa foram analisados aloutras iniciativas de importância no nosso país. guns artigos, livros, textos, leis e outros trabaTais como (BRASIL, 1996):
lhos científicos que discutem e apresentam reflexões, sugestões que podem contribuir para
uma maior compreensão da temática apresentada neste trabalho.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pudemos observar que no nosso país existem várias leis, projetos e programas que permeiam as políticas públicas educacionais voltadas para dirimir as lacunas e deficiências do atual
sistema educativo. Porém, também é de conhecimento que todo o processo caminha lentamente, e enquanto as leis não proporcionarem transformações realmente satisfatórias e abrangentes,
as escolas públicas continuarão apresentando as mesmas diversas deficiências como a falta de
estrutura física adequada das escolas, de recursos materiais e pedagógicos, da valorização dos
profissionais, etc.; mesmo com a elaboração de políticas públicas ditas eficientes.
Estas condições, entre tantas outras, são determinantes para que o Brasil efetivamente
abandone a herança de uma educação deficitária e excludente para então, contribuir na construção de uma educação: Cada vez mais libertadora, democrática e de qualidade.
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A IMPORTÂNCIA DO DESENVOLVIMENTO
PSICOMOTOR PARA A PSICOPEDAGOGIA

RESUMO: A psicomotricidade tem ocupado relevantes esforços para seu estudo, pois a mesma
não visa à patologia e sim as possibilidades da criança e do aluno. Desta forma, então através das possibilidades não temos como saber aonde iremos chegar com ela. Podemos notar
sim, uma melhora que permite cogitar a possibilidade de lidar melhor consigo e com os outros, principalmente com suas dificuldades. Educadores, psicólogos e médicos defendem que
as técnicas que favorecem o desenvolvimento psicomotor devem ser realizadas durante os
cinco primeiros anos de vida da criança, uma vez que esse é o período mais importante para
aquisições significativas a nível físico, emocional e intelectual, segundo a Associação Brasileira de Psicomotricidade - ABP. A psicomotricidade é uma ciência que tem o homem como
objeto de estudo e, através do seu corpo em movimento, trabalha a relação do homem com
seus movimentos em relação ao seu mundo exterior e interior. Para explicar as nossas fontes
de estudo e de inspiração e as nossas raízes reflexivas, pretéritas e prospectivas, sobre um
tema tão interessante e abrangente abordaremos preferencialmente as relações entre o desenvolvimento psicomotor e a aprendizagem, mais a psicomotricidade do que efetivamente
a aprendizagem, e mais a aprendizagem não simbólica e não verbal, do que a aprendizagem
simbólica e verbal, que já foi tema de outro livro que escrevemos (Fonseca, 1984, 1999).
O artigo presente visa estabelecer conexões entre a psicopedagogia e a psicomotricidade,
dimensionando sua relevância no processo de desenvolvimento da criança, focalizando a importância do trabalho entrecruzado, como possibilidade de intervenções do psicopedagogo,
capaz de agir notadamente no desenvolvimento da criança, auxiliando assim na aprendizagem
da mesma. O desenvolvimento psicomotor faz parte do indivíduo e, quanto mais habilidades
motoras o indivíduo vai adquirindo, mais o seu desenvolvimento evolui de forma globalizada.
Palavras-chave: Psicomotricidade; Psicopedagogia; Atuação; Processos; Intervenção; Crianças.
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INTRODUÇÃO

P

ara iniciarmos este estudo, é importante sabermos que a psicopedagogia, como
o nome sugere, vem da união dos saberes de duas áreas, a psicologia e a pedagogia. Se trata de uma área ainda mais abrangente e multidisciplinar, que aborda
conhecimentos da antropologia e até mesmo da neurologia. Aqui pretendemos entrecruzar a
psicomotricidade como essencial neste contexto, pois desenvolve o intelecto, o afeto e os movimentos.
As dificuldades ou problemas de aprendizagem podem ser facilmente constatadas como
distúrbios, em que a causa é também atribuída a uma disfunção do sistema nervoso central. O
objetivo consiste em entender todo o processo que leva o ser humano a assimilar e construir o
conhecimento, pois desde que nascemos, estamos expostos a um universo de possibilidades, o
que significa estarmos em constante aprendizagem.
Devemos admitir que a prática de exercícios físicos na infância é fundamental na melhoria dos aspectos gerais da saúde, bem como os aspectos motores e fisiológicos. Pular, correr,
brincar, seja através de jogos ou exercícios elaborados, a psicomotricidade é um trabalho que
contribui significativamente para o desenvolvimento de uma criança.
A psicomotricidade tem o objetivo de trabalhar o indivíduo com toda sua história de
vida: social, política e econômica. Essa história se retrata no seu corpo. Trabalha, também, o
afeto e o desafeto do corpo, desenvolve o seu aspecto comunicativo, dando-lhe a possibilidade
de dominá-lo, economizar sua energia, de pensar seus gestos, a fim de trabalhar a estética de
aperfeiçoar o seu equilíbrio. Psicomotricidade é o corpo em movimento, considerando o ser 7
em sua totalidade. Engloba várias outras áreas: educacionais, pedagógicas e de saúde, por ter
o homem como objeto de estudo (ALVES, 2007).
É necessário e urgente ressaltar a importância da psicomotricidade e do trabalho do
psicomotricista, pois ele realiza avaliações de prevenção e reeducação de maneira correta, além
de propor exercícios de equilíbrio com membros inferiores e superiores, atividades com encaixe
e com água envolvendo o lúdico.
A psicopedagogia visa compreender o processo da aprendizagem, deixando claro também que como ciência tem os seus instrumentos próprios e nada interfere nas outras ciências,
sendo portanto uma colaboradora do processo de resolução das dificuldade da aprendizagem,
daí a sua procura acontece quando existe uma deficiência no aprender.
É importante ressaltar que a educação psicomotora, baseada na psicomotricidade, é
uma técnica pedagógica necessária a toda a criança, seja ela normal ou deficiente, e está hoje
incorporada nas correntes atuais da psicopedagogia (VAYER, 1982).
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Desta maneira, a motricidade humana, a única que se pode definir como psicomotricidade, é portanto compreendida como suporte das funções mentais próprias e exclusivas do ser
humano, de onde emana a sua identidade singular e plural em muitos aspectos do seu desenvolvimento, da sua adaptabilidade, da sua aprendizagem e da sua socialização (VAYER, 1982).
Fato é que o movimento é o objeto primário da psicomotricidade. Entende-se o significado da psicomotricidade como sendo a ciência que tem como objeto de estudo o homem através
de seu corpo em movimento e em relação ao seu mundo externo e interno, isto é, a capacidade
de se movimentar com intenção. Nesta pesquisa aborda-se a psicomotricidade no desenvolvimento infantil (VAYER, 1982).
Quando falamos em psicomotricidade falamos também em possibilidades. Existem possibilidades em cada etapa no desenvolvimento da criança, relacionando-a uma à outra. Cada
criança é única, cada ser é diferente, mas as relações de crescimento estão ligadas diretamente
a afetividade, cognição e organização.Para que isso aconteça, o envolvimento desses processos
é preenchido com os três conhecimentos básicos que norteiam a psicomotricidade, que são o
movimento, o intelecto e o afeto, estes sim, são individuais e únicos em cada criança (VAYER,
1982).
Importante entendermos que o conhecimento do próprio corpo e do seu funcionamento
são aspectos fundamentais para o desenvolvimento dos aspectos físico, motor e intelectual da
criança, que se criança for bem trabalhada, principalmente em seus movimentos de lateralidade, espaço, tempo e percepção, ela estará melhor preparada para atuar na sociedade, também
percebeu-se que através das atividades motoras obtém-se resultados mais rápidos e compensatórios por parte dos educandos e assim a importância do papel da escola e do educador em
todo o processo (VAYER, 1982).
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A PSICOMOTRICIDADE E A
APRENDIZAGEM
Segundo Vayer (1982) e Le Boulch
(1982), a psicomotricidade pode ser definida,
em termos objetivos, como o campo transdisciplinar que estuda e investiga as relações e
as influências, recíprocas e sistémicas, entre o
psiquismo e a motricidade.
Desta forma, o psiquismo nesta perspectiva é compreendido como sendo constituído pelo conjunto do funcionamento mental,
que integra amplamente as sensações, as percepções, as imagens, as emoções, os afetos,
os medos, as projeções, as aspirações, as representações, as simbolizações e conceituações que configuram a complexidade dos processos relacionais e sociais.
Psicomotricidade é, portanto, a relação
entre pensamento e a ação, e envolve, também, as emoções. Assim, considerando a educação psicomotora uma modalidade educativa
global é necessária a toda criança, concluímos
a importância das atividades físicas, buscando
educar o movimento, ao mesmo tempo em que
se desenvolvem as funções da inteligência.

Com base neste pressuposto, a motricidade não pode ser compreendida apenas
nos seus efeitos, uma vez que ela depende de
motivações e significações internas que a justificam, não sendo possível separá-la dos processos psicológicos que a integram (VELASCO, 1996).
Compreende-se a importância da psicomotricidade para o desenvolvimento infantil,
vê-se a necessidade de conhecer as etapas do
desenvolvimento humano, mais especificamente os desenvolvimentos infantis, delimitando fatores que faz a ligação da criança com o meio.
Neste aspecto, observa-se que as primeiras
percepções corporais da criança irão expressar suas sensações, sentimentos e, é a partir
do movimento que a criança passa a se conhecer melhor (VELASCO, 1996).
Desenvolver o esquema corporal e a
psicomotricidade é parte fundamental para
uma boa aprendizagem é uma ótima preparação futura perante a sociedade. O autor Seber
(1997) afirma que: “É preciso entender que, o
domínio de uma atividade não é conquistada
de imediata. Só o funcionamento de uma ação
pode conduzir a um aprimoramento dos movimentos”.

Vayer (1982), Le Boulch (1982), entre
outros estudiosos, entendem que a educação
psicomotora antes ainda de ser vista e entendida como um método definitivo é um instrumento no contexto educativo, que serve para
um questionar os problemas da educação da
criança pequena, de uma forma mais ampla.

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
O desenvolvimento psicomotor se pro- (SEBER, 1997).
cessa de acordo com a maturação do sistema
Entendendo que a criança, desde sua
nervoso central, assim a ação do brincar não
deve ser considerada vazia e 9 abstrata, pois é concepção, já possui movimentos, e se os
dessa forma que a criança capacita o organis- mesmos não forem bem trabalhados durante
mo a responder aos estímulos oferecidos pelo sua infância, trarão sérios problemas na vida
ato de brincar, manipular a situação será uma adulta, cabe ao educador, detectar as dificulmaneira eficiente da criança ordenar os pensa- dades de aprendizagem, que pode ser constamentos e elaborar atos motores adequados a tado durante o período escolar, e investigar as
causas de forma ampla. Sabendo-se que tais
requisição (VELASCO, 1996, p.27).
dificuldades, podem muitas vezes ser de as540
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pecto orgânicos, neurológicos, mentais, psicológicos, adicionados a problemática ambiental
em que a criança vive (SEBER, 1997).

PSICOMOTRICIDADE:
ANTECEDENTES HISTÓRICOS E SUA
RELEVÂNCIA

Sendo este um ser social, com cultura
e linguagem adquiridas durante sua vida até o
momento, traz consigo todo o conhecimento
que já adquiriu. Ele faz parte da sociedade e
é um ser único, individual e precisa ser trabalhado em sua totalidade, aí entra a importância
do desenvolvimento psicomotor do processo
ensino aprendizagem (SEBER, 1997).

A psicomotricidade tem uma história de
cerca de 100 anos, mas apresenta uma estrutura de conhecimento já enraizada num longo
passado de mais de 5 milhões de anos, onde
decorreu a significativa e relevante história da
hominização (SEBER, 1997).

Muitos estudos em relação a concepção da psicomotricidade têm sido realizados
ao longo de mais de cem anos porque procura
integrar de maneira coerente as contribuições
das ciências biológicas e das ciências humanas que possam integrar outros paradigmas,
como da antropologia, da epistemologia genética, da psicologia, da psicossomática, da
psicofisiologia, da neuropsiquiatria, da psicanálise, da psiquiatria, da neuropsicologia, entre
outras (SEBER, 1997).
Desta forma, a construção do saber
em psicomotricidade relações com outros domínios e se entrecruza com outros fundamentos. O corpo e a motricidade, são concebidos
em psicomotricidade onde levamos em conta
um ser vivo situado no mundo e interagindo
no mesmo. Desta maneira, o corpo e a motricidade formam uma unicidade real e biológica
que agregam-se e interagem constantemente
(SEBER, 1997).
A psicomotricidade leva em consideração o contexto sócio histórico e cultural, onde o
ser humano está inserido, com a finalidade de
gerar novos processos de interação, no sentido dele se poder adaptar a uma sociedade em
mudança contínua e acelerada. Nesta ótica de
educação, de reabilitação e de terapia psicomotora, terá relevância no seu objetivo de inovação e da sua investigação (SEBER, 1997).

De acordo com a Associação Brasileira
de Psicomotricidade, o termo “psicomotricidade” aparece 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 (SEBER, 1997).
Com o desenvolvimento e as descobertas da neurofisiologia, começa a constatar-se que há diferentes disfunções graves sem
que o cérebro esteja lesionado ou sem que a
lesão esteja claramente localizada. São descobertos distúrbios da atividade gestual, da
atividade práxica. Portanto, o “esquema anátomo-clínico” que determinava para cada sintoma sua correspondente lesão focal já não
podia explicar alguns fenômenos patológicos.
É, justamente, a partir da necessidade médica
de encontrar uma área que explique certos fenômenos clínicos que se nomeia, pela primeira vez, a palavra psicomotricidade, no ano de
1870 (SEBER, 1997).
Em 1935, Edouard Guilmain, neurologista, desenvolve um exame psicomotor para
fins de diagnóstico, de indicação da terapêutica e de prognóstico. Em 1947, Julian de Ajuriaguerra, psiquiatra, redefine o conceito de
debilidade motora, considerando-a como uma
síndrome com suas próprias particularidades.
É ele quem delimita com clareza os transtornos
psicomotores que oscilam entre o neurológico
e o psiquiátrico. Com estas novas contribuições, a psicomotricidade diferencia-se de outras disciplinas, adquirindo sua própria especificidade e autonomia (SEBER, 1997).
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Na década de 70, diferentes autores
definem a psicomotricidade como uma motricidade de relação. Começa então, a ser delimitada uma diferença entre uma postura reeducativa e uma terapêutica que, ao despreocupar-se
da técnica instrumentalista e ao ocupar-se do
“corpo de um sujeito” vai dando progressivamente, maior importância à relação, à afetividade e ao emocional. Para o psicomotricista,
a criança constitui sua unidade a partir das interações com o mundo externo e nas ações
do outro (mãe e substitutos) sobre ela (SEBER,
1997).
No que se refere a trajetória evolutiva do ser humano, ela é extremamente atual,
porém, a psicomotricidade, com base em vários autores e várias seus vários referenciais
teóricos, ainda peca por ausência de substancialidade e, desta forma não conseguiu ainda
integrar-se dialeticamente, uma matriz cultural
mais complexa, específica, coerente e abrangente da evolução da espécie humana, e consequentemente, do desenvolvimento da criança e do jovem (SEBER, 1997).

A PSICOMOTRICIDADE NO AMBIENTE
ESCOLAR
É importante demarcar que a psicomotricidade no ambiente escolar é uma alternativa muito proveitosa para a educação. Ela nos
acompanha em nosso cotidiano em nossa expressão corporal, demonstrando ainda nossos
sentimentos e personalidade. Desta forma, é
importante que as crianças tenham uma consciência corporal e desenvolvimento psicomotor formados desde a infância, auxiliando na
aprendizagem dentro da escola.
O ser humano é dotado de uma capacidade que muitas vezes nem ele se dá conta,
pois a todo o momento está adquirindo conhecimentos novos e transformando os já existentes. Sendo assim, cada indivíduo interpreta o
mundo à uma maneira e através dos diferentes
olhares, cada um forma a sua concepção.
Devemos ter clarificado que cada ser
é único e tem uma maneira de ver o mundo,
com o seu jeito de aprender o novo. Um homem pode entrar em contato, por exemplo,
com um livro muito antigo, que muitas pessoas
já o leram e sugaram segundo eles toda a sua
essência. Porém esse homem, ao lê-lo, conseguiu retirar algo dele que jamais alguém havia
percebido, isso não quer dizer que o conhecimento do livro mudou, mas, a forma como as
pessoas interpretam é que é diferente.

Apesar de a psicomotricidade ainda
não ter atingido um estágio completo de conhecimento formal, ela subentende um conjunto de
definições e possui ainda potencial suficiente
para se afirmar, em pelo menos, quatro campos profissionais: o da saúde, o da segurança
social, o da justiça e o da educação, para além
de apresentar um percurso histórico com coerência e com representatividade profissional
Desta forma, o processo de conheciem muitos países (SEBER, 1997).
mento passa por transformações onde muitas
vezes o ser humano não consegue aprender
Nesta ordem de ideias, a psicomotri- sozinho, ele necessita de seres que o ajudem.
cidade reserva-se no papel de facilitar uma Sendo assim, todo ser ao iniciar seu contato
psicoterapia mediada pelo corpo e pela mo- com a sociedade precisa de pessoas constricidade do indivíduo, procurando reduzir os cientes que lhe mostrem o caminho a seguir,
sintomas de perturbação da sua personalidade e lhe guie neste processo. Sendo assim, o proevolutiva, reforçando seus poderes relacionais fessor tem que estar preparado no momento
e interacionais, promovendo, por fim a sua mo- em que a criança chega à escola.
dificação nos aspectos motor, afetivo e cognitivo.
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Assim, as atividades psicomotoras favorecem ao aluno conhecimentos cognitivos,
sociais, afetivas e motoras descobrindo seu
corpo e suas possibilidades de movimento.
O desenvolvimento psicomotor leva em consideração alguns elementos como: lateralidade,
estruturação espacial, estruturação espacial,
estruturação temporal, consciência corporal e
equilíbrio.

Seu papel vem a ser analisar e assinalar os fatores que favorecem, intervém ou atrasam uma boa aprendizagem na escola. Deve
ainda propor e auxiliar no desenvolvimento de
projetos favoráveis às mudanças educacionais,
visando facilitar os processos de aprendizagem, atenuando situações e quadros que conduzam às dificuldades na construção do conhecimento (MISHNE, 1999).

As atividades neste aspecto podem ser
recreativas, o que contribui no desenvolvimento da aprendizagem, pois o aprendizado torna-se assim, mais prazeroso. Ao olhar da criança,
os momentos de brincadeira são encarados
com seriedade e é através dessa ação que ela
começa a descobrir o seu espaço, os movimentos. E assim respectivamente, em relação
à aprendizagem, Kamii acrescenta:

É de suma importância que o professor tenha clareza de que o ser humano aprende nas relações que estabelece com os outros; quando ele age, transforma o seu meio,
ao mesmo tempo em que este meio já está
transformado. Assim, a criança é um agente
construtor do seu próprio saber, na medida em
que é ativa e questionadora frente ao mesmo
(MISHNE, 1999).

[...] gostaríamos que as crianças fossem alertas, curiosas, críticas e confiantes na sua habilidade de resolver
questões e dizer o que realmente pensam. Gostaríamos
também que tivessem iniciativa, levantassem ideias,
problemas e questões interessantes e colocassem em
relação umas com as outras (1991, p.26).

A aprendizagem da criança está interligada ao seu desenvolvimento psicomotor, portanto, enfatizamos a importância da formação
do educador, interligando-se numa proposta
pedagógica que proporcione à criança a visualização de todo processo, aprendendo a coDesta maneira, o professor precisa nhecer, a conviver, a fazer e ser, transformanconstantemente se atentar ao desenvolvimento do-se em um indivíduo atuante e integrado em
psicomotor da criança, já que, caso haja atra- seu meio social (MISHNE, 1999).
sos, pode prejudicar todo o desenvolvimento e
aprendizado da criança na escola.
O educador deve ser criativo em todos
os aspectos, analisando: espaço, materiais e
atividades que condizem com a idade da crianA PSICOPEDAGOGIA NA ESCOLA
ça, usando técnicas bem criativas que venham
De acordo com os estudos de Mishne somar no desenvolvimento e aprendizado do
(1999), devemos ter claro que o psicopedago- educando, fazendo com que o mesmo aprenda
go é o profissional responsável para assessorar a se comunicar com o mundo pela linguagem
e esclarecer a escola a respeito dos diversos corporal e que sinta prazer em aprender atraaspectos do processo de ensino-aprendizagem vés das atividades motoras propostas (MISHatravés de uma atuação preventiva. Assim, na NE, 1999).
escola, o psicopedagogo poderá contribuir no
esclarecimento de dificuldades de aprendizagem que não têm como causa apenas deficiências do aluno, mas que são consequências
de problemas escolares.
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O educador deve ser um incentivador
deste processo de descobrimento do mundo,
reforçando atitudes de autonomia, iniciativa, espírito crítico e democrático (MISHNE, 1999). É
imprescindível e necessário que a escola, desde que bem orientada, trabalhe no aluno suas
frustrações, sabendo que o erro é um opção
não para deixar de fazer algo mais para voltar
e fazê-lo melhor. Caso tenha havido erro é porque nestes termos não houve a aprendizagem
que se esperava.

Para que a aprendizagem provoque
uma efetiva mudança de comportamento e amplie cada vez mais o potencial da criança, é
necessário que ela estabeleça relação direta
com o meio e com aquilo que está aprendendo. Para isso, é importante a estimulação. É de
suma importância, que o professor conheça as
crianças e o processo de aprendizagem e possa se interessar por elas como seres humanos,
que sentem emoções, que estão se transformando e mais que isso, que são únicos no seu
desenvolvimento.

Uma oportunidade de aprender de
forma diferente deve ser sempre oferecida ao
educando, sendo constantemente questionando o que está fazendo com que esse aluno não
aprenda. Muitas podem ser as respostas para
eventuais defasagens, como um problema físico ou desconhecimento do uso de alguma
tecnologia. Por isso, a escola e o psicopedagogo tem como objetivo trabalhar com o aluno,
o pedagogo, orientadores e professores. Para
Santos, 2011:

Torna-se primordial o desenvolvimento de atividades que ampliem a aprendizagem
importante, através dos jogos e da tecnologia
que está ao alcance de todos, havendo a busca da integração dos interesses, raciocínio e
informações que favorecem com que o aluno
atue operacionalmente nos diferentes níveis de
escolaridade. A educação deve ser encarada
como um processo de construção do conhecimento que ocorre como uma complementação,
cujos lados constituem de professor e aluno e
Na escola, o trabalho do psicopedagogo apresenta o conhecimento construído previamente.
duas naturezas: O primeiro diz respeito a uma psicopedagogia voltada para o grupo de alunos que apresentam dificuldades na escola. O seu objetivo é reintegrar e
readaptar o aluno à situação de sala de aula, possibilitando o respeito às necessidades e ritmos. Tendo como
meta desenvolver as funções cognitivas integradas ao
afetivo, desbloqueando e canalizando o aluno gradualmente para a aprendizagem dos conceitos conforme
os objetivos da aprendizagem formal (SANTOS, 2011).

A aprendizagem é o resultado da estimulação do ambiente sobre o indivíduo já maduro. Por isso, é importante que a aprendizagem possa ser significativa, esta 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.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Não devemos esquecer que a aprendizagem humana é um processo contínuo de transformação e o educador deve colaborar para o desenvolvimento dos seres humanos que vivem
num mundo de mudanças intensas e rápidas, apontando caminhos voltados ao diálogo constante entre os sujeitos e conhecimento.
Sendo assim, a busca por estas transformações leva-nos a refletir sobre a grande contribuição das reflexões psicopedagógicas para a compreensão do processo de aprendizagem,
potencializando a importância de ensinar, ao educando o controle de seus próprios impulsos, do
respeito mútuo e da autodisciplina. Nesta tarefa de compreensão do processo de aprendizagem
surge então a psicopedagogia que recorre ao conhecimento de várias áreas (psicologia, pedagogia, sociologia, antropologia, linguística, neurologia e outras), tendo como foco de estudo e
análise o fato educativo e suas articulações.
Tem também como objetivo trabalhar as questões pertinentes às relações vinculares
professor-aluno e redefinir os procedimentos pedagógicos, estreitando o afetivo e o cognitivo,
através da aprendizagem dos conceitos e as diferentes áreas do conhecimento. A intervenção
psicopedagógica reconhece que as dificuldades de aprendizagens evidenciam-se quando há
presença de problemas emocionais e comportamentais no desenvolvimento de uma criança. Na
infância podem ser notadas dificuldades comportamentais quando a criança apresenta comportamentos inadequados à sua faixa etária e contrários aos comportamentos das crianças que não
possuem dificuldades. O comportamento das crianças com dificuldades de aprendizagem pode
ser marcado pelo isolamento, a inibição e a inquietação.
Para Piaget (1987), a construção do conhecimento e a inteligência dizem respeito a uma
forma de adaptação superior que o ser humano desenvolveu na busca de sua sobrevivência.
Através de suas pesquisas, mostrou os mecanismos mentais que o ser humano utiliza nas diferentes etapas de sua vida para poder entender o mundo e, assim, adaptar-se ao mesmo, embora
sua preocupação central, na realidade, tenha sido elaborar uma teoria do conhecimento, que
explique como o organismo conhece o mundo.
Através deste estudo, pudemos entender que existe uma relação muito consistente e
estreita entre a evolução normal das capacidades psicomotoras da criança e sua singular formação biológica e social. Clarifica-se que a educação psicomotora vê a criança como um ser
em unicidade, seu crescimento embora subdividido em aspectos específicos no que se refere
ao desenvolvimento, deve ser visto como um ser global, abrangendo todo o desenvolvimento
genético da criança.
A educação psicomotora pode ser também utilizada em caráter de prevenção, pois
assim os fatores que podem influenciar as dificuldades de aprendizagem em decorrência eventualmente de distúrbios motores, podem nestes casos, ser evitados.A aprendizagem somente
acontecerá se a criança estiver consciente do seu corpo, do lugar que este
ocupa no espaço. É neste aspecto que o trabalho da psicomotricidade tem seu núcleo, porque durante o seu desenvolvimento a criança
enfrenta questões, frente à situações novas que, se não forem solucionadas, se avolumaram em barreiras transponíveis apenas através
de ações reeducadoras, como o trabalho psicopedagógico que visa
solucionar o problema fazendo a criança enfrentá-lo através do brincar, do lúdico, dos jogos, da afetividade e criatividade, das crianças
e dos educadores.
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O LETRAMENTO IDEOLÓGICO E A SUPERAÇÃO
DO MODELO TRADICIONAL DE ESCOLA

RESUMO: A Educação Infantil é o ponto de partida dentro da perspectiva de uma educação
formal atualmente, porém é preciso saber que a construção do saber da criança desde cedo
se dá também fora do espaço escolar, na convivência familiar, no cotidiano, através da interação; sabe-se o quão importante é o estímulo na contribuição para o desenvolvimento
desde cedo, bem como, o debate sobre a relação e conflito entre uma prática pedagógica que
inclua a ludicidade e brincadeiras em seu cotidiano e a intensa preocupação com a educação
formal repleta de testes, provas e resultados. Este artigo se propõe observar e discutir como
ocorre a aprendizagem nestas perspectivas, que são justificadas pelas diferentes maneiras
de conduzir o processo de ensino aprendizagem dos estudantes, respeitando suas características heterogêneas, suas necessidades e direitos enquanto crianças. A ludicidade como
uma ferramenta na construção do saber, estudaremos o que diferentes autores produziram
sobre ensino, aprendizagem, avaliação, arte, alfabetização, letramento ideológico e o papel
ludicidade na educação dos alunos do Ensino Fundamental, através da análise do trabalho
docente que usa a imaginação da criança e lúdico, elementos necessários e indispensáveis
na construção das aprendizagens, estimulando a criança a aprender brincando, imaginando,
sendo protagonista na construção dos saberes, sem perder a essência da infância. Buscamos
ainda observar a questões sobre a avaliação neste processo com a preocupação da garantia
da aprendizagem.

Palavras-chave: Aprendizagem; Ludicidade; Contação de História; Alfabetização; Letramento.
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INTRODUÇÃO

E

ntender o processo do desenvolvimento cognitivo da criança e compreender suas
fases é fundamental para que possamos nortear a prática pedagógica docente.
Além disso compreender que cada indivíduo se desenvolve de formas e em tempos diferentes, dentro das possibilidades proporcionadas pelo meio em que estão inseridos.
Fazem parte do seu processo de formação elementos internos e externos, que são sua cognição
biológica e social, respectivamente, e inclui o tempo de permanência na escola.
Quanto a alfabetização, existem metodologias desenvolvidas ao longo do tempo responsáveis por ensinar as crianças a decodificar letras, sílabas e então palavras, esse processo
é importante para a alfabetização, porém, de acordo com Freire (1989) é preciso considerar
a realidade da criança, pois ela já possui conhecimento adquirido em seu cotidiano externo à
escola. Portanto, o processo de alfabetização deve estar preocupada com a associação às realidades e reais necessidades da criança para além da educação formal, isso inclui o lúdico,
as brincadeiras e as trocas de experiências entre os sujeitos. Este artigo pretende observar,
pesquisar e abordar, a partir de referências teóricas sobre a alfabetização e o letramento por
meio da ludicidade e interação, o cotidiano e finalizando com uma atividade na perspectiva
desta discussão na escola escolhida, EMEF Prof. Ernesto de Moraes Leme, que faz parte da
Rede Pública Municipal da cidade de São Paulo, com a anuência da diretora e de professores.
Ao longo do século XX, o conceito de criança, antes vista como um adulto em miniatura,
passa a ser debatido pelos estudiosos da área da educação, filosofia, sociologia e psicologia,
influenciando diretamente as concepções de escola e educação que temos ou que deveríamos
ter no tempo presente. Constantemente, inclusive nos documentos oficiais, se debate sobre a
necessidade da escola ser um espaço de formação integral, crítica e emancipadora.
Segundo Fernandes (2008) a criança está em constante processo de construção dos
saberes, isto ocorre por meio do ambiente familiar, social, escolar e ainda aos fatores físicos
e biológicos. Devido as dificuldades e heterogeneidades envolvidas no processo de ensino e
aprendizagem, há necessidade de desenvolver diversas formas de atingir os estudantes fazendo
uso de diversas ferramentas e linguagens.
Durante as visitas à escola em questão, foi possível observar de que forma e como
aconteciam as atividades de alfabetização em sala de aula, assim como os desafios da professora, considerando que a as crianças apresentam dificuldades, habilidades e conhecimentos
prévios distintos. O objetivo foi conferir, por meio de entrevistas, observação e descrição sobre
o processo e método de alfabetização e letramento, bem como a relevância da ludicidade, brincadeira e da troca de experiências no processo de ensino aprendizagem das crianças entre 6
e 7 anos matriculadas em um primeiro ano do Ensino Fundamental.
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A intenção é discutir como os docentes e a escola entendem a relevância das brincadeiras, do lúdico e do conhecimento prévio da criança, ou seja, respeitando a infância e a bagagem
que ela traz consigo para a escola ,bem como de que forma se desdobram no processo de
alfabetização e letramento. Investigaremos os critérios de avaliação do docente mediante a
pluralidade de vivências , linguagens e atividades realizadas pelos estudantes.
As instituições de Ensino Fundamental, devem assegurar às crianças uma educação
integral, que explore e contribua para o desenvolvimento de todas suas potencialidades humanas, por isso é fundamental que a alfabetização, enquanto decodificação da língua escrita e o
letramento aconteçam simultaneamente.
Pensar a educação contemporânea é refletir sobre a relação entre as ricas bibliografias
que trazem uma crítica reflexiva em relação à escola tradicional e a implementação de fato de
uma prática docente que rompa com este modelo.
Sabendo que após a Constituição Federal de 1988 e da LDB 9394/96, a educação
passa ser um direito para todos, consequentemente, entendemos que a escola assume o papel
de ser um lugar de inclusão, plural e completamente heterogêneo, portanto precisamos pensar a
responsabilidade da escola em garantir a aprendizagem de todos os alunos, sabendo que cada
aluno aprende de formas diferentes e em tempos diferentes.
A aprendizagem pode acontecer de maneiras diferentes, em espaços diversos através
de infinitas possibilidades e a ludicidade deve estar presente na prática pedagógica, na construção do conhecimento e do desenvolvimento de habilidades (BRASIL, 1996).
Esta pesquisa buscou observar, refletir e, na medida do possível, propor práticas
de alfabetização que valorizem o lúdico, o brincar e a troca de experiências valorizando
o conhecimento prévio que cada criança possui uma vez que a vivência de cada criança
ocupa um papel fundamental em seu desenvolvimento (BRASIL, 1996).
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ALFABETIZAÇÃO, LETRAMENTO E
APRENDIZAGEM
A educação escolar sempre esteve
muito associada à alfabetização, ao longo da
história da alfabetização em nosso país foram
pensadas diferentes metodologias com a mesma finalidade, ensinar a ler e escrever. Estes
sistemas de ensino, tratavam a alfabetização
de maneira mecânica, sem aproximação das
realidades dos estudantes (BRASIL, 1996).

[...] um conjunto de práticas sociais que usam
a escrita, enquanto sistema simbólico e enquanto
tecnologia, em contextos específicos. As práticas
específicas da escola, que forneciam o parâmetro de prática social segundo a qual o letramento
era definido, e segundo a qual os sujeitos eram
classificados ao longo da dicotomia alfabetizado ou
não- alfabetizado, passam a ser, em função dessa
definição, apenas um tipo de prática – de fato,
dominante – que desenvolve alguns tipos de habilidades mas não outros, e que determina uma forma
de utilizar o conhecimento sobre a escrita (KLEIMAN,
1995, p. 19).

A alfabetização é o processo pelo qual
se adquire o domínio de um código ou cifras
e das habilidades de utilizá-lo para ler e escrever. A educação tradicional se responsabiliza pela sistematização do ler e escrever, mas
não consideram a formação pessoal e social
do sujeito. De acordo com Colello, é preciso
vincular a alfabetização ao letramento para a
inserção do sujeito no universo letrado. Segundo Colello:

O Domínio da linguagem não pode
mais estar pautado em uma prática onde a leitura e a escrita são recursos mecânicos ensinados através de uma educação bancária
(FREIRE,1987) e consequentemente classificatório e excludente. Por isso, o abismo entre
aqueles que se apropriaram da escrita e
aqueles que permanecem não alfabetizados
ou “analfabetos funcionais” aumenta constantemente e consolida a linguagem como fator
[...] a escrita funciona como um instrumento auxi- de desigualdade.
liar do pensamento, favorecendo a organização das
ideias, o posicionamento individual e o modo de se
colocar no mundo. No plano social, a escrita amplia
os canais de interação e as possibilidades de inserção em diferentes contextos (COLELLO, 2017, p.40).

Para além do desafio de conhecer o
sistema da escrita, o que está em pauta no
processo de letramento é compreender o papel da língua na sociedade, a partir de diferentes funções, propósitos, situações, gêneALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO
ros e portadores (COLELLO, 2017; SOARES,
Aprender a ler e a escrever, conhecer 2003).
o sistema de escrita é importante, porém
Aquele que efetivamente lê ou escreve,
o objetivo principal deve ser proporcionar uma
educação focada em engajar o estudante em tem muito mais possibilidades de interpretar,
práticas sociais letradas. Considerando que compor, comparar, classificar, relatar, estudar,
“Enquanto a alfabetização ocupa-se da aquisi- relacionar, expressar, argumentar, contrapor e,
ção da escrita por um indivíduo, ou grupo de por essas vias, alcança uma nova condição
indivíduos, o letramento focaliza os aspectos pessoal e social. Segundo Lerner (2002) o ato
sócio-históricos da aquisição de um sistema de alfabetizar é um desafio que a escola enescrito por uma sociedade” (TFOUNI, 1995, frenta desde a universalização do ensino, para
p.20). A escola deve estar engajada em possiincorporar todos as crianças à cultura da esbilitar uma formação integral.
crita, de modo a serem membros plenos da
A concepção de letramento estão re- comunidade de leitores e escritores.
lacionadas à atividade cognitiva, heterogênea,
social, histórica que se relaciona com as demandas comunicativas, linguísticas e sociais
de um indivíduo. O autor Kleiman, fundamenta em seus estudos que
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Para Ferreiro (2001) a alfabetização
tem a dimensão evidente, que aprender a ler e
escrever pressupõe uma progressiva inclusão
da criança na cultura escrita e cada vez mais
possibilita sua autonomia de transitar no universo letrado, participando das inúmeras práticas sociais, que hoje contempla a leitura e
a escrita. De acordo com Colello e Teberosky
(1984) o processo ocorre ao longo de seus
anos escolares, porém, se iniciam muito antes
do ingresso na escola, e vai além do seu percurso escolar.
Segundo Colello (2017) o aprender
pode proporcionar uma relação de afetividade significativa entre a criança e o objeto de
conhecimento, como exemplo prático a língua
escrita, possibilita contar histórias, fazer listas
de compras e lidar com diferentes grafias de
escrita estrangeiras, que por sua vez, não só favorecem reflexões sobre o sistema de escrita,
como também colocam o sujeito em sintonia
com o mundo letrado, condições que fazem
toda a diferença no processo formal de alfabetização.
Mais do que expor a oposição entre
os conceitos de “alfabetização” e “letramento”, o impacto qualitativo que este conjunto
de práticas sociais representa para o sujeito,
extrapolando a dimensão técnica e instrumental do puro domínio do sistema de escrita, os
variados gêneros textuais, por exemplo um
conto, associa determinadas configurações
em que as crianças, antes mesmo de serem
alfabetizadas, podem compreender que os gibis e livros infantis têm títulos e essas palavras
podem ser encontradas em outros formatos,
como num letreiro de destino de ônibus (COLELLO, 2017).

APRENDIZAGEM BASEADA EM
PROBLEMAS
A ciência pedagógica busca associar
os processos interativos de aprendizagem às
metodologias ativas de ensino, a Aprendizagem Baseada em Problemas (ABP) surgiu, no
final do século XX, trazendo alternativas didáticas e, consequentemente, novos desafios aos
educadores.
Para Weisz e Sanchez (2002) em uma
perspectiva construtivista, o conhecimento só
avança quando o estudante tem bons problemas sobre os quais pensar. É isso que justifica
uma proposta de ensino baseada na ideia de
se aprender resolvendo problemas. Na mesma
direção, o padrão histórico e cultural limita as
situações-problema como oportunidades privilegiadas de medição pedagógica que apoiam
a atividade cognitiva:
Em muitos aspectos, a resolução de problemas é uma
capacidade que envolve um modelo de processos intelectuais complexos [...]. Através do arranjo preliminar
das condições do problema, o estudante formula uma
estratégia geral para a solução do mesmo; em outras
palavras, o estudante cria um esquema geral lógico que
determina o rumo para a próxima investigação. Tal esquema, por sua vez, determina a tática de raciocínio e a
escolha das operações que podem levar à tomada de
decisão (LURIA, 1990, p. 157).

Araújo e Sastre (2009) comentam que
os princípios da ABP são um desafio aos educadores, sobretudo em anos iniciais da escolaridade. Também conclui Carvalho (1998) sobre
o potencial pedagógico da ABP:
O problema é a mola propulsora das variadas ações
dos alunos: ele motiva, desafia, desperta o interesse
e gera discussões. Resolver um problema intrigante
é motivo de alegria; pois promove a autoconfiança necessária para que o aluno conte o que fez e tente dar
explicações (CARVALHO, 1998, p. 20).

O interessante é notar que Soares
(1998) esclarece que ao permitir que o indivíduo decodifique ele se entretém, é seduzido,
sistematiza, conflita, documenta, orienta-se, reivindica, com o efetivo uso da escrita, lhe garante condições diferenciadas na sua relação
com os outros, com o mundo, uma situação
não necessariamente conquistada por aquele
que apenas domina o código.
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Por isso, aprender a ler e a escrever
implica não apenas o conhecimento das letras
e do modo de decodificá-las, mas a possibilitar
o uso desse conhecimento em benefício de formas de expressão e comunicação, possíveis,
reconhecidas, necessárias e legítimas no seu
contexto cultural.
Partindo da concepção da língua escrita como sistema formal (de regras, convenções
e normas de funcionamento) que se legitima
pela possibilidade de uso efetivo nas mais diversas situações e para diferentes fins, somos
levados a admitir o paradoxo inerente à própria
língua: por um lado, uma estrutura suficientemente fechada que não admite transgressões
sob pena de perder a dupla condição de inteligibilidade e comunicação; por outro, um recurso suficientemente aberto que permite dizer
tudo, isto é, um sistema permanentemente disponível ao poder humano de criação (GERALDI, 1993). O desafio deve portanto ser constante para estudantes do ensino básico pois é
essencial para a inserção cidadã.

LETRAMENTO IDEOLÓGICO
Para ampliar o conceito e a análise deve-se observar o conceito de letramento ideológico de acordo com Moterani (2013). Podemos
questionar o motivo pelo qual tantas crianças
e jovens deixam de aprender a ler e escrever
ou por que há tanta dificuldade em integrar, de
modo competente, práticas sociais de leitura e
escrita no cotidiano dos estudantes.
O mecanismo de resistência às práticas que favorecem o letramento, constituído
por práticas escolares progressistas, podem
ser involuntariamente ideológicos.
Logo, a prática de uma educação focada no letramento faz parte de uma concepção
ideológica, reconhecendo que a escrita deve
proporcionar o desenvolvimento efetivo da habilidade de se produzir textos e de se comunicar, pois a interação e a relação com o outro
é fundamental para as aprendizagens e para o
exercício da cidadania:

Na sala de aula, o trabalho com a escrita não se difere, pois cada produção textual
revela novas necessidades por parte do aluno.
É por esse motivo que escrever deve ser encarado como uma atividade concreta, aquela
que se faz para contemplar aspectos da vida
do indivíduo e, para que isso ocorra, sem que
se torne um produto totalmente escolarizado e,
portanto, artificial, desvinculado de seu contexto de uso, é preciso que o professor deixe bem
marcada a finalidade, o interlocutor e o gênero
textual (MOTERANI, 2013, p.139)
Ou seja, na prática em sala, o professor
deve se despir do papel de transmissor de conhecimento, com um currículo rígido e garantir
que o estudante seja protagonista dentro do
processo de aprendizagem, o estudante não
pode ser um mero reprodutor, ele precisa estar consciente dos objetivos e das finalidades
daquilo que escreve, logo, não é por repetição
de palavras, frases e histórias distantes de sua
realidade, necessidade e cotidiano que este
aluno atingirá o letramento.
Na prática, a desconsideração dos
significados implícitos do processo de alfabetização – o longo e difícil caminho que
o sujeito tem a percorrer, a reação dele
em face da artificialidade das práticas pedagógica e a negação do mundo letrado –
acaba por expulsar o aluno da escola, um
destino cruel, mas evitável se o professor
souber instituir em sala de aula uma interação capaz de mediar as tensões, negociar
significados e construir novos contextos de
inserção social, através de uma prática que favoreça a inserção do aluno em um papel social
ao invés de aliená-lo em um processo sobrecarregado de provas, notas, testes e metas.
No que diz respeito a importância
do contato com o outro para o desenvolvimento da alfabetização e letramento,
de acordo com a Base Nacional Comum
Curricular (2017), através das experiências
sociais as crianças constroem percepções e
questionamentos sobre si e o outro, têm a
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oportunidade de conhecer diferentes costumes, brincadeiras, celebrações e narrativas.
Através de questionamentos o sujeito cria hipóteses e assim constrói e reconstrói novas
narrativas e essas novas possibilidades que
enriquecem o processo de alfabetização e
letramento, assim, a criança não aprende
somente a codificar as letras e sílabas,
mas ela passa a compreender o mundo a
sua volta.

A ARTE COMO LINGUAGEM E
EXPRESSÃO GRÁFICA

A arte, enquanto componente curricular, está presente na educação desde 1972,
desde então os desenhos são bastante estimulados, principalmente na educação infantil e
têm sido alvo de estudos e pesquisas acadêmicas, isso porque os desenhos são linguagens
em que as crianças se expressam e esboçam
seus primeiros passos em direção ao sistema
Para Moterani essas abordagens pos- de escrita.
sibilitam uma ruptura com as concepções de
escrita dos métodos tradicionais:
Segundo Soares (2013), tomando o

desenho como uma linguagem utilizada para
diferentes finalidades, entendemos que ele se
desenvolve, em parte, graças ao contato das
crianças com as imagens do entorno, tanto aquelas produzidas por artistas, quanto as
produzidas por seus pares. Cabe ao professor
estimular, através da apreciação de obras de
diferentes expressões e linguagens artísticas,
o estudante a se expressar, favorecendo a interação entre as crianças para que o sujeito
Apesar de ficar claro a falência do desenvolva suas habilidades.
modelo tradicional de escola, fadado ao fracasso, não só em relação à instituição mas aos
LETRAMENTO IDEOLÓGICO NA
seus alunos, não basta apenas reconhecer que
PRÁTICA
o letramento é o caminho para uma educação
integral que promova a equidade, é necessário
Para concretizar esta análise, a pesquique esta seja na prática uma concepção ide- sa abordada foi a de campo e para fundaológica, pois estamos falando de formar cida- mentar-se buscou embasamento na bibliogradãos ativos, conscientes, protagonistas de sua fia apresentada. Foram realizadas entrevistas
própria história e capazes de acessar e trans- com a diretora, as coordenadoras da escola
formar todos os espaços da sociedade:
e a professora da turma observada.

Considerando seu uso na(s) sociedade(s), em que diferentes valores, culturas e ideologias perpassam o cotidiano dos indivíduos. Na sala de aula, o trabalho com
a produção textual se dá com os gêneros discursivos,
o que permite o ir além de uma concepção fechada
de escrita, já que suscita planejamento, execução, revisão e modificação, etapas de um processo contínuo e
complexo, exigido pela concretude que esses enunciados devem representar para fazer sentido no ensino e
aprendizagem do aluno (MOTERANI, 2013, p.139-140).

Contudo, verificamos que a ideologia predominante em
sala de aula é aquela em que escrever é sinônimo de
prestígio social, ou seja, acessível a poucos, uma vez
que nem todos dominam a língua escrita dos grupos de
poder da sociedade (MOTERANI, 2013, p.140).

Portanto, assim como o letramento é
ideológico, a alfabetização tradicional, ainda
que de forma inconsciente, também é pois
atende ao interesse da manutenção da exclusão e da desigualdade.

Para entender a metodologia de ensino e conhecer como a professora utiliza as
estruturas e equipamentos disponíveis, procurou-se saber o quanto está alinhada à concepção de educação construída pela escola, quais
estratégias, objetivos e métodos pedagógicos
utilizados, portanto, neste ponto a pesquisa é
qualitativa. Foi utilizada a observação com registros para que se pudesse identificar, na prática, as deficiências e os avanços na prática
cotidiana.
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Para compreender a concepção pedagógica e ideológica da escola foi necessário conversar com a diretora, as coordenadoras e a professora da turma observada. Sobre o letramento a
Esta pesquisa objetivou compreender Diretora Favareto defende:
os desafios da alfabetização e do letramento no
ambiente escolar, as dificuldades em aplicar am- Considero relevante a discussão sobre concepção de
bas as propostas simultaneamente, assim como educação para além da alfabetização, aprofundando
conduzir as aulas, na perspectiva subjetiva de que com o grupo de professores o uso da língua enquanto
cada criança possui seu tempo de aprendizagem. prática social, que é muito mais abrangente do que o

PROPOSTA PEDAGÓGICA E A
ESTRUTURA DA ESCOLA

Durante as visitas, foi observado que a escola se encontra em um momento de transição, a
equipe gestora e boa parte dos professores estão
dispostos a construir um projeto progressista de
escola, considerando novas concepções de educação e práticas de ensino que partem de concepções que enxergam o aluno como protagonista no
processo de construção dos saberes, porém, as
estruturas burocráticas, bem como as realidades
socioculturais, ainda são fatores que influenciam
fortemente a realidade da unidade educacional.
Sabemos que nenhum esforço é necessário para manter uma estrutura tradicional de
escola, pois culturalmente, a escola é empurrada
nessa direção.
Segundo Martinati e Rocha (2015), considerando que a escola se encontra em um processo de transição, porque essas transformações
dos espaços e da concepção de educação da escola são difíceis de se concretizarem,é necessário que muitas rupturas com a ordem estabelecida
sejam realizadas.
A turma observada, um primeiro ano do
ensino fundamental, possui dois alunos com necessidades especiais e nem sempre estão presentes estagiários que auxiliem a professora, sendo o
total de 25 alunos, muitos deles não alfabetizados,
portanto, é uma árdua tarefa para a professora desenvolver atividades que atinjam e incluem todos
os alunos.

signo. A construção de uma concepção de grupo com
compreensão do conceito de letramento, parece, ao
meu ver, o que há de mais relevante enquanto equipe
gestora nesse sentido (FAVARETO, s/d).

Fica claro que existe uma preocupação
por parte da gestão para que através do diálogo e da construção coletiva haja uma consolidação de um letramento ideológico. Ainda nessa perspectiva as coordenadoras Smokovitz e
Zorzam afirmaram que:
A coordenação está sempre acompanhando os trabalhos que são desenvolvidos pelos professores para que
a criança não apenas aprenda a decodificar os elementos que compõem a escrita, mas sim seja capaz de
entender um texto, interpretar uma história, se expressar
com clareza e usar a leitura e a escrita de acordo com
as demandas sociais. Se o estudante é capaz de ler
fluente e proficientemente muitos gêneros textuais está
preparado para atuar satisfatoriamente no mundo contemporâneo (SMOKOVITZ e ZORZAM).

Deixando claro que existe um trabalho
convergente por parte da gestão, além da clara
convicção ideológica em relação ao letramento como o caminho à ser seguido. Sobre isso a
professora da turma observada Elias afirma: “A
escola sempre busca alternativas pedagógicas e
procura junto com os professores usar metodologias eficazes, valorizando o que o aluno sabe.
Vejo isso como uma das facilidades em relação
ao processo de alfabetização, pois podemos desenvolver novas práticas pedagógicas, planejar atividades diferenciadas e individuais de acordo com
a necessidade de cada aluno [...] a escola propõe
diversas atividades onde os alunos interagem com
o papel social da escrita, lendo e escrevendo textos significativos.”

A escola se preocupa muito com o brincar, ou melhor, aprender brincando, portanto,
existem os espaços da casinha, da marcenaria,
do minimercado, o parque com brinquedos e o
barranco preparado para brincadeiras. Apesar de
haver períodos de brincar livre, que são acompaAtravés dessa fala conseguimos observar
nhados pela professora, também observa-se que
muitos espaços de brincadeira são utilizados com de fato na teoria e na prática o letramento tem sido
priorizado e possibilitado, não há como construir
fins pedagógicos.
um modelo de escola progressista e transforma555
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dor sem que essas três esferas da escola estejam
Em uma escola tradicional dificilmente
interligadas e convencidas que o letramento ideo- ela teria apoio da gestão e contaria com uma
lógico é o caminho.
estrutura de diálogo e convencimento junto às
famílias que, devido à cultura escolar presente
Existe uma preocupação clara da importância da ludicidade e da brincadeira no proces- na maioria dos espaços, conta com uma eduso de alfabetização e letramento que fica claro na cação formal tradicional.Por fim sobre as avafala de Elias, “As brincadeiras e atividades lúdicas liações podemos observar novamente como a
contribuem para o processo de alfabetização, pois equipe caminha na mesma direção. Para Favatornam esse processo mais alegre fazendo com reto
que se apropriem da escrita com mais facilidade.”
Sobre o acompanhamento das atividades e a es- As avaliações externas sempre vão existir enquanto
trutura de tempo e espaço Smokovitz nos informa controle do sistema, sempre privilegiando algumas disque
ciplinas em detrimento da maioria e desconsiderando a
A escola disponibiliza material adequado ao ambiente
alfabetizador: jogos, livros, brinquedos etc. Organiza os
espaços tempos da escola para garantir que a professora alfabetizadora faça as sondagens individualmente
com cada criança, podendo dessa forma entender precisamente em qual hipótese de escrita a criança está
e assim fazer as interferências adequadas. Organiza,
junto com os professores, atividades específicas para
pequenos grupos de alunos, de acordo com as hipóteses de escrita (SMOKOVITZ, s/d).

Deixa claro assim não só a preocupação da escola com o letramento mas o esforço
feito para que este aconteça, para que o professor tenha sucesso, a concepção da escola
e a estrutura é fundamental, por mais convicto
que o professor esteja de que o letramento ideológico é necessário, a estrutura e a concepção da gestão faz toda a diferença, como deixa
claro Érica em sua fala: “Fazendo uma comparação com uma escola tradicional em que já
trabalhei, acredito que não seria possível, pois
a forma que executo o meu trabalho atualmente seria vista como um problema”
Pois além das dificuldades que encontraria com a rotina escolar, o espaço, a falta
de apoio pedagógico, enfrentaria um problema
que já experimenta nesta escola por sua prática diferenciada:
Vejo como dificuldade o entendimento de algumas famílias sobre a concepção de educação que a escola
defende. Por ser uma escola que tem uma percepção
progressista de educação, muitas famílias não entendem essa concepção e demonstram receio e preocupação com o processo de alfabetização, pois muitos
foram alfabetizados através do método tradicional (FAVARETO, s/d).

educação integral. Diante desse contexto, entendo que
a análise dos resultados dessas avaliações externas
podem ser usados para feedback dos processos pedagógicos percorridos pela equipe, porém, tendo como
norte que a educação integral não é possível ser avaliada nesses parâmetros, educação integral é construção
e reconstrução de relações humanas, é prática social,
não dá pra ser avaliada com testes de controle (FAVARETO, s/d).

Mas se as avaliações tradicionais e
externas não podem ser parâmetros de uma
educação integral focada no letramento, como
avaliar? Elias descreve sua prática: “No momento das brincadeiras e atividades lúdicas
faço observações da participação de cada um,
vejo quais são suas habilidades e dificuldades,
preferências e coisas que não gostam, relacionamento com os colegas, tipos de reações às
conquistas e aos fracassos e como tudo isso
com o desenvolvimento no processo de alfabetização para gerar uma avaliação final”.

O grande desafio de uma educação
progressista é que não existe um modelo pronto para implementação, não há incentivo por
partes das instituições para além de currículos
oficiais muito bem escritos porém em estruturas pouco adequadas e quase com nenhuma
preocupação real das autoridades. Superar a
escola tradicional não é fácil e é um lento processo de desconstrução e construção, mas
essa análise preliminar aponta que se houver
um convencimento ideológico de um grupo, é
possível que novas práticas pedagógicas sejam implementadas.
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refletem a interpretação e o uso da criatividade, bem como a interação em um processo de
A atividade aplicada e observada bus- apropriação e uso dos saberes adquiridos.
cou incluir todos os alunos, independente do nível de aprendizagem, aproveitando os diferentes
níveis de desenvolvimento do processo de alfabetização, de forma que os estudantes, através
da atividade em grupo, tivessem oportunidade
de aprender uns com os outros, construindo e
reconstruindo suas narrativas.
A atividade aplicada foi baseada no livro
de Ana Maria Machado “Era Uma Vez Um Tirano” (2002) e em atividades pedagógicas desenvolvidas pelo Memorial da Resistência de São
Paulo. A história, através do lúdico, aborda a ditadura militar levantando questões como liberdade
de expressão, democracia, tirania, organização e
Foto 2 Sai daqui Fonte: Israel Nicomanifestações populares.
A sequência didática foi a seguinte, no letti (2019)
primeiro momento houve a contação de história
do referido livro, os alunos foram dispostos em
roda dentro da sala de aula.
No segundo momento, em meio a história convidamos os alunos a mandar o Tirano
embora (personagem que representa a censura
e a repressão), para tanto, os alunos receberam
a tarefa de confeccionar cartazes coloridos (pois
na história as cores tinham sido proibidas) com a
frase “Fora Tirano”. Nesse momento as crianças
foram organizadas em grupo, onde juntas, confeccionaram seus próprios cartazes. Este foi o
momento para que todos colocassem em prática
saberes artísticos, de escrita e refletissem a compreensão da leitura de acordo com a narrativa.
Foto 3 Vai embora Fonte: Israel Nicoletti (2019)

UM EXEMPLO PRÁTICO

Após cartazes prontos questionamos os
alunos como poderíamos fazer para que o Tirano
fugisse, através da mediação os alunos concluíram
que devíamos fazer uma passeata, pegamos os
cartazes, distribuímos apitos e demos uma volta no
pátio da escola com gritos de “Fora Tirano!”.

Foto 1 Fora Tirano Fonte: Israel Nicoletti (2019)
Durante a atividade notamos que dois
grupos de alunos, criaram novas narrativas nos
cartazes. Um deles incluiu “sai daci (sai daqui)” enquanto o outro trocou o “Fora Tirano”
por “Vai enbora (vai embora)”, essas variações

No momento final, retornamos para a sala
de aula e concluímos a história. As crianças foram
ouvidas, ouve discussão, perguntas e socialização
entre eles durante a atividade da elaboração de cartazes. Muito além de ouvir uma história ou aprender
o significado de palavras e conceitos complexos
como tirania, os estudantes interagiram com o significado e refletiram sobre cidadania, democracia,
participação popular. Consideramos que esse tipo
de atividade é relevante em um processo de letramento.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sabe-se que a alfabetização é um processo de responsabilidade legal da escola e o
letramento está relacionado à prática escolar, ambos ocorrem dentro e fora do espaço formal
de ensino, que por sua vez deve favorecer o desenvolvimento da criança, assim quanto mais
estimular o educando receber relacionando a cultura, as experiências e vivências locais com o
universo exterior à sua cultura e necessidades reais do seu futuro, naquilo que o espaço informal falha devido a fatores sociais e econômicos, cabe à escola garantir ao educando o acesso
aos saberes de ler e escrever, assim como introduzi-lo ao mundo da leitura e da escrita como
protagonista capaz de se apropriar e produzir, transformando-o em sujeito capaz de interferir e
transformar o mundo.
Porém, para que o letramento seja presente na educação básica é necessário que gestão, coordenação e professores estejam engajados ideologicamente na superação do modelo
tradicional de educação, afinal, o letramento é ideológico, e só através dele seremos capazes,
enquanto educadores, proporcionar uma educação integral que promova a equidade e contribua
com a formação cidadã, com o protagonismo, autonomia e emancipação dos estudantes, principalmente de escolas públicas.
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A IMPORTÂNCIA DA HORTA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: Este artigo tem por objetivo apresentar este tema, pois procura mostrar a importância da horta na escola e o que é possível desenvolver de trabalhos na escola através desta.
Assim, entendemos que a ciência tem um papel indispensável no progresso do ser humano,
reforçando o contato com diferentes alimentos e mostrando o quão importante é em nossas
vidas. Com isso a escola deve oferecer diversas oportunidades de convivência com o meio
ambiente. É também por meio desta pesquisa que como pesquisadora e profissional da educação, poderei ampliar meus conhecimentos e contribuir com outros profissionais da área.

Palavras-chave: Horta; Ciência; Aprendizagem; Natureza; Meio ambiente.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho deixa claro em seu título a importância da horta na educação infantil,
como é utilizada a ciência desde os anos iniciais. Para a construção deste artigo,
teremos como base teórica o Referencial Curricular Nacional para a Educação
Infantil, Vol.3,1998.
Para tanto, esta pesquisa tem como objetivo geral, identificar as práticas pedagógicas
utilizadas pelos profissionais da Educação Infantil que estão relacionadas ao uso da ciência no
cotidiano, com o intuito de fortalecer o laço entre família e escola, garantindo assim, uma boa
alimentação para os alunos. E como objetivos específicos, explorar ideias de educação ambiental; utilizar o espaço e os alimentos cultivados para ministrar aulas multidisciplinares a respeito
de conteúdos relacionados à horta em ciências, matemática; estimular bons hábitos alimentares;
produzir matéria-prima que podem complementar a merenda escolar; valorização do trabalho
em grupo; conscientizar a respeito da importância da alimentação saudável e levantar hipóteses
para solucionar problemas.
Conforme já citado, é importante oferecer oportunidades para que as crianças possam
expor o que sabem sobre animais, também é uma forma de promover a aprendizagem sobre os
seres vivos. Cabe ao professor planejar momentos de visitas e cuidados para que os educandos
criem desde cedo consciência e responsabilidade com o meio ambiente, afinal o mundo precisa
de nós.
A presença da ciência na vida do ser humano é constante, sendo assim entendemos que
é de nossa responsabilidade propiciar momentos de reflexão no dia-a-dia dos nossos alunos.
É justamente na Educação Infantil que ocorrem grandes dúvidas e descobertas que possibilita
maior facilidade ou não no desenvolvimento de uma criança, e buscar qual a importância que os
professores estão trabalhando o assunto nos anos iniciais.
Sabemos que a natureza tem um grande papel no desenvolvimento do ser humano. Também por meio desta pesquisa podemos amplificar e construir para que outros educadores(as)
despertem para si a real importância da horta no desenvolvimento e na formação do cidadão
desde os seus primeiros contatos com o meio que está inserido.
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É preciso levar em consideração produtos que são favoráveis ao clima do local escolhido, reforçando que cada alimento tem uma
Para o desenvolvimento projeto, é im- estação e época para plantação, dependendo
portante ressaltar as seguintes etapas que fo- da escolha do orientador é fundamental reforçar para os alunos que aquele alimento não
ram planejadas e realizadas:
cresce do dia para noite, mas que existe processos para seu crescimento. Alguns é planta1º Etapa: Elaborar o projeto
do em semente e outros em mudas, para cada
Antes de tudo é preciso cuidar do pro- um deles existe um procedimento adequado.
jeto, identificando a realidade de cada escola.
Abaixo vamos falar um pouco sobre a
melhor época de plantação, respeitando o cli2º Etapa: Escolher o Local
ma e meses.

A ELABORAÇÃO DA HORTA NA
ESCOLA

No local é preciso levar em consideração se é apropriado para plantação, se existe
fácil acesso a água, solo propício para plantação, fácil acesso de alunos e professores, existência solar.
3º Etapa: Escolha da plantação
Calendário agrícola 2020
Sul
Cultivo
Plantio
Ameixa
Julho
Amendoim
Setembro
Arroz
Setembro
Aveia
Abril
Café
Setembro
Cítricos
Outubro
Erva Mate
Abril
Feijão
Agosto
Fumo
Agosto
Maçã
Dezembro
Milho
Agosto
Soja
Setembro
Tomate
Agosto
Trigo
Maio
Uva
Julho
Sudeste
Cultivo
Plantio
Algodão
Outubro
Alho
Março
Ameixa
Julho
Amendoim
Setembro
Banana
O ano inteiro
Batata
Abril
Café
Outubro

É muito interessante apresentar para
nossos alunos que cada região tem uma época de plantio e colheita, portanto vale apresentar as épocas para os alunos e juntos descobrirem qual é a melhor época de plantio na nosso
região.

Colheita
Setembro – Outubro
Janeiro – Abril
Novembro – Abril
Outubro – Dezembro
Maio – novembro
Dezembro – Março
Março – Agosto
Outubro – março
Dezembro – Fevereiro
Janeiro – Abril
Dezembro – junho
Janeiro –Maio
***
Setembro – Dezembro
Outubro – Dezembro
Colheita
Março – Julho
3 a 4 meses depois
***
Dezembro – Março
Um ano depois
3 a 4 meses depois
Abril – Setembro
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Cana de açúcar
Outubro
Cebola
Fevereiro
Cítricos
Outubro
Feijão
Outubro
Mandioca
Setembro
Milho
Outubro
Pêssego
Julho
Tomate
Agosto
Uva
Julho
Nordeste
Cultivo
Plantio
Algodão
Janeiro
Amendoim
Março
Arroz
Outubro
Cacau
Início da chuva
Cana de açúcar
Setembro
Coco
Início da chuva
Feijão
Outubro
Fumo
Agosto
Mandioca
Março
Manga
Fevereiro
Milho
Outubro
Soja
Outubro
Uva
Dezembro
Norte
Cultivo
Plantio
Arroz
Outubro
Coco
Início da chuva
Guaraná
Janeiro
Mandioca
Setembro
Maracujá
Todo o ano
Milho
Agosto
Centro – Oeste
Cultivo
Plantio
Algodão
Novembro
Amendoim
Novembro
Arroz
Setembro
Cana de açúcar
Outubro
Mandioca
Setembro
Milho
Outubro
Soja
Outubro
Tomate
Fevereiro

Abril – Setembro
4 a 6 meses depois
Todo o ano
Janeiro – Abril
Março – Julho
Janeiro – Junho
***
***
Outubro – Dezembro
Colheita
Junho – Dezembro
Maio – Agosto
Janeiro – Abril
Fevereiro – Maio
Novembro – Abril
6 meses depois
Janeiro – Abril
Dezembro – Fevereiro
Junho – Outubro
Janeiro – Dezembro
Fevereiro – Junho
Fevereiro – Maio
Dezembro – Março / Junho – Julho
Colheita
***
6 meses depois
Novembro – Dezembro
Março – Julho
Um ano depois
***
Colheita
Abril – Junho
Março a Abril
Janeiro – Abril
Abril – Dezembro
Março – Agosto
Fevereiro – Junho
Janeiro – Maio
Abril – Outubro
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Após a realização da plantação, o grupo
será responsável pelos cuidados necessários e
acompanhamento da horta. Segundo o RCNEI,
a Constituição Federal de 1988 elevou o status
do direito à educação ambiental, essencial para
a qualidade de vida ambiental, atribuindo ao estado o dever de promover a educação ambiental a
todos os níveis de estudo e a conscientização pública para a preservação do meio ambiente (art.
225, inciso VI). E antes de darmos seguimento a
elaboração da horta escolar, é importante revermos alguns conceitos importantes como:

O QUE É A CIÊNCIA?
De acordo com os Referenciais Curriculares da Educação, “ciência é o conhecimento
que explica os fenômenos obedecendo a leis
que foram verificadas por métodos experimentais. Segundo Aristóteles define a ciência como
o conhecimento das causas pelas causas. É o
conhecimento demonstrativo”.
De acordo com o BNCC, possibilitar
que esses alunos tenham um novo olhar sobre
o mundo que os cerca, como também façam
escolhas e intervenções conscientes e pautadas
nos princípios da sustentabilidade e do bem comum. O processo investigativo deve ser entendido como elemento central na formação dos
estudantes, em um sentido mais amplo, e cujo
desenvolvimento deve ser atrelado a situações
didáticas planejadas ao longo de toda a educação básica, de modo a possibilitar aos alunos
revisitar de forma reflexiva seus conhecimentos
e sua compreensão acerca do mundo em que
vivem. Sendo assim, o ensino de Ciências deve
promover situações nas quais os alunos possam:
• Definições de problema: Observar o mundo a sua volta e fazer perguntas;
• Levantamento, análise e representação:
Aprimorar seus saberes e incorporar, gradualmente, e de modo significativo, o conhecimento científico;
• Comunicação: Participar de discussões
de caráter científico com colegas e professores;
• Intervenção: Programar soluções e avaliar
sua eficácia para resolver problemas cotidianos.

OS BENEFÍCIOS DA HORTA
Os benefícios não favorecem apenas
os alunos, mas também os professores, funcionários, até as famílias. Pois sabemos que a
alimentação saudável previne o surgimento de
doenças e reforça o nosso sistema imunológico. Ajuda a manter o nosso peso, aumenta a
qualidade do nosso sono, melhora o sistema
digestivo e disponibiliza mais energia para funções diárias.
A educação ambiental é o assunto
mais importante a ser absorvidos pelas crianças, explorando sua relação com a natura, e
os impactos que o ser humano pode causar
para o planeta. O contato com a natureza abre
muitas portas, despertando a curiosidade e
pensamento crítico desde pequenos. Estimular
a fazer atividades ao ar livre promover o desenvolvimento motor como: Plantar, regar ou
colher são atividades físicas que ajudam no
desenvolvimento motor, cognitivo e olfativo de
cada criança.
É interessante, apresentarmos aos alunos que existem verduras, frutas e legumes
que têm cheiros diferentes, formas diferentes
podendo identificar através do olfato, paladar e
tato. Algo que devemos nos perguntar é:
1- Como é a alimentação dessa criança em
casa?
2- O que elas conhecem de frutas e verduras?
3- O que mais elas gostam de comer?

PROBLEMAS
Segundo a (OMS) Organização Mundial da Saúde o ideal é consumir por dia cinco porções de frutas, hortaliças e legumes. Há
muitas doenças que podem ser evitadas através de alguns alimentos. Segunda a OMS a
obesidade infantil afeta cerca de 41 milhões de
crianças menores de 5 anos no planeta.
A alimentação da família acaba sendo
o reflexo da alimentação dessa criança e isso
poderá causar futuras consequências.
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Segundo o Ministério da Saúde, aproximadamente 33% das crianças entre 5 e 9
anos estão acima do peso, o que acumula um
aumento de 110% no percentual de pessoas
obesas no país. Já a Organização Mundial de
Saúde (OMS) prevê para 2025, um crescimento na obesidade, que deve atingir mais de 700
milhões de pessoas. Ainda segundo a OMS,
crianças obesas e com sobrepeso, podem
chegar a 75 milhões em todo o mundo, dos
quais 11,3 milhões no Brasil (BRASIL, Caderno
de Notícias, 2020).

SOLUÇÕES ENCONTRADAS
Segundo Elaine Cristina Pimenta, A
construção de uma horta escolar utilizando
garrafas PET no ambiente da escola é uma
atividade bastante estimuladora e busca promover um espaço verde e a relação coletiva
que visam a sustentabilidade e a educação
ambiental. Antes da construção da horta de
garrafas PET.
Em algumas escolas não tem espaço
para construir uma horta, mas existe a possibilidade de construí-la com garrafas pet, pneus.
Sendo assim, o professor pode trabalhar sustentabilidade, meio ambiente, deixando sempre
claro a importância dos cuidados que temos
que ter ao cuidar de uma planta. Evitar deixar
água parada, para evitar possíveis manifestações de insetos, o local precisa de luz do sol
para que aquela planta, vegetais nascem corretamente.
Para construção é importante o professor direcionar funções para cada grupo. A princípio de tudo é fundamental o professor explicar todo processo desde cavar um buraco até
a colheita. O professor pode apresentar também uma tabela de época de cultivo, que seria
muito interessante os educandos saber qual é
a época de cultivo de cada vegetais, frutas.

DIFERENÇAS DE VEGETAIS,
PROTEÍNA VEGETAL E ANIMAL E
CARBOIDRATOS
Os vegetais são as verduras (acelga,
alface, agrião, couve, escarola, espinafre, repolho, rúcula, entre outras) e as flores (alcachofra,
brócolis e couve-flor); os legumes, que são frutos salgados e com semente (a abóbora, abobrinha, berinjela, chuchu, pepino, pimentão, tomate, entre outros
As proteínas podem ser divididas em
2 categorias e segundo a sua origem: Proteína
de origem animal e vegetal. As proteínas de
origem animal são os derivados de leite, carne,
ovos e peixe. As proteínas de origem vegetal
são provenientes do arroz, soja, ervilha, cânhamo e proteínas de grãos germinados.

CONHECENDO HÁBITOS
ALIMENTARES
A Organização Mundial da Saúde
(OMS) preconiza a alimentação saudável aliada a prática de atividade física como estratégias efetivas para reduzir doenças e mortes no
mundo, em conformidade com a ODS 3. Como
a formação de hábitos se dá desde cedo, as
boas práticas alimentares e de atividade física devem ser vivenciadas também na escola,
espaço privilegiado de construção de conhecimento, aquisição de valores e formação de
atitudes.
No Brasil, a Lei Federal 11.947, presente no Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), determina as diretrizes da alimentação escolar que devem garantir, entre outros
pontos, a inclusão da educação alimentar e
nutricional no processo de ensino e aprendizagem. Nessa perspectiva, a escola se apresenta
como uma instituição relevante por seu poder
de atuar com profissionais da educação e alimentação em conjunto com as crianças.
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O projeto não é apenas criar uma horta
na escola, mas é propiciar atividades e hábitos alimentares saudáveis. É na infância que os
hábitos são adquiridos, portanto é importante
apresentar desde os primeiros anos a importância da alimentação saudável. Ensinar a comer corretamente e que a alimentação saudável aumenta a probabilidade de ser um adulto
saudável.

DICAS PARA UMA ALIMENTAÇÃO
BALANCEADA PARA CRIANÇAS

Pratos vermelhos: composto por tomate, melancia, morango, caqui, pimentão entre
outros, são grande fonte de licopeno substância que age como antioxidante. Auxilia na eliminação de estresse reduzindo risco de futuras
doenças como: Câncer, Alzheimer e Diabetes.
Pratos amarelos ou laranjas: Os alimentos ajudam a reforçar nosso sistema imunológico. Cenoura, manga, abóboras entre outros tem antioxidantes betacaroteno que nutre
e protege o cabelo e pele, favorecendo o metabolismo de gorduras.

Segundo Dr. Juliano Pimentel, as fruPratos rasos: Alimentos como uvas,
tas são extremamente saudáveis para a saúde, ameixas, figo, jabuticaba, repolho- roxo são rimas o que a muitas pessoas não sabem é que cos em ácido elágico e quercetina que dimia casca das frutas é um elemento fundamental. nuem os riscos de ataques cardíacos.
Por este motivo, a fruta inteira deveria
ser consumida, pois faz muito bem à saúde, e
assim são aproveitados todos os seus benefícios. Além disso, pode ajudar no emagrecimento! 2019, p. 1.
As cascas das frutas são ricas em fibras e ajudam no funcionamento do intestino,
o que é essencial para quem quer perder peso,
na casca centraliza grande parte de vitaminas
e nutrientes, sempre que possível não as tirar.

A IMPORTÂNCIA DOS PRATOS
COLORIDOS PARA A SAÚDE
Segundo Leonardo Borges, nosso corpo precisa de proteínas, vitaminas e minerais
que são essenciais no processo do nosso
organismo. Nosso prato deve ter pelo menos
cinco cores: Vermelho, verde, roxo, amarelo,
marrom por trás da cor dos alimentos esconde-se informações sobre o que contribui para
a nossa saúde.
Pratos verdes: como brócolis, alcachofra, acelga, alface, kiwi, abacate entre outros
são alimentos ricos em magnésio, diminuindo
a sensação de cansaço, fibra e potássio que
auxiliam na digestão e previne a prisão de ventre.

Pratos marrom: Cereais integrais e sementes são ricos em fibras, regulam o funcionamento do intestino prevenindo desde prisão
de ventre até câncer. Regulam a flora intestinal
e ajudam a controlar colesterol e diabetes.
Pratos Brancos: São alimentos ricos
em cálcio, vitamina A e potássio. Este último
nutriente dá ritmo ao coração e fornece um
bom funcionamento muscular e aumenta a
densidade óssea.

POSSIBILIDADE DE APRENDIZAGEM
Segundo Paula Louredo, A horta na escola pode servir de base para aprendizagem
das disciplinas como: Ciências como se dá o
nascimento e crescimento das plantas. Matemática formas dos alimentos cultivados, poderá associar o tempo de cultivo, floração e frutificação com o desenvolvimento dos alunos.
Português sugerir temas de redação ligados ao
consumo de frutas e verduras. História podem
trabalhar a origem do nome das frutas e legumes.
A horta pode ser vista como um lugar
de cuidado através da participação ativa dos
sujeitos que participam desta ação. A alimentação escolar é um direito de todos os alunos e
com o projeto buscamos a valorização do meio
ambiente.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a horta na escola é possível obter novos conhecimentos onde os alunos descobriram como plantar, colher, quanto tempo demora para crescer, qual a melhor época para plantação. Percebe-se também que a horta contribui tanto para seu consumo diário, como também
para mudança de hábitos alimentares mais saudável.
A importância deste projeto fez perceber que a horta contribui de forma positiva dando
oportunidades de cultivar os alimentos e que o meio ambiente é muito importante para nosso
dia-a-dia. Que através da ciência podemos olhar o mundo com outros olhos e que podemos contribuir sempre positivamente por um mundo melhor. Conhecendo melhor os hábitos alimentares
dos alunos e as vezes até os nossos.
Conclui que a horta na escola pode contribuir tanto para os alunos, quanto para a comunidade. Contudo ajuda ao entendimento da importância dos nutrientes em cada alimento e
o que uma má alimentação pode trazer consequências para a saúde. É possível aprender com
este projeto como citado diversas áreas de ensino, também é possível colocar em prática formas
fáceis de fazer uma horta sustentável.
O resultado esperado pelo projeto é alunos mais conscientes, que levam para vida ensinamentos ecológicos e que possam aprender e ensinar com os conhecimentos adquiridos.
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A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O trabalho que será apresentado busca refletir sobre o que é a educação infantil,
bem como, o brincar na educação infantil, levando em consideração a importância das brincadeiras, dos brinquedos e dos jogos. O primeiro capítulo traz informações acerca do que
é a educação infantil, é apresentar aspectos de valorização à infância na qual atualmente a
criança é compreendida como alguém atuante, que possui um jeito de ser próprio e com isso,
a prática educativa contempla o alcance desses objetivos, valorizando as especificidades da
infância, compreendendo a criança como protagonista do processo de ensino-aprendizagem.
O segundo capítulo aborda o brincar na educação infantil, bem como, a importância das brincadeiras, brinquedos e jogos. A metodologia do trabalho se faz por meio bibliográfico, em que
foram utilizados livros e artigos científicos. Dessa maneira, os conteúdos abordados levam em
consideração as características da educação infantil, assim como, a importância do brincar na
educação infantil e sua importância no desenvolvimento global das crianças.

Palavras-chave: Educação Infantil; Brincar; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

O

brincar faz parte do universo infantil e possibilita o desenvolvimento cognitivo,
social, biológico motor e afetivo da criança. As brincadeiras, os brinquedos e os
jogos permitem que as crianças se apropriem de novas descobertas e conquistas que servirão para formação da sua identidade e desenvolvimento de aprendizagens significativas.
A brincadeira, o brinquedo e os jogos são mecanismos essenciais para desenvolver a
memória, a linguagem, a atenção, a percepção, a criatividade e habilidade para melhor desenvolver a aprendizagem. Vemos que a ludicidade é muito importante na infância, na qual ela deve
ser vivenciada, não apenas como diversão, mas com objetivo de desenvolver as potencialidades
da criança, para sua formação integral.
O trabalho que será apresentado terá como objetivo propor reflexões acerca da importância do brincar na educação infantil, com foco nas brincadeiras, brinquedos e jogos. O ato
de brincar traz inúmeros benefícios para as crianças, sobretudo, os pequenos da educação
infantil, já que o lúdico favorece o desenvolvimento global das crianças, além de proporcionar
vivências que estimulam o respeito mútuo, a superação de desafios, a lidar com seus limites e
regras estabelecidas pelo grupo, enfim, não é somente uma atividade que proporciona alegria,
prazer, divertimento, direta ou indiretamente está trabalhando na formação do sujeito, para que
ele aprenda a conviver com os outros, a respeitar e a aceitar as diferenças.
Levando em consideração que o brincar na educação infantil é fundamental, pois contribui para o desenvolvimento cognitivo, motor, afetivo e social da criança, além de ser através da
brincadeira que a criança expressa suas vontades, desejos e que regula suas próprias ações e
emoções desenvolvendo assim sua autonomia. Sendo assim, por meio de pesquisas bibliográficas este trabalho contribuirá para reflexão do que é a educação infantil, bem como, o brincar na
educação infantil e a importância das brincadeiras, brinquedos e jogos.
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O QUE É EDUCAÇÃO INFANTIL?
Ao situar o conceito de infância no tempo, percebemos já que houve diferentes pontos de vista para sua definição, já foi considerada uma fase do desenvolvimento humano, em
que se encontrava destituído de pensamento,
moral, identidade própria e cuidados especiais:
Com o estabelecimento de uma nova ordem política,
social e econômica, impulsionada por diversos fatores,
dentre os quais o capitalismo industrial, o neoliberalismo e suas consequências (migrações, surgimento da
família nuclear e burguesa, adstrição da criança à família e ideia de escola), ocorreram transformações que
influenciaram a organização da estrutura familiar e, consequentemente a vida das crianças (PAULA, 2005, p.1).

A história da educação infantil em nosso país tem de certa forma, acompanhado a
história dessa área no mundo, havendo é claro características que são próprias. Até meados do século XIX, o atendimento de crianças
pequenas longe da mãe em instituições como
creches não existia no Brasil. Como a maior
parte da população vivia na zona rural, ―as
famílias de fazendeiros se responsabilizavam
por cuidar de crianças órfãs ou abandonadas,
já nas cidades estas crianças eram recolhidas
nas rodas de expostos (OLIVEIRA, 2002, p.91).

De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) a educação
infantil é considerada a primeira etapa da educação básica (título V, capítulo II, seção II, art.
Com o passar do tempo e a contribui- 29), tendo como finalidade o desenvolvimento
ção de estudos e teorias sobre o desenvolvi- integral da criança até cinco anos de idade, em
mento humano, muitas coisas mudaram signi- seus aspectos físicos, psicológicos, sociais, inficativamente:
telectuais e culturais:
Hoje, prestar atenção à brincadeira infantil buscar explicações (de senso comum ou
científicas) para ela faz parte de nosso dia-a-dia.
Parece-nos natural que as crianças brinquem e
que tenha sido sempre assim. No entanto, não
foi sempre assim. Houve um tempo em que a
idade não era um critério de diferenciação social, e a criança partilhava os trabalhos e as
festas dos adultos. Foi apenas nos séculos XV
e XVI que nas sociedades ocidentais as crianças foram afastadas das atividades adultas. E
a ideia de infância como um período particular
somente se consolidou no século XVII, acompanhada da elaboração de uma teoria filosófica sobre a especificidade infantil, que tornou
possível o posterior aparecimento de uma psicologia da criança e de seu desenvolvimento.
(FONTANA; CRUZ, 1997, p. 120).
Atualmente a infância, já não se define
apenas por sua condição biológica, mas sim
por uma fase do desenvolvimento humano que
envolve também aspectos ideológicos e culturais:

Como primeira etapa da Educação Básica, a Educação Infantil é o início e o fundamento do processo educacional. A entrada na
creche ou na pré-escola significa, na maioria
das vezes, a primeira separação das crianças
dos seus vínculos afetivos familiares para se
incorporarem a uma situação de socialização
estruturada (BRASIL, 2017, p. 36).

Hoje observamos na educação infantil,
uma maior valorização do conhecimento que a
criança trás, ou seja, seu contexto social, pois
esta criança é participante da sociedade em
que vive, portanto, aprende e é influenciada
por esta em seus conhecimentos e vivências:
A luta pela democratização da escola
pública, somada a pressões de movimentos feministas e de movimentos sociais de lutas por
creches, possibilitaram a conquista na Constituição de 1988, do reconhecimento da educação em creches e pré-escolas como direito da
criança e um dever do Estado a ser cumprido
no sistema de Ensino (OLIVEIRA, 2002, p.115).
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Segundo o Referencial Curricular Nacional para Educação infantil (1998, p. 21):
As crianças possuem uma natureza singular, que as caracterizam como seres que sentem e pensam o mundo
de um jeito muito próprio, e isto porque, através das interações que estabelecem desde cedo com as pessoas
que lhe são próximas e com o meio que as circunda,
as crianças revelam seu esforço 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 (BRASIL, 1998, p. 21).

O Referencial (BRASIL, 1998) destaca
ainda que a educação infantil deve se organizar de modo que as crianças desenvolvam as
seguintes capacidades:
• Desenvolver uma imagem positiva de
si, atuando de forma cada vez mais independente, com confiança em suas capacidades e percepção de suas limitações;
• Descobrir e conhecer progressivamente
seu próprio corpo, suas potencialidades e seus
limites. Desenvolvendo e valorizando hábitos
de cuidado com a própria saúde e bem estar;
• Estabelecer
vínculos
afetivos
e
de troca com adultos e crianças, fortalecendo sua autoestima e ampliando gradativamente suas possibilidades de comunicação e interação social;

• Utilizar as diferentes linguagens: corporal, musical, plástica, oral e escrita
(ajustadas às diferentes intenções e) situações de comunicação, de forma a compreender e ser compreendido, expressar
suas ideias, sentimentos, necessidades
e desejos e avançar no seu processo de
construção de significados, enriquecendo
cada vez mais sua capacidade expressiva;
• Conhecer algumas manifestações culturais, demonstrando atitudes de interesse,
respeito e participação frente a elas e valorizando a diversidade (BRASIL, 1998).
Desta forma, analisando as concepções dos referenciais, observamos que este
apresenta aspectos de valorização à infância
na qual a criança é compreendida como alguém atuante, que possui uma cultura, um jeito
de ser próprio. Com isto, a prática educativa
contempla o alcance desses objetivos, valorizando as especificidades da infância, concebendo a criança como construtora de conhecimento e cultura:
Essa concepção de criança como ser que observa,
questiona, levanta hipóteses, conclui, faz julgamentos
e assimila valores e que constrói conhecimentos e se
apropria do conhecimento sistematizado por meio da
ação e nas interações com o mundo físico e social não
deve resultar no confinamento dessas aprendizagens
a um processo de desenvolvimento natural ou espontâneo. Ao contrário, impõe a necessidade de imprimir
intencionalidade educativa às práticas pedagógicas na
Educação Infantil, tanto na creche quanto na pré-escola
(BRASIL, 2017, p.38).

• Estabelecer e ampliar cada vez mais as
relações sociais, aprendendo aos poucos a
articular seus interesses e pontos de vista com
Assim, a educação infantil é definida
os demais, respeitando a diversidade e desenvolvendo atitudes de ajuda e colaboração; como a primeira etapa da educação básica e,
portanto, um direito da criança, tendo como fi• Observar e explorar o ambiente com nalidade o desenvolvimento integral da criança
atitude de curiosidade, percebendo-se em seus aspectos físico, psicológico, intelectucada vez mais como integrante, depen- al e social.
dente e agente transformador do meio
ambiente e valorizando atitudes que contribuam para sua conservação: Brincar, expressando emoções, sentimentos,
pensamentos, desejos e necessidades;
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL
É sabido que a brincadeira é de suma
importância para o desenvolvimento da criança e
os documentos que norteiam o trabalho na educação infantil, traz de forma clara a importância
do lúdico no universo infantil:
A interação durante o brincar caracteriza
o cotidiano da infância, trazendo consigo muitas
aprendizagens e potenciais para o desenvolvimento integral das crianças. Ao observar as interações e a brincadeira entre as crianças e delas
com os adultos, é possível identificar, por exemplo, a expressão dos afetos, a mediação das frustrações, a resolução de conflitos e a regulação
das emoções (BRASIL, 2017, p. 37).
Na educação infantil a brincadeira favorece a exploração e das habilidades das crianças:
As contribuições das atividades lúdicas
no desenvolvimento integral indicam que elas
contribuem poderosamente no desenvolvimento
global da criança e que todas as dimensões estão intrinsecamente vinculadas: a inteligência, a
afetividade, a motricidade e a sociabilidade são
inseparáveis, sendo a afetividade a que constitui
a energia necessária para a progressão psíquica,
moral, intelectual e motriz da criança (NEGRINE,
1994, p.19).

muito irrestrito, ignorando-se, por exemplo, a função do
afeto nesse processo. Além disso, o desenvolvimento
do raciocínio lógico e a construção de conhecimentos
científicos são, muitas vezes, eleitos como metas do
trabalho pedagógico com os pequenos, antecipando
características do ensino fundamental tradicionalmente
organizado (OLIVEIRA, 2005, p.45).

Outro aspecto importante a destacar é
que as crianças passam horas em frente à televisão, sendo bombardeadas por diversos tipos
de informações muitas vezes inadequadas e
sem supervisão de um adulto.
(Invadir) o cotidiano com a tecnologia eletrônica de
massa e individual, visando à sua saturação com informações, diversões e serviços. Na era da informática,
que é o tratamento computadorizado do conhecimento
e da informação, lidamos mais com signos do que com
coisas. Preferimos a imagem ao objeto, a cópia ao original, o simulacro (a reprodução técnica) ao real. Porque
desde a perspectiva renascentista até a televisão, que
pega o fato ao vivo, a cultura ocidental foi uma corrida
em busca do simulacro. Simular por imagens como na
TV, que dá o mundo acontecendo, significa apagar a
diferença entre real e imaginário, ser e aparência. Mas
o simulacro, tal qual a fotografia a cores, embeleza, intensifica o real. Ele fabrica um hiper-real, espetacular,
um real mais real e mais interessante que a própria realidade. O hiper-real simulado nos fascina porque é o
real intensificado na cor, na forma, no tamanho, nas
suas propriedades. (...) Eles não nos informam sobre
o mundo; eles o refazem à sua maneira, hiper-realizam
o mundo, transformando-o num espetáculo. (SANTOS,
1997, p.64).

Porém, ainda se percebe que muitas instituições de ensino têm a ideia da educação infanO individualismo crescente propagado
til como preparatória para o ensino fundamental e
para superar tais concepções é preciso reflexões pelos meios de comunicação e o consumismo
e discussões acerca do assunto. De acordo com desenfreado são novas questões da sociedade a serem enfrentados pelas instituições de
Oliveira (2005):
educação infantil. É preciso estimular a caDessa forma, propomos que creches e pré-escolas, pacidade crítica destas crianças para que se
busquem aproximar cultura, linguagem, cognição e afe- desenvolvam em seu pleno potencial e para
tividade como elementos constituintes do desenvolvique cresçam preocupadas com as questões
mento humano e voltados para a construção da imaginação lógica, considerando que estas, assim como a sociais e não somente com si mesmas. As atisociabilidade, a afetividade e a criatividade, têm muitas vidades lúdicas fazem parte da especificidade
raízes e gêneses. As conclusões dos estudos de psico- da educação infantil e propicia o desenvolvilogia do desenvolvimento acerca da construção da inte- mento da criança, além de favorecer a busca
ligência, da linguagem e do conhecimento pelas criando seu saber, dos seus conhecimentos e suas
ças, examinadas em idade cada vez mais precoce, têm
sido assimiladas por creches e pré-escolas. Muitas des- expectativas de mundo, podendo ser considetas, por sua vez, estão preocupadas com a construção radas de suma importância para as crianças
de uma proposta pedagógica, que julgam progressista, (SANTOS, 1997).
orientada primordialmente para o desenvolvimento cognitivo. Este, no entanto, é por elas entendido de modo
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As atividades lúdicas e suas variadas
possibilidades podem e devem ser utilizadas
como recursos de aprendizagem e desenvolvimento. As propostas da educação infantil ainda
se dividem entre a preparação para o ensino
fundamental como uma forma de antecipação
das práticas de escolarização; e por outro lado;
as que atribuem à escola o papel de ampliar as
referências da criança com o mundo, a partir
da brincadeira como principal meio de conhecimento de si e do mundo. Neste sentido, observa-se a seguinte afirmação nos Parâmetros
Curriculares:
Educar significa, portanto, propiciar situações de cuidados, brincadeiras e aprendizagens orientadas de forma integrada e que
possam contribuir para o desenvolvimento das
capacidades infantis de relação interpessoal,
de ser e estar com os outros, em uma atitude
de aceitação, respeito e confiança, e o acesso pelas crianças, aos conhecimentos mais
amplos da realidade social e cultural (BRASIL,
1998, p. 23).

A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS,
BRINQUEDOS E JOGOS
As atividades lúdicas são extremamente importantes no aprendizado das crianças,
pois são atividades que reúnem, interessam
e exigem concentração das crianças. A partir
de jogos, brinquedos e brincadeiras, a criança
consegue criar, imaginar, fazer de conta, experimentar, medir, enfim, aprender:
O lúdico é tão importante para o desenvolvimento
da criança, que merece atenção por parte de todos os
educadores. Cada criança é um ser único, com anseios, experiências e dificuldades diferentes. Portanto
nem sempre um método de ensino atinge a todos com
a mesma eficácia. Para pode garantir o sucesso do processo ensino-aprendizagem o professor
devem utilizar-se dos mais variados mecanismos de
ensino, entre eles as atividades lúdicas. Tais
atividades devem estimular o interesse, a criatividade, a interação, a capacidade de observar, experimentar, inventar e relacionar conteúdos e conceitos. O
professor deve-se limitar apenas a sugerir, estimular

e explicar, sem impor, a sua forma de agir, para
que a criança aprenda descobrindo e compreendendo e não por simples imitação. O
espaço para a realização das atividades deve ser
um ambiente agradável, e que as crianças possam se
sentirem descontraídas e confiantes (ALMEIDA, 2014,
p. 3).

Através de brinquedos, jogos e brincadeiras, a criança tem a oportunidade de se
desenvolver, pois além de ter a curiosidade, a
autoconfiança e a autonomia estimuladas, ainda desenvolve a linguagem, a concentração
e a atenção. Como já vimos anteriormente, o
brincar contribui para que a criança se torne
um adulto eficiente e equilibrado, além disso,
as crianças aprendem muito mais se o conteúdo for apresentado em forma de jogos ou
brincadeiras. Segundo Fontana e Cruz (1997,
p. 120 e 121):
A psicologia vem mostrando que a brincadeira tem um
papel importante no desenvolvimento da criança e que
ela satisfaz algumas de sua necessidades. Mas que necessidades são essas? O que leva a criança a brincar?
Para Piaget, a brincadeira infantil é uma assimilação
quase pura do real ao eu, não tendo nenhuma finalidade adaptativa. A criança pequena sente constantemente necessidade de adaptar-se ao mundo social adultos,
cujos interesses e regras ainda lhe são estranhos, e a
uma infinidade de objetos, acontecimentos e relações
que ela ainda não compreende. De acordo com Piaget,
a criança não consegue satisfazer todas as suas necessidades afetivas e intelectuais nesse processo de
adaptação ao mundo adulto. Assim, a criança brinca
porque é “indispensável” ao seu equilíbrio afetivo e intelectual que possa dispor de um setor de atividade cuja
motivação não seja a adaptação ao real senão, pelo
contrário, a assimilação do real ao eu, sem coações
nem sanções. A brincadeira é, então, uma atividade
que transforma o real, por assimilação quase pura às
necessidades da criança, em razão dos seus interesses
afetivos e cognitivos (FONTANA; CRUZ; 1997, p. 120121).

Sendo assim, notamos que as atividades lúdicas estimulam a imaginação e a criatividade das crianças, fazendo com que ideias e
questionamentos sejam despertados. Por meio
das brincadeiras, brinquedos e jogos é possível trabalhar uma série de aspectos importantes para a percepção das crianças, como por
exemplo: respeito, cooperação, igualdade, di576
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reitos e deveres, comunicação, interação, entre
É importante perceber e incentivar a
outros, além de desenvolver o senso crítico e capacidade criadora das crianças, pois esta se
a autonomia. Mais adiante, Fontana e Cruz en- constitui numa das formas de relacionamento e
fatizam que:
recriação do mundo, na perspectiva da lógica
infantil. Assim, o lúdico se torna fonte inesgotáVygotsky também analisa a emergência e o desenvol- vel de interação, favorecendo o desenvolvimenvimento da brincadeira nas relações sociais da criança
to da capacidade de raciocinar, de julgar, de
com o mundo adulto. Segundo ele, na idade pré-escolar
algumas modificações ocorrem no desenvolvimento da argumentar, de como chegar a um consenso,
criança. Como demonstra Leontiev, importante psicólo- levando às experiências e possibilitando a congo soviético, o mundo objetivo que a criança conhece quista e a formação da sua identidade.
está continuamente se expandindo e, nesse período, já
não inclui apenas os objetos que constituem o ambiente que a envolve (como seus brinquedos, sua cama ou
os utensílios e objetos com os quais ela está sempre
em contato e sobre os quais pode agir), mas também
os objetos com os quais os adultos operam e sobre os
quais ela ainda não pode agir. Ou seja, a criança passa
a se interessar por uma esfera mais ampla da realidade
e sente necessidade de agir sobre ela. Agir sobre as
coisas é a principal forma de que a criança dispõe para
conhecê-las, compreendê-las. Nesse período, ela tenta
atuar não apenas sobre as coisas às quais tem acesso,
mas esforça-se para agir como um adulto: quer, por
exemplo, dirigir um carro ou fazer comida (FONTANA;
CRUZ, 1997, p. 121).

Portanto, nas brincadeiras qualquer
coisa pode se transformar em outra, sem regras nem limitações. O professor pode propiciar situações em que a criança possa utiliza a
imaginação e a vivência do seu cotidiano para
enriquecer esses momentos de imaginação e
criação. Fontana e Cruz (1997, p. 122 e 123)
ainda ressaltam que:
Surge, então, uma contradição entre a necessidade de
agir sobre um número cada vez maior de objetos e o
desenvolvimento das capacidades físicas. Em outras
palavras, surgem na criança as necessidades não realizáveis imediatamente, no dizer de Vygotsky, e que se
tornam motivo para as brincadeiras. Isso não significa,
porém, que as crianças compreendem as motivações
que as levam a brincar. A brincadeira é, então, a forma possível de satisfazer a essas necessidades, já que
possibilita à criança agir como os adultos ( dirigindo
um carro, cuidando de um bebê, fazendo “comidinha”)
em uma situação imaginária. Para Vygotsky, a situação
imaginária da brincadeira decorre de ação da criança.
Ou seja, a tentativa da criança de reproduzir as ações
do adulto em condições diferentes daquelas em que
elas ocorrem na realidade é que dá origem a uma situação imaginária. Isso significa que a criança não imagina
uma situação para depois agir, brinca. Ao contrário para
imaginar, ela precisa agir (FONTANA; CRUZ, 1997, p.
120-121).

Para definir a brincadeira infantil, ressaltamos a importância do brincar para o desenvolvimento integral do ser humano nos aspectos físico, social, cultural, afetivo, emocional
e cognitivo. Brincadeira, segundo o dicionário
Aurélio (2002), é “ato ou efeito de brincar”, ou
seja, a brincadeira não envolve apenas a atividade cognitiva da criança, mas sim, a sua
totalidade, a criança como um todo, no seu desenvolvimento integral:
Brincar é, sem dúvida, uma forma de aprender, mas é
muito mais que isso. Brincar é experimentar-se, relacionar-se, imaginar-se, expressar-se, compreender-se, confrontar-se, negociar, transformar-se, ser. Na escola, a
despeito dos objetivos do professor e de seu controle, a
brincadeira não envolve apenas a atividade cognitiva da
criança. Envolve a criança toda. É prática social, atividade simbólica, forma de interação com o outro. Acontece
no âmago das disputas sociais, implica a constituição
do sentido. É criação, desejo, emoção, ação voluntária
(FONTANA; CRUZ, 1997, p.139).

A incorporação de brincadeiras, jogos
e brinquedos na prática pedagógica, podem
desenvolver diferentes atividades que contribuem para inúmeras aprendizagens e para a
ampliação da rede de significados construtivos.
O professor poderá fazer o uso de jogos, brincadeiras, histórias e outros, para que
de forma lúdica a criança seja desafiada a pensar e resolver situações problemáticas, para
que imite e recrie regras utilizadas pelo adulto,
além de resgatar as brincadeiras antigas e as
músicas infantis, pois, essas atividades contribuem para as crianças criar, interpretar, ampliar
horizontes e vocabulário, se relacionar com o
mundo em que vive, respeitando regras e o outro. Neste sentido, Piaget (1976) evidencia que:
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Através de brinquedos diversos o educador pode trabalhar todos os elementos da
cultura, como por exemplo: arte, valores, ciência e etc. Assim, a apropriação cultural ajudará na formação da personalidade da criança e
contribuirá para o seu desenvolvimento pleno.
O brinquedo possibilita o desenvolvimento da
criança, pois através do brinquedo a criança
consegue explorar e vivenciar situações que
No confronto das possibilidades, no estão relacionadas ao seu cotidiano, como enexercício das trocas e negociações, vai se deli- fatiza Fontana e Cruz (1997, p. 135):
neando a disputa entre os modos de ver e dizer
Ao embalar a boneca, trocar sua roupa, dar-lhe banho
o mundo e o outro. Emergem, na dinâmica da ou comidinha, a criança pequena assume o papel de
brincadeira, as práticas sociais das crianças, mãe, preocupando-se em produzir as ações maternas.
suas histórias em construção no jogo “real” e Já a criança mais velha inclui essas ações em um conconflitante das relações sociais. Portanto na texto de relações sociais mais amplo, em que não imeducação infantil o brincar cumpre um papel portam apenas as ações que a mãe realiza com o filho,
mas as relações entre ambos. Ela ralha com a boneca,
fundamental, é a atividade por meio da qual a leva-a ao médico ou à escola, o pai e outros irmãos
criança mais aprende e se desenvolve:
podem aparecer, trazendo para o primeiro plano as reO jogo é, portanto sob suas duas formas essenciais de
exercício sensório – motor e de simbolismo uma assimilação da real atividade própria, fornecendo a esta seu
alimento necessário e transformando o real em função
de suas necessidades múltiplas do eu. Sendo assim,
os métodos ativos de educação das crianças exigem
que se forneça um material conveniente, a fim de que,
jogando elas cheguem a assimilar as realidades intelectuais, que nem isso permanecem exteriores à inteligência infantil (PIAGET, 1976, p. 160).

Na Educação Infantil, as aprendizagens
essenciais compreendem tanto comportamentos, habilidades e conhecimentos quanto vivências que promovem aprendizagem e desenvolvimento nos diversos campos de experiências,
sempre tomando as interações e a brincadeira
como eixos estruturantes. Essas aprendizagens, portanto, constituem-se como objetivos
de aprendizagem e desenvolvimento (BRASIL,
2017, p. 44).
Na escola o tempo livre colabora com
o espaço rico para exploração do mundo. Sendo assim, é necessário que o educador olhe a
criança na sua singularidade e universalidade
e entre a singularidade e a totalidade. Um olhar
a partir da criança não sobre a criança, pois a
criança em casa época, cada espaço tem uma
especificidade. Segundo o dicionário Aurélio
(2002), brinquedo é “objeto para as crianças
brincarem”, sendo assim, o educador pode
proporcionar atividades variadas prazerosas
utilizando diversos brinquedos para estimular o
gosto e o desenvolvimento das crianças.

lações sociais em que a mãe e criança estão inseridas
(FONTANA; CRUZ, 1997, p. 135).

A criança brinca com os brinquedos fazendo relações entre a realidade e a fantasia,
assim vai se construindo como sujeito, é observando, olhando, conhecendo, tocando, manipulando e experimentando que a criança vai
construindo conhecimento.Os jogos propiciam
a ampliação dos conhecimentos lúdico e prazeroso, além da interação com o outro:
O jogo é um instrumento pedagógico muito significativo. No contexto cultural e biológico é uma atividade
livre, alegre que engloba uma significação. É de grande
valor social, oferecendo inúmeras possibilidades educacionais, pois favorece o desenvolvimento corporal,
estimula a vida psíquica e a inteligência, contribui para
a adaptação ao grupo, preparando a criança para viver
em sociedade, participando e questionando os pressupostos das relações sociais tais como estão postos
(KISHIMOTO, 1997, p. 37).
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As brincadeiras, os brinquedos e os jogos permitem que as crianças se apropriem
de novas descobertas e conquistas que servirão para formação da sua identidade e desenvolvimento de aprendizagens significativas.
É brincando que a criança aprende a respeitar as regras, a si mesma e ao outro, além de
É possível, no entanto, fazer do jogo se expressar com mais facilidade (FONTANA;
um momento de conhecimento e de convivên- CRUZ, 1997).
cia com as crianças, que nos permite conhecer seus modos e percursos de apropriação
e elaboração do mundo, pois podemos voltar
nosso olhar não apenas para aquilo que elas
fazem, mas para o como elas fazem (FONTANA; CRUZ, 1997, P. 140).
Segundo o dicionário Aurélio (2002), jogo é “atividade
física ou mental fundada em sistema de regras que definem a perda ou o ganho”. Sendo assim, as atividades
com jogos permite que a criança ultrapasse seus limites e desenvolva autonomia, estimulando o seu desenvolvimento intelectual. De acordo com Fontana e Cruz
(1997, p. 140):

Nas atividades com jogos a criança
precisa ter dedicação, entusiasmo, sendo possível notar o desenvolvimento de diferentes
condutas e diversos conhecimentos podem
ser adquiridos. Através dos jogos a criança
expressa emoções, sensações e pensamentos
sobre o mundo. Ele possibilita que a criança
aprenda a respeitar regras, conviver com pessoas, a compartilhar ideias, objetos e brinquedos, solucionar conflitos, tornando-se autônoma (FONTANA; CRUZ, 1997).
Atividades com jogos propiciam um
espaço de interação consigo mesmo e com
o outro, sendo assim o jogo contribui para o
desenvolvimento da saúde física, mental e o
equilíbrio social e afetivo. Brincar é uma importante forma de comunicação, é por meio deste
ato que a criança pode reproduzir suas vivências. O ato de brincar possibilita o processo de
aprendizagem da criança, pois facilita a construção da reflexão, da autonomia e da criatividade, estabelecendo, desta forma, uma relação
estreita entre jogo e aprendizagem (FONTANA;
CRUZ, 1997).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O ato de brincar estimula a curiosidade, iniciativa, autoconfiança, imaginação e a inteligência, além disso, possibilita exercitar a concentração, a atenção e a interação, proporcionando
desafios, motivação e a aprender fazendo.
Portanto, as atividades lúdicas na educação infantil são muito importantes, pois, através
do brincar que a criança compreende o mundo, consegue movimentar questões internas e se
desenvolve como um indivíduo ativo e participante na sociedade.
O lúdico na educação infantil facilita a aprendizagem e o desenvolvimento integral das
crianças nos aspectos, físico, social, cultural, afetivo e cognitivo. Enfim, as atividades lúdicas
desenvolvem o indivíduo como um todo, atuando no desenvolvimento e na aprendizagem da
criança.
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A LUDICIDADE COMO AUXILIAR DO
APRENDIZADO NA ESFERA COGNITIVA

RESUMO: Na atualidade, é crescente o reconhecimento de que o jogo se constitui num elemento chave para o próprio desenvolvimento humano. O mesmo tem sido estudado e discutido
continuamente por diferentes autores. No entanto, discutir e definir o conceito de jogo constitui num exercício mais complexo do que aparenta em um primeiro momento, dada a diversidade de experiências que aparecem sob a alcunha em questão. A análise do jogo tendo como
enfoque as teorias de Piaget e Vygotsky, que em seus estudos atribuem ao jogo importante
papel, traz subsídios que clarificam o conceito de papel na formação do ser humano, considerando que os estudos Piagetianos consideravam como foco principal a discussão de questões
ligadas ao conhecimento humano, ou seja, a epistemologia.

Palavras-chave: Formação; Ser Humano; Jogos Educativos; Interação.
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INTRODUÇÃO

O

lúdico na prática pedagógica pode trazer de volta o prazer de sonhar e aprender
com liberdade. Para Dourado (2007), existem diversos fatores que interferem
para que este objetivo se torne real: o medo e despreparo do professor, a estrutura conservadora da escola e a falta de teorias que sustentem a ideia.
Dourado coloca ainda que os jogos tiveram mais espaço na educação brasileira impulsionados pelos ideais da Escola Nova e hoje conquistam cada vez mais adeptos, que têm como
fundamento teórico os pressupostos da pedagogia sociointeracionista. Com as diversas pesquisas e estudos realizados sobre o tema, já não há mais dúvida de que os jogos tem importância
fundamental para o desenvolvimento físico e mental da criança, auxiliando na construção do
conhecimento e na socialização, englobando, portanto, aspectos cognitivos e afetivos.
Segundo Seber (1989), a obra piagetiana defende que o desenvolvimento tem um caráter sequencial e interativo, sendo que o principal enfoque desta teoria baseia-se no conhecimento construído através de interações da criança com o mundo Dois conceitos são fundamentais
na sua teoria- a organização e a adaptação- que serão abordados rapidamente, pois constituem
elementos importantes na discussão sobre jogo.
A organização refere-se à capacidade que o organismo tem de regulação do sistema, ou
seja, manter-se organizado como ser vivo em um contexto de interações e mudanças constantes, que se processam através das trocas como meio. O segundo conceito – a adaptação – diz
respeito “às formas pelas quais os seres vivos fazem suas trocas” (MACEDO,1995, p. 3).
Oliveira (1988), ao discutir elementos da teoria de Piaget, coloca que o mecanismo de
adaptação do ser humano envolve dois aspectos integrados: a assimilação, que é o processo
através do qual o sujeito incorpora elementos pertencentes ao meio, inserindo-os num todo organizado, e a acomodação, que se constitui na modificação de esquemas já existentes com a
finalidade adaptação ao ambiente.
A assimilação e a acomodação constituem dois elementos essenciais no funcionamento
da inteligência, estando presentes em todas ações intelectuais. Entretanto, a relação entre elas
muda em função do estágio de desenvolvimento, o que ocorre é um desequilíbrio sutil entre
a assimilação e a acomodação. O jogo representa um momento em que essas funções não
estão equilibradas, sendo que acontece um predomínio da assimilação sobre a acomodação.
Na concepção piagetiana, o jogo é definido como sendo “a assimilação quase pura, quer dizer,
pensamento orientado pela preocupação dominante da satisfação individual” (OLIVEIRA, 1988).
Na teoria Piagetiana encontra-se uma classificação dos jogos baseada na evolução das
estruturas mentais, caracterizando três formas básicas de atividade lúdica, de acordo com a
etapa do desenvolvimento: os jogos de exercícios, os jogos simbólicos e os jogos de regras.
Os primeiros constituem a primeira forma de jogo do ser humano, assim, a origem do jogo para
Piaget, está no bebé, caracterizado pelos primeiros gestos e ações que se repetem por prazer
funcionais (OLIVEIRA, 1988).
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Nesta perspectiva, a tendência do organismo é repetir funcionalmente o que se integra à
estrutura do sistema. Segundo Macedo (1995, p.4), “a assimilação funcional, ou prazer pela alimentação de algo que se tomou parte de um Sistema e que por isso pede repetição, caracteriza
o aspecto lúdico ou autotélico dos esquemas de ação”.
Os jogos de exercícios, para Piaget, correspondem à atividade lúdica do período de
desenvolvimento sensório-motor fazendo parte integrante da estrutura dos jogos seguintes. O
jogo de exercícios consiste na repetição de ações que as crianças até aos dois anos realizam
com o único objetivo de satisfazer a sua necessidade de alcançar um objetivo, de realizar um
movimento, de ultrapassar um obstáculo. É um exercício que só termina com a satisfação plena
do fim perseguido de natureza sensório-motora.
No processo de desenvolvimento da criança, a estrutura do jogo que segue os jogos de
exercícios são os jogos simbólicos, que consistem “na representação de um elemento ausente e
uma representação fictícia”. (Oliveira, 1988 - p.80). Ao discutir o jogo simbólico sob o ponto de
vista piagetiano, (1995, p. 45) coloca que “se no jogo de exercício havia apenas a ação, enquanto esquema sensório-motor, o símbolo pressupõe um significante diferenciado do significado”.
De acordo com esta concepção teórica, a criança vale-se do brinquedo para adaptar-se
a um mundo fictício e social que não compreende; dessa forma ela pode reintegrar fatos, passando a representá-los em situações diferentes e, assim, satisfazer seus desejos, equilibrando-se
afetiva e cognitivamente.
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OS TIPOS DE JOGOS E AS SUAS
FINALIDADES
O jogo simbólico ocupa predominantemente a criança dos três aos seis anos. Com
efeito, no período pré-operatório em que se
encontra, a criança desenvolve a função simbólica que consiste na representação de um
objeto ausente. Piaget considera que a criança
em idade pré-escolar ao realizar essa importante função desenvolve adequadamente a assimilação (atividade da criança quando esta se
apropria dos elementos da realidade de acordo com a percepção que deles tem), e a acomodação (influência que o meio exerce sobre
a criança obrigando-a a modificar uma conduta
a fim de se adaptar) o que a vai ajudar a adaptar-se no mundo (BRENELLI, 1996).
O jogo simbólico será, por conseguinte
um jogo em que a criança faz de conta que
é outrem, ou se imagina numa qualquer situação, ou atribui uma nova função a um objeto. E
dos três aos seis anos que a criança toma esta
estrutura de faz de conta cada vez mais complexa e cada vez mais durável, imagina o seu
mundo preferido no qual pretende viver e simula o real modificando-o em função das suas
necessidades O jogo simbólico vai, portanto,
surgir na criança quando ela adquire a noção
de representação e pretende ser uma cópia da
realidade (BRENELLI, 1996).
Segundo as novas orientações curriculares para a educação infantil o jogo simbólico
é uma atividade espontânea que terá lugar no
jardim de infância em interação com os outros
e apoiada pelos recursos existentes. O faz de
conta vai permitir à criança recriar experiências
da vida cotidiana, situações imaginárias e utilizar os objetos livremente, atribuindo-lhes significados múltiplos. A adaptação das condições
concretas existentes nos jardins e o aproveitamento dos materiais disponíveis bem como as
disponibilidades emocionais da criança permitem conjunturalmente a materialização e evolução do jogo simbólico. A concretização deste
tipo de jogo deriva necessariamente no jogo
dramático (BRENELLI, 1996).

O jogo dramático, forma de expressão
do real e do imaginário, ganha assim estatuto privilegiado na formação da criança no que
respeita ao desenvolvimento de parâmetros
psicomotores e socioafetivos não se sujeitando
a balizas comportamentais demasiado rígidas,
flexibilizando e facilitando o mundo da fantasia
sem esperar em troca compensações nem recear insucessos provocados por reforços positivos ou negativos e evitando aspectos competitivos ou de mero adestramento de outro tipo
de jogos (BRENELLI, 1996).
A evolução deste tipo de atividade está
ligada ao desempenho do educador tornando-se mais ou menos complexa, mais ou menos
intencional, consoante os objetivos que tenha
em vista, intervindo direta ou indiretamente e
avaliando a todo o momento a dinâmica gerada, as ações e interações produzidas (BRENELLI, 1996).
Quando as crianças se encontram na
“Casinha das Bonecas” jogando cada uma delas o papel de Mãe, elas expressam o modo
como sentem a realidade representando as
suas vivências cotidianas. Porque o processo
verbal é complicado, expressam-no pela ação,
pelo jogo, revivendo a realidade. O jogo funciona então como uma compensação das atividades que na vida real lhes são interditas.Tanto
nestas atividades como no jogo com as bonecas, as crianças exteriorizam o que vive interiormente, expressando pela ação, ideias, sentimentos e emoções e traduzindo muitas vezes
a imitação de tarefas, papéis e atividades do
adulto. Para além do desejo de compreensão
de todo esse mundo, as crianças expressam o
que dele sentem (BRENELLI, 1996).
A atividade de jogo dramático descrito
não resulta de regras, não resulta da vontade
de produzir uma obra nem de nenhuma expressão estética determinada, antes resulta da
vontade da criança em exprimir os seus sentimentos, emoções e interesses em face de uma
realidade que deseja viver e reviver através da
ação. Mas a criança, neste processo de jogo
dramático, deseja comunicar com o outro o
que sente. Para sua afirmação e para exteriorização do Eu, tem necessidade que outro jogue
também (BRENELLI, 1996).
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A terceira categoria desta divisão compreende os jogos de regras, que se concretizam numa fase mais avançada do desenvolvimento intelectual da criança, em que, segundo
Brenelli (1996), ela é capaz de diferenciar e
integrar os diversos pontos de vista, este tipo
de jogo permite que a criança realize descontração e coordenações de ideias.
Desta forma, os jogos regrados possibilitam um equilíbrio entre a assimilação do eu
e a vida social. Os jogos de regras são marcados pela presença do outro e, portanto, têm um
caráter coletivo; supõem características como
a competição, o desafio e a regularidade. O
primeiro esboço do jogo de regras aparece segundo Piaget, aos 4, 5 anos, mas é só a partir
dos 6, 7 anos, que a criança se consegue submeter verdadeiramente à regra. O jogo de regras é uma das formas de adaptação progressiva da criança à vida em sociedade. O jogo,
a submissão democrática a uma regra comum
e não a um indivíduo, são formas evoluídas da
vida social.
No jogo de regras deixa de haver um
chefe e passa a haver uma lei: a regra. E ela
que promove a coesão do grupo que apenas
existe com uma finalidade. a realização de um
determinado jogo.
Segundo a concepção de Piaget, a
criança obedecendo à regra, sem questionar
a sua origem, procura afirmar o seu Eu, já que
a submissão à regra social é um dos meios
que a afirmação do Eu pode utilizar para a sua
realização. Esta afirmação parece à primeira
vista contraditória, mas se pensarmos que “a
criança não é uma tábua rasa” e que segundo
Montessori, uma criança de dois anos quando
coloca o que a rodeia no lugar é porque necessita de ordem, podemos concluir que esta
necessidade imperiosa de ordem, nesta etapa
da vida, é a mais importante fonte de regra. A
ordem facilita a ação pela qual o Eu se exprime
e se afirma.
Esta breve síntese da concepção de
Piaget objetiva um melhor entendimento sobre
o desenvolvimento e a organização do jogo,
que é explicado por meio da estrutura da própria inteligência; a construção destas estrutu-

ras é para Piaget um processo contínuo que
obedece a uma ordem sequencial de estágios.
Assim sendo, as estruturas do jogo são encontradas predominantemente em uma das etapas
do desenvolvimento: os jogos de exercícios
correspondem ao período sensório-motor, o
jogo simbólico predomina no período pré-operatório e, por último, o jogo de regra no período
operatório.
Vygotsky, juntamente com Elkonin e Leontiev, questiona o jogo analisado dentro de
uma perspectiva biológica determinada, considerando-o como um elemento construído sócio
historicamente pelo indivíduo e que se modifica em função do meio cultural e da época em
que o sujeito está inserido.
Acredito também ser necessário uma
sucinta discussão sobre o desenvolvimento humano dentro desta concepção teórica para se
entender o papel do jogo nesta linha de pensamento.
O DESENVOLVIMENTO COGNITIVO
DA CRIANÇA QUE JOGA
Os estudos de Vygotsky estão relacionados principalmente às funções psicológicas
superiores, os mecanismos psicológicos mais
complexos, típicos do ser humano, como a memória, a linguagem, a atenção, a percepção e
a aprendizagem, sendo esta última função - a
aprendizagem - um fator elementar no desenvolvimento psicológico do ser humano.
Vygotsky propõe o conceito de zona de
desenvolvimento proximal, fundamental para
esclarecer o processo de desenvolvimento.
Tal conceito refere-se a funções emergentes (a
tudo que o sujeito ainda não é capaz de realizar sozinho, mas com a ajuda de alguém mais
experiente) e funções autônomas (já interiorizadas, envolvendo aquilo que o sujeito realiza sozinho). A zona de desenvolvimento proximal é,
portanto, o encontro do individual com o social,
sendo a concepção de desenvolvimento abordada no como processo interno da criança,
mas como processo resultante da sua inserção
em atividades socialmente compartilhada com
outros. Nas palavras de Vygotsky:
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[...] 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, 19854,
p. 97).

Acompanhando a ideia de Oliveira
(1988) sobre o desenvolvimento humano na
perspectiva sócio-histórica, é relevante ressaltar que este não é um fator isolado, puramente
genético ou determinado por aspectos intrínsecos; ao contrário, o desenvolvimento ocorre
através da relação, onde o papel do outro é
fundamental. É necessário considerar, no decorrer deste processo, os condicionantes sociais, históricos, culturais e econômicos, como
fatores fundamentais, que influenciam na constituição do sujeito humano.
Neste contexto, o conhecimento é
construído através das relações interpessoais,
sendo que as trocas recíprocas que se estabelecem durante toda vida fornecem as matrizes de significações na formação do indivíduo.
Neste processo de interação, os interlocutores
participam de forma ativa, constituindo-se enquanto pessoa humana e constituindo o outro,
num movimento dinâmico de ação-relação, em
que as representações e significados vão se
construindo (OLIVEIRA, 1988).
Portanto, esta linha de pensamento caracterizado pela corrente sócio-histórica contrapõe-se a uma visão histórica, destacando o
ser humano pela sua plasticidade, capaz de
novas articulações em função das mudanças
que ocorrem no meio e das transformações
histórico-culturais (OLIVEIRA, 1988).
Esta concepção reconhece o papel do
jogo para a formação do sujeito, atribuindo-lhe
um espaço importante no desenvolvimento das
estruturas psicológicas. De acordo com Vygotsky (1984), “é no brinquedo que a criança
aprende a agir numa esfera cognitiva”.
Nos referenciais teóricos sobre o assunto, desenvolvidos principalmente por Vygotsky, Elkonin e Leontiev, destaca-se que o jogo
não é uma atividade inata, sendo, portanto,
resultado de relações sociais e de condições
concretas de vida; a partir delas, a criança
emerge como sujeito lúdico, sendo que a mediação tem papel fundamental neste processo
(VYGOTSKY, 1984).

Outra ideia importante, nesta vertente
teórica, é a de que o desenvolvimento da atividade lúdica segue a trajetória do jogo de papéis para o jogo de regras, e que ambos são
importantes para o desenvolvimento humano.
A criança, na brincadeira, experimenta papéis
(re)construindo sua realidade, vivenciando sentimentos, comportamentos e fazendo representações do mundo exterior. Assim, o brinquedo
constitui-se numa situação social em que aspectos como a imitação de condutas sociais,
novas explorações e relacionamentos interpessoais personificam-se. Como bem afirma
Andrade (1996, p.90), “as crianças brincam
porque vivem em um mundo onde estas e outras relações estão presentes. Brincando elas
exploram as diferentes representações que têm
do mundo”.
Ainda segundo a vertente sócio-histórica, no jogo de papéis, o significado domina a
ação, sendo que o fundamental é o papel que
a criança toma para si. Bassan (1997, p.23), ao
citar Elkonin, coloca que “a essência do jogo
infantil consiste na interpretação de algum papel e aqui descobrimos o que possivelmente
constitua o aspecto mais interessante do jogo
infantil: as transformações dos objetos insignificantes e pouco interessantes em verdadeiros
seres viventes”.
Vygotsky enfatiza o fator social no jogo,
demonstrando que, no jogo de papéis, a criança cria umas situações imaginárias, incorporando elementos do contexto cultural adquiridos
por meio da interação e comunicação. O jogo
constitui-se, para o autor, no elemento que irá
impulsionar o desenvolvimento dentro da zona
de desenvolvimento proximal. E, ao promover
uma situação imaginária, a criança desenvolve
a iniciativa, expressa seus desejos e internaliza
as regras sociais. Através do jogo de papéis,
a criança lida com experiências que ainda não
consegue realizar de imediato no mundo real;
vivência comportamentos e papéis num espaço imaginário em que a satisfação de seus desejos pode ocorrer (BASSAN,1997).
No início do brinquedo, a percepção
infantil é dominada pelo objeto real, que determina seu comportamento; de acordo com
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Vygotsky (1984), a criança muito pequena não
consegue separar o campo do significado do
campo perceptual. Posteriormente, o significado passa a predominar, em função do brinquedo. Desta forma, as ações no brinquedo ficam
subordinadas ao significado que a criança atribui aos objetos.
Oliveira (1988, p. 202) ainda analisa
a relação dialógica que há entre os indivíduos
no âmbito da brincadeira simbólica e interpreta essa relação interpessoal, assumindo que
nesse processo “ao mesmo tempo em que os
indivíduos recortam seu movimento segundo
matrizes histórico-culturais específicas, apresentam-se como agentes ativos construindo-se
como sujeitos”.
Dessa forma, conclui-se que, no brinquedo, a criança vive a interação com seus
pares na troca, no conflitos no surgimento de
novas ideias, na construção de novos significados, na interação e na conquista das relações
sociais, o que lhe possibilita a construção de
representações; com isto, as crianças - sujeitos
concretos, sociais, históricos e culturais - vão
se constituindo como tais, num cenário que
também é concreto, social, histórico e cultural
(OLIVEIRA, 1988, p. 202).
E através do brinquedo que a imaginação, enquanto processo psicológico especificamente humano, origina-se, sendo que este
processo, em sua gênese, relaciona-se com a
capacidade da criança lidar com o mundo, atribuindo-lhe significados, além daqueles socialmente estabelecidos; neste sentido, conclui-se que é através do brinquedo que o homem
emancipa-se dos limites do real (OLIVEIRA,
1988).
Os autores dessa corrente, ao analisarem a atividade lúdica, sustentam que, no desenvolvimento infantil, ocorre um declínio do
brinquedo (jogo de papéis), havendo um espaço cada vez maior ao jogo de regras. E ainda,
que o jogo de papéis possibilita as bases para
este último. Desta forma, no surgimento do
jogo de regras, elementos estruturais do brinquedo são absorvidos e novas transformações
ocorrem, promovendo o desenvolvimento dos
processos psicológicos na criança (OLIVEIRA,
1988).

No entanto, é relevante considerar, a
partir dos postulados da própria teoria, que
essa trajetória não é linear e nem natural, mas
fruto das condições histórico-sócio-culturais
em que o indivíduo se encontra. Um outro ponto que merece ser citado, embora aqui resumidamente, é a questão da linguagem, por ter
um papel central no desenvolvimento do brinquedo. Com o surgimento da fala na criança,
nova relações são construídas, mais complexas, porque a linguagem permite a interlocução
entre os sujeitos, maior clareza nas interações
e ainda maior entendimento das relações que
a criança estabelece com a atividade lúdica
(OLIVEIRA, 1988).
A linguagem, na concepção sócio histórica, constitui-se num elemento importante na
formação do indivíduo, por ser uma atividade
mediadora que permite o intercâmbio, ao mesmo tempo em que ela é um fator central para
o desenvolvimento mental da criança, por ter
função de organizar e planejar seu pensamento (OLIVEIRA, 1988).

A FUNÇÃO SOCIAL DOS JOGOS
		
Froebel apud Kishimoto (2002), dizia
que “o jogo é o espelho da vida e o suporte da
aprendizagem”, tendo sido um dos primeiros
educadores a utilizá-lo na educação de crianças. Ele criou materiais diversos, que conferiram ao jogo uma dimensão educativa.
Para Fialho, (2008) “[...] os jogos educativos com finalidades pedagógicas revelam
a sua importância, pois promovem situações
de ensino‐ aprendizagem e aumenta a construção do conhecimento’’. Nesse sentido, um
ponto importante é a maneira com que os jogos influenciam no desenvolvimento da agilidade, concentração e do raciocínio, contribuindo
para que haja um desenvolvimento intelectual.
Para isto necessita de ações como o pensar,
tomar decisões, criar, inventar, aprender a arriscar e experimentar, estabelecendo um bom
comportamento em grupo e também nas relações pessoais com o meio cultural na qual o
sujeito está inserido.
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De acordo com Macedo, Petty, Passos
(2005):
Jogar não é simplesmente apropriar-se das regras. É
muito mais do que isso! A perspectiva do jogar que
desenvolvemos relaciona-se com a apropriação da estrutura das possíveis implicações e tematizações. Logo
não é somente jogar que importa (embora seja fundamental), mas refletir sobre as decorrências da ação de
jogar, para fazer do jogo um recurso pedagógico que
permite a aquisição de conceitos e valores essenciais
à aprendizagem (MACEDO, PETTY, PASSOS, 2005,p.
105).

Portanto, podemos transformar os
jogos como um recurso pedagógico agindo como uma ferramenta auxiliadora, onde a
aprendizagem se caracteriza através do desejo
e do prazer. Na visão de Macedo, Petty e Passos (2005, p. 7) ‘’[...] ao jogar, uma criança
dá muitas informações e comunica através da
ação, sua forma de pensar”.
Campos (2003, p. 8) em seu artigo ‘’A
produção de jogos didáticos para o ensino de
ciências e biologia: uma proposta para favorecer a aprendizagem’’ nos diz:
Neste sentido, o jogo ganha um espaço como a ferramenta ideal da aprendizagem na medida em que
propõe estímulos ao interesse do aluno, desenvolve
níveis diferentes de experiência pessoal e social, ajuda a construir suas novas descobertas, desenvolve e
enriquece sua personalidade, simboliza um instrumento
pedagógico que leva o professor à condição de condutor, estimulador e avaliador da aprendizagem, ele pode
ser utilizado como promotor de aprendizagem e das
práticas escolares (CAMPOS, 2003, p. 8).

De modo tradicional, os jogos são encarados como instrumentos folclóricos, que
não apresentam uma data específica de surgimento e inserção social, mas que cumpre em
sua totalidade seu objetivo: proporcionar diversão, com suas variações e mudanças, obedecendo avanços e repasses de geração em geração, tanto passados de forma oral dentro das
mais variadas culturas:
[...] não há o desaparecimento de determinada brincadeira e, sim, mudanças de representações introjetadas
em tais brincadeiras decorrentes da dinâmica colocada
pelos processos históricos que alteram o panorama social e o cotidiano infantil (KISHIMOTO, 1993, p. 74).

Para Gomes & da Silva, os professores precisam ainda ter para si o fato de que
para Educação Infantil os jogos e brincadeiras
não devem ter como principal ferramenta as
perguntas e respostas, é importante que se
apresente às crianças os recursos que podem
ser utilizados e permita-se que apresentem outras saídas para a solução do atual problema,
tendo como finalidade preparar para a convivência social, para o cumprimento de regras,
e proporcionar a convicção de que interagindo
com os outros, os saberes são construídos e
partilhados.
De fato, Freire, (2002, p. 87) afirma que
“o jogo é [...] uma das mais educativas atividades humanas [...]. Ele educa não para que
saibamos mais matemática ou português ou
futebol; ele educa para sermos mais gente, o
que não é pouco”.

O professor tem um papel crucial em
relação à proposta dos jogos educativos em
sala de aula, agindo como auxiliadores para
as atividades didáticas. No entanto, Campos
(2003) em seu artigo citado acima, levanta a
questão que os jogos hoje ainda são pouco
utilizados nas escolas, e seus benefícios ainda
são desconhecidos por muitos professores.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As brincadeiras e jogos que vão surgindo gradativamente na vida do ser, desde os mais
funcionais até os de regras, mais elaborados, são os elementos que lhe proporcionarão muitas
experiências, possibilitando a conquista da sua identidade.
Estes mesmos jogos e brincadeiras possibilitam que as crianças ultrapassem sentimentos e fatos, combinando-os entre si, reelaborando-os criativamente e edificando novas possibilidades de interpretação e de representação do real, de acordo com suas afeições, suas necessidades, seus desejos e suas paixões.
As situações de brincadeiras possibilitam, também, às crianças, o encontro com seus
pares, fazendo com que interajam socialmente, quer seja no espaço escolar ou não. No grupo
descobrem que não são os únicos sujeitos da ação, e que para alcançar seus objetivos precisam levar em conta o fato de que outros também têm objetivos próprios que querem satisfazer.
Ao ponderar, extensivamente, sobre o tipo de jogo que querem utilizar, as condições do
ambiente para que aconteça, bem como as regras que devem ser aplicadas, as crianças desenvolvem sua capacidade de raciocinar, de julgar (isto ao verificar o que é e o que não é apropriado ao momento), de argumentar, de como chegar a um consenso, reconhecendo-o quanto isso
é importante para dar início à atividade em si. Permitir à criança espaço para brincar, proporcionando-lhe interações que vêm, realmente, ao encontro do que ela é, aliado às nossas tentativas
no sentido de compreendê-la, efetivamente, nestas atividades, é dar-lhes mostras de “respeito”.
O jogo é para a criança a representação e comunicação, abertura ao imaginário, à fantasia e à criatividade, mas também unificação e integração da personalidade, fator de interação
com os outros. O emprego de jogos nas escolas é potencialmente de grande riqueza e não deve
ser negligenciado em nome do puritanismo pedagógico. A atividade lúdica só é eficaz se desempenhar simultaneamente as duas funções; de distrair e de instruir. Assim, fica-nos evidente
a importância do brincar no âmbito escolar.
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A MISSÃO DA ALFABETIZAÇÃO NA VIDA
DA CRIANÇA EM SEU PROCESSO DE
DESENVOLVIMENTO

RESUMO: O presente artigo tem o objetivo de refletir sobre a importância da leitura para o
desenvolvimento da criança servindo de base para que o educador consiga trilhar um caminho significativo no processo de alfabetização integrando com o cotidiano infantil, modificando assim o contexto escolar. As conclusões básicas foram que a alfabetização baseada
na literatura como proposta e complemento pedagógico é de grande valia, pois, auxilia o
desenvolvimento da criança, levando-as interagir, ensinando-as a conviver em sociedade na
qual é possível constatar que o processo de alfabetização é fonte importante de formação e
informação que contribui para o educador a transmitir o conhecimento do mundo a sua volta,
facilitando o convívio e a prática de criar servindo como apoio em relação ao que se propõe
nos Referenciais de Educação Infantil Nacional.

Palavras-chave: Alfabetização; Desenvolvimento; Aprendizado Berçário; Criança.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo tem por objetivo apresentar a importância do trabalho com alfabetização
para a formação das crianças. A escolha deste tema vem de encontro a observação
do grau de naturalidade existente nas ações das crianças, o que contribui para o
seu desenvolvimento mental considerando sua predisposição em acrescentar as suas interpretações os sentimentos escondidos, estruturando sua capacidade de raciocínio rápido e domínio
motor ( NOVAES, 1985 ).
A ideia de alfabetização teve início em 1789, no período de Reforma e Contrarreforma, no
qual o lema das escolas se baseava em escolarizar para alfabetizar. Dessa forma, os indivíduos
estariam inclusos na sociedade, cabendo aos pais das crianças ensiná-las a ler e escrever. Neste
período, a concepção de alfabetização era somente aprender a ler e escrever, aprendia-se a ler,
escrevendo, e por sua vez, lendo o que se escrevia.
Era, assim, conveniente ensinar para as crianças a letra manuscrita por meio de fonemas
e sílabas, e a partir daí a criança escrevia sílabas utilizando os sons que surgiam de suas junções.
Alfabetizar, então, transforma-se em projeto político, tendo ênfase nos projetos socioculturais que
pretendem aculturar toda a sociedade, para garantir a modernização social (AZEVEDO,1998).
O objetivo central deste artigo é perceber de que forma o trabalho realizado para alfabetizar pode desenvolver leitores, despertando o interesse sobre diversos assuntos que envolvem o
cotidiano infantil. Busca-se desenvolver também o senso simbólico da criança, por meio das regras
criadas, além da simulação do real permitindo que estas se incorporem no seu verdadeiro papel
social, transformando-a em um ser crítico integrado a sociedade.
Esperamos, então, que ao término desta reflexão, garanta a contribuição para condução
dos projetos pedagógicos aos quais estamos inseridos, um melhor aproveitamento do processo
de alfabetização, tendo como ponto de partida a evolução do aprendizado, modificando e valorizando as realidades culturais das crianças, oferecendo-lhes acesso aos diversos saberes desde
o início de suas vidas, relacionando o passado e o presente, orientando-as criativamente em seu
cotidiano.
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Dentro do processo de construção da
A MISSÃO DA ALFABETIZAÇÃO NA
VIDA DA CRIANÇA EM SEU PROCESSO proposta do ensino aprendizagem da leitura e
escrita é certo que as crianças cometem “erDE DESENVOLVIMENTO
Para entender o processo de construção do conhecimento e a importância da alfabetização para a criança, é necessário compreender como se dá a aprendizagem. Esta é um
processo contínuo na vida de todos os seres
humanos, desde a sua infância até a velhice.
Normalmente, a criança aprende a andar e falar; depois a ler e escrever, a trabalhar etc., essas aprendizagens básicas servem para que
se atinja a cidadania e a participação ativa na
sociedade.

ros”. Os erros nesta fase são vistos como ajustes, pois por meio deles a criança faz com que
a aprendizagem se alinhe com o que pode ser
dito correto. Errar nesta fase é também aprender, pois há um importante papel no processo
de ensino, porque informam o adulto sobre o
modo próprio das crianças pensarem naquele
momento. E escrever, mesmo com “erros”, permite as crianças avançarem, uma vez que só
escrevendo é possível enfrentar certas contradições e com as intervenções feitas pelo professor, irá superá-las.

É importante, no momento de construção da aprendizagem da criança, que o ambiente de sala de aula, seja atrativo e equipado de tal forma que sejam interessantes para
as crianças, ativando o desejo de produzir e
o prazer de estarem ali. O professor por sua
vez, deverá atuar como mediador, e ser antes
de tudo um leitor. Precisa ler para os alunos,
ler com eles e saber ouvir com entusiasmo as
“Vivendo e aprendendo” é o que diz leituras dos textos que eles próprios produzem
a sabedoria popular, o que significa que ao e escolhem para ler.
aprender as pessoas conseguem realizar cada
A Alfabetização e o ensino e o aprenvez melhor determinadas tarefas impostas pela
vida. A aprendizagem permite ao sujeito com- dizado de outra tecnologia de representação
preender melhor as coisas que estão a sua da linguagem humana, a escrita alfabética
volta, seus companheiros, a natureza e a si - ortográfica (Soares, 2003, p.36). Esse promesmo, capacitando-o a ajustar-se ao seu am- cesso pedagógico acontece por meio de diversas disciplinas curriculares dos anos iniciais,
biente físico e social.
considerando que toda proposta apresentada
Porém, é preciso elencar que a apren- ao currículo da criança faz parte do ensino e
dizagem deve ser considerada um processo aprendizagem conhecido como sistema alfabéinterno, mediado cognitivamente, sendo mais tico da escrita.
Desta forma, o desenvolvimento do indivíduo é resultado de suas potencialidades
genéticas somadas as suas habilidades aprendidas durante as várias fases da vida. A aprendizagem está diretamente relacionada com o
desenvolvimento cognitivo onde passagens
pelos estágios da vida são marcadas por constante aprendizagem.

um produto direto do ambiente, do que um proPara ensinar uma criança a ler e escesso baseado em ações de atores externos
ao aprendiz. Para entender como a criança se crever, o processo consiste mais ou menos no
desenvolve na alfabetização é preciso compre- mesmo caminho de seu desenvolvimento, é
necessário realizar repetitivas ações para que
ender como esta se desenvolve inicialmente.
se assimile o que se quer ensinar, completando assim o processo de alfabetização. Ferraz e
Santos (2007, p. 59) dizem que:
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A alfabetização é considerada como
o ensino das habilidades de ―codificação‖ e
―decodificação‖ foi transposta para a sala de
aula, no final do século XIX, mediante a criação
de diferentes métodos de alfabetização – métodos sintéticos (silábicos ou fônicos) x métodos analíticos (global) –, que padronizaram a
aprendizagem da leitura e da escrita ( FERRAZ
E SANTOS,2007, p. 59).

Estas atividades contribuem no desenvolvimento cognitivo e afetivo do indivíduo,
acrescentando a estes o desenvolvimento da
linguagem, ligados diretamente à construção
do conhecimento da criança. Ao jogar ou brincar, a criança se vê em situações esporádicas
que a colocam em contato com o mundo e
auxiliam em sua formação, por meio dos estímulos oferecidos e do grau de ludicidade
estabelecido, que propiciam às crianças seu
Segundo Vygotsky (apud OLIVEIRA, desenvolvimento integral (VYGOTSKY apud
1991), desenvolvimento é o resultado do pro- OLIVEIRA, 1991).
cesso criado entre as diferentes relações de
aprendizado, estabelecidas por meio dos meios
Na alfabetização os procedimentos utifísicos e sociais, tendo como características lizados para realizar atividades propostas, a
principais as relações construídas ativamente. busca de soluções e as regras criadas, acaSão por meio destas relações que se desenvol- bam se tornando meios eficientes de resolver
vem as diversas habilidades da criança.
problemas, permitindo a evolução individual
de cada um. Portanto, dentro da prática eduA alfabetização é pautada na língua cacional quando se fala em jogo, movimento,
materna, e apoiado nisso, pensa-se que tem brincadeira, e a experiência corporal deste, esuma ligação com a aquisição de linguagem. tamos nos referindo a aspecto da psicomotriPorém, ao pensar em linguagem, somos reme- cidade, fator definitivamente importante para o
tidos, imediatamente, ao significado dado ao desenvolvimento do trabalho de alfabetização.
termo pelo dicionário. Segundo o dicionário Dentro de cada prática corporal de movimenAurélio (Ferreira 2003, p. 67), “Linguagem é a to, existe um saber fazer que se encontra em
expressão do pensamento pela palavra, pela constante mudança e que favorece o acesso a
escrita ou por meio de sinais, é o significado construção de novos conhecimentos (VYGOTde cada coisa, a voz dos animais, estilo, conju- SKY apud OLIVEIRA, 1991).
gação dos verbos”.
Esta construção do conhecimento
Isto acontece, porque o desenvolvimen- acontece por meio do desenvolvimento e da
to possui uma dinâmica e um ritmo de atuação aprendizagem, definidos da seguinte forma:
própria que resultam da atuação de princípios considera-se a aprendizagem a questão esfuncionais que agem como uma espécie de sencial da construção, tendo como ponto de
lei constante assim definida por Wallon (apud partida a interação com o meio. Já o desenvolGALVÃO, 2005). Esta dinâmica favorece o de- vimento diz respeito à totalidade das estrutusenvolvimento individual, respeitando o tempo ras criadas pela aprendizagem. Este fator é de
de aprendizagem de cada um. No entanto, grande importância na formação do indivíduo,
para que estas características sejam adquiri- pois o relaciona ao meio físico trabalhando todas pelos indivíduos, é necessário que sejam dos os componentes de ordem física, afetiva
oferecidas e formadas ações e operações mo- e motora (VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1991).
toras mentais, como empilhar, puxar, comparar,
ordenar (VYGOTSKY apud OLIVEIRA, 1991).
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As situações criadas a transporta do
real para o imaginário e vice-versa, contornando conflitos existentes, eliminando-os no ato de
brincar, ao descrever esta atividade, a criança
realiza a identificação com a escrita, e a fala
e a realiza com uma riqueza de detalhes importante o que favorece as atividades teóricas,
utilizadas no processo de escrita. É preciso,
portanto, adequar o grau de dificuldade das
atividades ao grau de complexidade que se
quer alcançar, para que a criança em formação
consiga assimilar as atividades e resolver os
problemas de acordo com que estes venham
aparecendo. É preciso oferecer-lhes caminhos
para que realizem esta construção (VYGOTSKY
apud OLIVEIRA, 1991).

sem percebermos ao certo como, já estamos
lendo. Com a criança, o processo é diferenciado. Ela testa, treina, escreve, lê, não concorda,
apaga, começa de novo, e busca informações
exteriores para conseguir entender o significado do que está escrito, experimentando até
conseguir construir o aprendizado que podemos denominar de leitura (FERREIRO, 1998).

Desta forma, o autor (1998) afirma que
a criança convive com a leitura e a escrita em
todos os momentos, seja manuseando um livro
de histórias ou por meio de contato com embalagens diversas, ao visitar o supermercado,
realizar passeios, observar propagandas. Tudo
isso contribui para a convivência da criança
com o mundo das letras contextualizadas, muiA brincadeira está ligada diretamen- to importantes para o processo de aprendizate com o meio cultural ao que a pessoa está gem (FERREIRO, 1998).
inclusa, pois ela recebe influências da cultura
existente e está se manifesta em diferentes
O papel do professor no processo de
épocas, e estas ampliam o conhecimento fôni- alfabetização é, portanto, muito importante, já
co do indivíduo favorecendo a fala e o pensa- que é ele que cria o espaço propício a criança,
mento lógico de cada ser. O brincar da criança, disponibilizando materiais participando como
é, portanto, um misto de imaginação e ação mediador da construção do conhecimento, faexistem dois elementos importantes no ato de vorecendo o aparecimento do jogo como probrincar, a situação imaginária e as regras. Se- cesso pedagógico na escola. A aprendizagem,
gundo Vygotsky, à medida que as crianças se no entanto, depende da motivação de interesse
desenvolvem, ocorrem modificações no seu dispensado pela criança. Esses são aspectos
sistema cognitivo (VYGOTSKY apud OLIVEIRA, importantes para que as crianças sejam intro1991). Assim, a situação na qual anteriormente duzidas na atividade realizada, sentindo-se sepredominavam regras não explícitas, com o de- gura para realizá-la (FERREIRO, 1998).
senvolvimento da criança passam à explícitas
em situações imaginárias. Deixando claro, porAlfabetizar é, portanto, mais do que
tanto, que as brincadeiras são atividades pre- decifrar códigos, uma vez que ler e escrever
dominantemente para o desenvolvimento dos baseiam-se simplesmente no ato de unir as leseus primeiros anos de vida, o que cria uma tras e emitir sons. Isso, teoricamente, nos perzona proximal na criança
mite considerar o indivíduo alfabetizado, uma
vez que para tal é necessário que se conheça
VYGOTSKY (1988) define estes rabis- a língua utilizada (LANDSMANN, 2002). Alfacos e desenhos como signos que contribuem betizar significa ensinar o real significado da
para que as crianças descubram um sistema leitura e da escrita, desenvolvendo o senso críde representação próprio, no caso, as letras, tico do aluno para que este consiga interpretar
antecipando e facilitando a compreensão da tudo o que se lê de maneira adequada.
linguagem escrita. Este processo para ser entendido é muito complicado, pois nós já temos
o esquema de códigos interiorizados. Ao realizarmos a leitura, recebemos as informações e,
598

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Callegari (2001, p. 53) defende que
“aprender primeiro a ler é muito mais importante que escrever. Escrever é decorrência do fato
de uma pessoa saber ler”. Com esta informação, portanto, é possível afirmar que a escrita
é construída como consequência, pois a leitura
tem seu primeiro contato com a imagem, que
desencadeia um processo de decodificação
dos textos, que se resumem em um emaranhado de informações processadas e entendidas
pelo cérebro.

MAS COMO SABER QUE O ALUNO FOI
ALFABETIZADO?

Segundo Orlandi (2001), para começar esta reflexão devemos pensar sobre a
alfabetização, pensando também em quem realiza e dá suporte ao processo, bem como definidos por onde deve-se valorizar as qualificações do professor alfabetizador. Diante desta
análise, é evidente nas escolas a importância
de trabalhar bem o processo de alfabetização,
pois uma vez alfabetizados, os alunos terão
Em seguida, ao descobrirem as letras, grandes chances de obter sucesso nos seus
eles se utilizam delas de forma desordenada, estudos.
iniciando a construção do fonema, construindo
as letras e oferecendo significado a eles. No
Por muito tempo, pensava-se em alfaentanto, só a imagem e o seu reconhecimento betização como saber as letras, juntar sílabas
não são o suficiente para a construção da leitu- e formar palavras, nessa época, se aprendia
ra; é preciso aprender a conhecer outros tipos por meio da repetição de sons e era comum o
de linguagem, mas para alcançá-las é neces- uso das cartilhas nas escolas, eram o que se
sário exteriorizar o aprendizado, problematizan- chama atualmente de método sintético, princido, questionando, melhorando o processo de palmente utilizando a fonação e a soletração
produção (LANDSMANN, 2002).
(ORLANDI, 2001).
É possível, portanto, afirmar que para
construir a leitura e a escrita e, por sua vez, ser
alfabetizado, o indivíduo deve possuir informações anteriores a respeito dos assuntos tratados, devendo também relacionar as linguagens
não verbais, trazidas de fora da escola, com a
linguagem verbal feita dentro da escola (SOARES,2001).

O professor deve estar preparado para
identificar os alunos que apresentem dificuldades de aprendizagem garantindo as ações
específicas para que a criança não desista de
aprender. É preciso que este docente compreenda que todo processo de alfabetização desempenha papel fundamental na vida estudantil de quem por ele passa e uma vez que sendo
feito de forma ineficaz pode trazer sequelas
A leitura e a escrita, que fazem parte que prejudique o desempenho do estudante
do processo de alfabetização da criança, de- nas séries posteriores ORLANDI, 2001).
vem ser produzidas em condições baseadas
no histórico individual de cada um. Percebe-se
O papel da escola se torna, então, muiessa noção na afirmação de ORLANDI (2001, to mais importante do que possa se imaginar,
p. 41), que “toda leitura tem a sua história”; pois os estímulos existem e estão presentes no
“o caminho percorrido por ela não é estanque dia a dia das crianças a serem alfabetizadas.
pois não há uma única forma de leitura de um A função escolar é a de organizar estes conhetexto, há sim vários jeitos de lê-lo, permitindo cimentos, permitindo-lhes apropriar-se de inforque se desenvolva vários tipos de leitores” mações que oferecem novos conhecimentos.
(CALLEGARI, 2001).
(ORLANDI, 2001).
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É importante que essas teorias sejam esclarecidas para a instituição Educacional para que, assim, perceba como oferecer
instruções para a alfabetização, uma vez que
esta não significa apenas decifrar códigos
para construir a leitura. É necessário permitir
que nosso pequeno e futuro leitor perceba a
escrita por meio da leitura, transpondo o texto,
refletindo, adquirindo o conhecimento, e não
simplesmente repetindo o que está escrito (SOARES,2001).

Esta se encontra cheia de medos e dificuldades, que permitem o desenvolvimento do
individualismo, desencadeando ideias autoritárias impostas: o que se tem como verdade é o
que está presente nos livros, não sendo possível debatê-las ou questioná-las, criando assim
seres passivos (TEBEROSKY, 2002).

Logo, a escola, que deveria construir a
cidadania, abrindo espaço para as discussões
do que se lê, desenvolvendo verdadeiros leitores, mantém uma “Educação Bancária”, que
Neste sentido a UNESCO descreve al- permite que somente os livros expressam penfabetização como:
samentos, sem levar em conta o que pensa o
leitor (FREIRE, 1995).
[...] conhecimento básico, necessário a
todos num mundo em transformação; em senAs últimas décadas, o método de alfatido amplo, é um direito humano fundamental. betização tem trazido grandes mudanças incluEm toda a sociedade, a alfabetização é uma sive no processo de alfabetização, passando
habilidade primordial em si mesma e um dos pelo fato de que se antes a criança entrava na
pilares para o desenvolvimento de outras habi- escola aos sete anos de idade já na primeira
lidades. Existem milhões de pessoas, a maio- série, e seus dois primeiros anos de estudo baria mulheres, que não têm a oportunidade de seiam-se na aquisição da leitura e escrita e o
aprender [...] a Alfabetização tem também o trabalho desenvolvido tinha como característipapel de promover a participação em ativida- cas a soletração de letras e sílabas focando os
des sociais, econômicas, políticas e culturais, objetivos na oralidade (FREIRE, 1995).
além de ser requisito básico para a educação
continuada durante a vida (UNESCO, 1999, p.
A partir da Lei de Diretrizes e Bases
23).
da Educação- LDB 9394/96, a presença de
crianças em creches e pré-escolas aumentou,
Entende-se, então, que ser alfabetiza- consideravelmente, garantindo que este eixo,
do é uma prática social necessária a todos os que antes fazia parte da assistência social,
indivíduos, pois fora dos muros da escola, não se tornasse parte da educação, sendo consise realiza a leitura apenas para aprender a ler; derado a passagem dos pequenos por estes
aprende-se a ler para entender o mundo no segmentos de maneira obrigatória, sendo as
qual tem um meio de o indivíduo se socializar, creches oferecidas para estudantes de zero a
obter as informações necessárias e se comu- três anos e a pré-escola para aqueles de 04 e
nicar. O percurso para compreender o proces- cinco anos (LDB 1996).
so de alfabetização inicia-se na escola. Esta,
porém, não se apresenta como um local adequado para desenvolver tais habilidades, apesar de ter sido construída para isto ((UNESCO,
1999).
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Assim, a criança passava a ser compreendida como um ser pensante pelo sistema, e como tal tinha muito mais capacidade
de reflexão do que somente estar limitado a
decorar palavras como se essas não tivessem
significados, daí a necessidade de se pensar
em uma forma de alfabetizar os alunos de maneira que não somente decodificar as letras,
sílabas e palavras, mas que entendam o que
representam (FREIRE, 1995).
Segundo Ferreiro e Teberosky (1999)
nos seus estudos sobre a psicogênese da língua escrita, explicam a aprendizagem da criança por meio de níveis diferentes de estruturação do pensamento, criando hipóteses para
aquisição da leitura e escrita de acordo com
o nível em que se encontra. Para as autoras
supracitadas, a criança passa por cinco níveis
até tornar-se alfabética, relatando ainda que a
passagem de um nível para outro depende do
incentivo externo, seja na escola, principalmente advindos do professor ou dos colegas e em
casa, por parte da família.
A construção realizada dentro dos muros escolares, então, pode ser definida segundo Silva (2002): é “de ledores”, que simplesmente leem e aceitam o que está escrito, sem
questionar as verdades ali contidas. No entanto, esta deveria ser realizada para construir
verdadeiros “leitores”, que pensam, discutem e
debatem sobre o que está escrito. A união do
processo de alfabetização e o letramento possuem esta função na vida do educando, pois
ao alfabetizar e letrar o indivíduo, cumpre-se o
papel social da alfabetização, que se condiciona ao processo de construção da Cidadania.
O ato de ensinar envolve sempre uma
compreensão bem mais abrangente do que o
espaço restrito do professor na sala de aula
ou às atividades desenvolvidas pelos alunos.
Tanto o professor, quanto o aluno e a escola
se encontram em contextos mais globais, que
interferem no processo educativo e precisam
ser levados em consideração na elaboração e
execução do ensino (TEBEROSKY, 2002).

Entende-se, portanto, que os alunos
brincam, fingindo que leem, e os professores
fingem que acreditam no que está acontecendo, desmerecendo todo o papel que a alfabetização e o letramento têm na construção do
senso crítico destes indivíduos, que passam
pelo processo de aprender a ler (TEBEROSKY,
2002).
É preciso, porém, alfabetizar para que
se tenha esta conscientização e não continuarmos na submissão de nossa realidade, pois
ela já deveria ter sido mudada ao se criarem
leitores realmente interessados e capazes de
transformar a realidade em que se encontram
(FREIRE,1995).
Baseado nesta afirmativa, compreende-se que o primeiro passo a ser dado é o de
transformar o processo pedagógico de forma
que este seja condizente com a proposta pedagógica da unidade, permitindo que o trabalho a ser realizado seja flexível, utilizando-se do
tempo necessário para se alcançar o objetivo
proposto. Ferreiro (1999, p.47) afirma que “a
alfabetização não é um estado ao qual se chega, mas um processo cujo início é na maioria
dos casos anterior a escola é que não termina
ao finalizar a escola primária”.
A autora defende que, de todos os
grupos populacionais as crianças são as mais
facilmente alfabetizados e estão em processo
contínuo de aprendizagem, enquanto os adultos já fixaram formas de ação e de conhecimento mais difíceis de modificar ressalta ainda
que:
Há crianças que chegam à escola sabendo que a escrita serve para escrever coisas
inteligentes, divertidas ou importantes. Essas
são as que terminam de alfabetizar-se na escola, mas começaram a alfabetizar muito antes,
através da possibilidade de entrar em contato, de interagir com a língua escrita. Há outras
crianças que necessitam da escola para apropriar-se da escrita (FERREIRO, 1999, p.23).

601

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Alfabetizar um indivíduo, contando com
o processo de letramento, é alfabetizá-lo para
que este tenha consciência da leitura de mundo (Freire,1995), compreendendo-se quanto
ser formador de opinião, favorecendo o novo e
a solução de problemas que talvez só alfabetizado não fosse possível.

Além disso, é recomendável que nesta
didática contenham materiais que apresentem
informalmente o início da escrita – letras e palavras, levando em consideração a não obrigação do aprendizado formal nesta etapa. Para
que a criança consiga se desenvolver bem é
preciso pensar no brincar, pois brincando ela
se desenvolve, e atrelado a isso, o processo
É preciso que se pense sobre a escri- de alfabetização acontece, algumas formas de
ta de maneira significativa, avaliando como a promover a alfabetização na primeira infância
criança representa graficamente a linguagem, pode basear-se em (VILLARDI, 1999):
principalmente em seu processo de alfabetização no Ensino Fundamental, promovendo alguContação de histórias - em que a leitumas situações que favoreçam a percepção de ra é imprescindível neste processo, pois é ela
sua análise sobre a forma correta de ler e de que oferece à criança um universo mágico e
escrever, no qual tenha uma forma de o edu- ilimitado de palavras, unindo diferentes signicador, analisar melhor sua forma de ensinar, ficados que fazem sentido no universo infantil.
valendo-se de métodos e meios didáticos que
fazem parte do cotidiano diário do aluno (FOUOuvir e Cantar - o universo infantil é reCAMBERT, 2002). Portanto, nada mais eficaz pleto de cantigas que já fazem parte do reperdo que se disponibilizar de meios naturais para tório da criança ainda na barriga da mãe. Insea criança para desenvolver o processo de alfa- ri-las na rotina do seu pequeno é muito bom
betização.
para auxiliar o desenvolvimento da musicalidade. Cante-as para ele, assim as palavras já vão
sendo assimiladas, facilitando o processo de
O TEMPO CERTO DE ALFABETIZAR
alfabetização infantil (VILLARDI, 1999).
De acordo com os estudos de Villardi
(1999), para especialistas, o tempo certo de
alfabetizar a criança é a primeira infância, uma
vez que este é o período ideal para o desenvolvimento, uma vez que esta é a fase da brincadeira e brincando a criança pode ser criança, aprender todo o conteúdo que desejamos
ensinar, esta antecipação do processo de alfabetização beneficia o avanço cognitivo dos
pequenos.
Porém, é preciso que exista um equilíbrio entre a etapa inicial da alfabetização e
o estímulo motor, considerando que as crianças pequenas estão em idade propícia para o
desenvolvimento de uma série de habilidades
pessoais e interpessoais vitais para desenvolver a criatividade. Acredita-se que o exercício
que mais se adapta ao processo de aprendizagem da alfabetização na Educação Infantil,
consiste em apresentar uma didática que estimula a curiosidade dos pequenos por meio
de atividades lúdicas e sensoriais (VILLARDI,
1999).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Conclui-se que a alfabetização está aliada ao desenvolvimento infantil, pois é possível
por meio dele desenvolver a imaginação e a criatividade podendo considerá-los instrutivos,
ampliando a linguagem infantil e estimulando o desenvolvimento da inteligência da criança, ampliando seus conhecimentos.
As ações realizadas contribuem para que os indivíduos consigam sanar pequenos problemas criados em seu desenvolvimento. A proposta de alfabetizar pautando no senso de 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.
A construção inconsciente da criança, contribui para a construção de seus valores, auxiliando por meio do ato de ouvir, sua formação na sociedade, contribuindo para a escolha de
seus caminhos, sejam eles certos ou errados, por meio das narrações que encontram lições de
vida escondidas a cada final feliz. Alfabetizar por meio de histórias é, portanto, muito importante,
pois durante a narração, a criança, é transportada para o mundo irreal, construindo um paralelo
que além de fornecer prazer permitindo a compreensão de fatos ligados ao cotidiano infantil que
precisam ser compreendidos, como morte de um parente, o certo o errado, o perder alguém
que ama, etc.
O fato de a criança se manter atenta ao que está se contando, ao tom de voz, ao som
dos personagens, mesmo sem saber ler, ela coloca-se em contato com o mundo letrado, construindo seu interesse pelos livros, e construindo uma ponte para desafios intelectuais.
Ao ouvir estes relatos também as crianças conseguem controlar e resolver conflitos internos, concluindo o processo de formação ao qual a criança se insere, neste processo, encontra-se também o desenvolvimento da linguagem. O livro, portanto, tem a função de desenvolver a
leitura, pois o fato de escutar, abre caminho para que a criança crie outras narrativas, ampliando
seu vocabulário, somando fala e linguagem contribuindo para a formação da escrita.
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A LEITURA FEITA PELO PROFESSOR

RESUMO: Este artigo tem como objetivo principal investigar as estratégias de leitura utilizadas
por professor alfabetizador. Para tal, recorreu aos estudos de Solé (1988), Cagliari (1993),
além do Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do Projeto Ler e Escrever. Procurou-se compreender como as estratégias de leitura utilizadas pelos professores alfabetizadores
nas atividades cumprem um fim em si mesmas, ou seja, a leitura como prazer de ler. Para a
realização da pesquisa, trabalhei com a concepção de que a prática de leitura é um processo
de descoberta, atribuição de sentidos e de significados, os quais deverão ser construídos, socialmente, o que implica estabelecer um diálogo com o texto, com o autor e também com os
outros leitores. Com essa pesquisa foi possível perceber como o professor planeja a leitura,
as técnicas e, principalmente, as estratégias de leitura que contribuem para uma prática que
tenha como finalidade o prazer de ler.

Palavras-chave: Objetivos; Leitura; Estratégias; Alfabetização.
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INTRODUÇÃO

T

anto docente quanto discente, têm mostrado como as atividades de leitura estão
presentes no contexto das salas de aula dos anos inicias do Ensino Fundamental
I. Para nós, o momento da leitura representa um exercício que colabora no desenvolvimento das capacidades cognitivas, afetivas e sociais da criança.
Na escola, uma prática de leitura intensa é necessária por muitas razões. Ela pode: ampliar a visão de mundo e inserir o leitor na cultura letrada; estimular o desejo de outras leituras;
possibilitar a vivência de emoções, o exercício da fantasia e da imaginação; permitir a compreensão do funcionamento comunicativo da escrita: escreve-se para ser lido; expandir o conhecimento a respeito da própria leitura; aproximar o leitor dos textos e os tornar familiares — condição
para a leitura fluente e para a produção de textos; possibilitar produções orais, escritas e em outras linguagens; informar como escrever e sugerir sobre o que escrever; ensinar a estudar; possibilitar ao leitor compreender a relação que existe entre a fala e a escrita; favorecer a aquisição
de velocidade na leitura; favorecer a estabilização de formas ortográficas. (BRASIL, 1997, p. 47)
A escolha do tema - A leitura feita pelo professor nos anos iniciais do Ensino Fundamental I - a intenção é buscar uma melhor compreensão da importância da leitura – aquela que tem
um fim em si mesma - feita pelo professor nas salas de aula.
Essa leitura, que acontece mesmo sendo como uma finalidade em si, merece um olhar
atento do educador para ser planejada. O professor, ao realizar essa atividade, precisa pensar
em estratégias de leitura que possibilitem desenvolver nas crianças o prazer pelo texto lido. Diante dessa situação escolar, com o presente estudo, identificar quais os critérios utilizados pelo
professor quando ele se propõe a ler para as crianças e quais as estratégias que ele utiliza para
a realização dessa atividade. Como ocorre a interação dos alunos com os textos lidos? Quais
as estratégias utilizadas pelo professor que podem despertar o interesse dos alunos por estes
textos?
Cumpre lembrar que com essa investigação - como a leitura é feita pelo professor e
quais os critérios por ele utilizados - procuramos perceber como essa leitura pode ser vista como
prática social, ou seja, como é contextualizada no meio de convívio dos alunos.
Quando a criança tem a oportunidade de ouvir a leitura feita pelo professor, ela pode
desenvolver o prazer pela leitura, ampliar o repertório cultural, aumentar a familiaridade com a
língua, desenvolver o comportamento leitor, ter o contato com diferentes gêneros textuais e iniciar o processo formal de alfabetização, pois de acordo com o autor Silva (1986) a leitura é um
elemento para combater a alienação e a ignorância.
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BOLSA ALFABETIZAÇÃO PROGRAMA LER E ESCREVER
O Ler e Escrever não é apenas um programa de formação, é um conjunto de ações
que inclui formação, acompanhamento, elaboração e distribuição de materiais pedagógicos
para as escolas do Ciclo I do Ensino Fundamental de toda a rede Estadual de São Paulo,
visando a melhoria do ensino. De forma resumida, o projeto teve início em 2007 com o objetivo de alfabetizar, até 2010, todas as crianças de até 8 anos de idade (salas de 2º ano
do Ensino Fundamental) matriculadas na rede
estadual de ensino, e também garantir a recuperação da leitura e escrita das demais crianças de 3º ao 5º ano (SÃO PAULO, 2007).

- Recuperação da aprendizagem (Projeto Intensivo no Ciclo-PIC) nas 3ª e 4ª séries
(4º. e 5º. anos);
- Um aluno pesquisador nas salas de
1º ano e de PIC (Bolsa Alfabetização);
- Elaboração e distribuição de materiais
didáticos estruturados para professores e alunos do 1º ao 5º ano;
- Distribuição de materiais complementares tais como acervo literário e paradidático
para biblioteca de sala de aula, enciclopédias,
globos, letras móveis, calculadoras etc.;

- Acompanhamento institucional sistemático às diretorias de ensino para apoiar o
De acordo com os autores do docu- desenvolvimento do trabalho. (SÃO PAULO,
mento oficial do programa, o mesmo tem como 2007)
objetivos, (SÃO PAULO, 2007):
O programa visa uma maior participa• Apoiar o Professor Coordenador em seu ção de supervisores de ensino, professores
papel de formador de professores dentro da coordenadores e diretores nas discussões de
conteúdos para maior compreensão, apoio,
escola;
• Apoiar os professores regentes na com- acompanhamento e avaliação para as deciplexa ação pedagógica de garantir aprendi- sões voltadas à aprendizagem dos alunos;
zagem de leitura e escrita a todos os alunos, uma formação pedagógica mais aperfeiçoada
dos professores em relação à didática de alfaaté o final da 2ª série do Ciclo I / EF;
• Criar condições institucionais adequa- betização.
das para mudanças em sala de aula, recuperando a dimensão pedagógica da gestão;
• Comprometer as Universidades com o
ensino público.
• Possibilitar a futuros profissionais da
Educação (estudantes de cursos de Pedagogia e Letras), experiências e conhecimentos necessários sobre a natureza da
função docente, no processo de alfabetização de alunos do Ciclo I / EF. Para que
tais objetivos possam ser alcançados com
êxito, algumas ações são propostas, como:

Primeiramente, em 2007, o Ler e Escrever foi implantado nas escolas da Capital
paulista, juntamente com o Bolsa Alfabetização
e a formação dos professores para receber o
material em todas as salas no ano de 2008.
Neste mesmo ano foi implantado na região metropolitana e no ano seguinte, no interior e litoral de São Paulo. Atualmente o programa está
inserido em todas as escolas da rede estadual.

- Encontros de formação sistemáticos, ao longo de todo o ano letivo,
para todos os profissionais envolvidos;
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O projeto tem como finalidade discutir os problemas das didáticas relacionadas à
alfabetização, que estão constantemente vivas
Conhecido como Bolsa Alfabetização, em sala de aula e que sejam fundamentais na
o projeto Escola Pública e Universidade na Al- formação inicial dos professores. Com o Bolsa
fabetização, foi criado pelo Decreto 51.627 de Alfabetização procura-se:
1º de março de 2007. De acordo com o docuI - possibilitar que as escolas públicas
mento:
da rede estadual de ensino constituam-se em
Considerando o disposto no Decre- campi de pesquisa e desenvolvimento profisto nº 7.510, de 29 de janeiro de 1976, que sional para futuros docentes;

PROJETO ESCOLA PÚBLICA E
UNIVERSIDADE NA ALFABETIZAÇÃO

reorganizou a Secretaria da Educação, inserindo em seu campo funcional, dentre outras,
as atribuições de promover o desenvolvimento
de estudos visando à melhoria do desempenho do sistema estadual de educação, assim
como fomentar o intercâmbio de informações
e assistência técnica bilateral com instituições
públicas e privadas; e Considerando que a
aproximação entre a Secretaria da Educação e
as instituições de ensino superior responsáveis
pela formação de docentes pode-se constituírem campo de construção de teorias, pesquisas e contribuições desencadeadoras de um
salto de qualidade na educação pública estadual (SÃO PAULO, 2007).

II - propiciar a integração entre os saberes desenvolvidos nas instituições de ensino
superior e o perfil profissional necessário ao
atendimento qualificado dos alunos da rede estadual de ensino;
III - permitir que os educadores da rede
pública estadual, em colaboração com os alunos/pesquisadores das instituições de ensino
superior, desenvolvam ações que contribuam
para a melhoria da qualidade de ensino (SÃO
PAULO, 2007).

Expectativas relacionadas às práticas
de leitura de acordo com o Guia de PlanejaDecreta: Artigo 1º - Fica instituído o mento e Orientações Didáticas – Projeto Ler e
Programa “Bolsa Formação - Escola Pública e Escrever
Universidade”, destinado a alunos dos cursos
O volume 1 do Guia de Planejamento
de graduação de instituições de ensino superior que, sob supervisão de professores univer- e Orientações Didáticas do programa Ler e Essitários, atuarão nas classes e no horário de crever, material utilizado para formação e como
aula da rede estadual de ensino ou em projetos apoio para os professores, aborda as expectatide recuperação e apoio à aprendizagem (SÃO vas de aprendizagem relacionadas às práticas
de leitura dos alunos de 1ª série, atualmente
PAULO, 2007).
Uma das principais ações do proje- chamado de 2º ano.
to Bolsa Alfabetização é a busca em oportuniDe acordo com os autores, as compezar aos estudantes dos cursos de Pedagogia e
Letras, como alunos pesquisadores, o acompa- tências desenvolvidas pelos alunos para parnhamento do processo de aquisição e prática ticipar de situações envolvendo leitura estão
de leitura e escrita dentro das salas de 2º anos diretamente relacionadas às atividades desendo Ciclo I do Ensino Fundamental ou nas salas volvidas pelo professor e pelos aprendizes com
de Projeto Intensivo no Ciclo (PIC), junto com diferentes gêneros textuais e objetivos.
os professores da Rede Estadual de Ensino
(SÃO PAULO, 2007).
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É importante que o educador planeja
momentos para a construção do sentido daquilo que foi lido, que exista um confronto de
opiniões, interpretações e sentimentos. Desta
forma, o aluno é levado à troca de opiniões
sobre textos variados.
Outro ponto destacados pelos autores
é que o professor deve proporcionar estratégias de leitura mesmo quando o aluno ainda
não sabe ler, as atividades proposta devem
favorecer o desenvolvimento de estratégias
de leitura que auxiliem na compreensão e na
construção do sentido do texto. Também é fundamental que o professor ajude seus alunos a
identificar e analisar tudo que possa auxiliá-los
a ler, considerando as situações de leitura e
as quais os alunos são desafiados a ler por
conta própria. Para tal, os autores do volume 1
sugerem que:
- Mostrar aos alunos que é possível antecipar ou inferir o conteúdo de um texto antes
de fazer a leitura, a partir:
1. do seu título;
2. das suas imagens;
3. da sua diagramação;
4. das informações contidas na capa,
contracapa e no índice (no caso de livros e
revista)
- Ensinar aos alunos a coordenar a informação presente no texto com as informações oriundas das imagens que o ilustram (por
exemplo, nos contos, nas histórias em quadrinhos, em cartazes, em textos expositivos e nas
notícias de jornal), (SÃO PAULO, 2010, p.80).
Mais um elemento fundamental para a
aquisição e desenvolvimento das competências leitoras é o contato com os diferentes gêneros textuais (como por exemplo: cartas, contos, fábulas, reportagens, poemas, etc.). Desde
o início da vida escolar, o contato com os diversos gêneros de texto pode ajudar na alfabetização. Desta forma possibilita-se ao aluno
conhecer as características dos gêneros e os
procedimentos, atitudes e valores relacionados

ao comportamento leitor, trançado os objetivos
da leitura, estabelecer relações entre os textos
e os conhecimentos, traçar suas próprias estratégias de leitura (SÃO PAULO, 2010).
O professor é por muitas vezes o modelo de leitor mais próximo das crianças, pois
nem todos os alunos têm contato com pessoas que leem frequentemente. Sendo assim, ele
deve tornar a leitura parte integrante da rotina
da sala de aula e também deve servir de modelo para os alunos, compartilhando com eles
os diferentes objetivos dos textos, os convidando a participar das diferentes modalidades de
leitura. Enfim, compartilhar com os alunos todas as ações de leitura (SÃO PAULO, 2010).

1.3.1. ORIENTAÇÕES DIDÁTICAS
RELACIONADAS Á APRENDIZAGEM
DA LEITURA
Ainda usando como referência o volume 1 do Guia de Planejamento e Orientações
Didáticas – Ler e Escrever, os autores dizem o
que pode ser feito em sala de aula relacionado
às expectativas de aprendizagem da leitura e
como o professor pode se portar e o que deve
propor para favorecer o desenvolvimento dessa aprendizagem em sala de aula:
- Proporcionar momentos diários para
que os alunos tenham contato com diferentes
portadores de texto (tais como jornais, revista,
livros informativos, folhetos, cartazes) e aprendam a conviver em um ambiente letrado e de
valorização da leitura.
- Planejar momentos de leitura envolvendo textos de diferentes gêneros, para que
os alunos ouçam e comecem a perceber algumas características desses gêneros.
- Propor situações de leitura por você
e pelos alunos com diferentes propósitos para
que eles possam ampliar suas competências
leitoras, tais como: ler rapidamente títulos e
subtítulos até encontrar uma informação, selecionar uma informação precisa, ler minuciosamente para executar uma tarefa, reler um trecho para retomar uma informação ou apreciar
aquilo que está escrito isso sempre com sua
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ajuda e, inicialmente, de forma coletiva ou em
grupo.
- Planejar atividades nas quais os alunos possam, com a sua ajuda, fazer uso de
indicadores (como o autor, o gênero, o assunto, o tipo de ilustração, o portador – se é um
livro, uma revista ou um jornal, por exemplo)
para aprender a antecipar o conteúdo do texto,
inferir aquilo que está escrito e ampliar suas
possibilidades de interpretá –lo;
- Planejar momentos nos quais os alunos possam trocar ideias e opiniões, expor
seus sentimentos. Recomendar um texto para
que aprendam a comunicar aquilo que compreenderam do texto e suas interpretações –
sempre com sua ajuda e, inicialmente, de forma coletiva ou em grupo;
- Propor situações em que os alunos
sejam convidados a ler um texto para aprimorar suas estratégias de busca e localização de
informações em diferentes fontes escritas (jornais, revista, enciclopédias, livros);
- Planejar situações nas quais os alunos
tenham de ler em voz alta, para que consigam
adquirir maior fluência na leitura, respeitando
pontuação, entonação e ritmo;
- Participar de situações de leitura silenciosa para aprender a utilizar de forma cada
vez mais autônoma estratégias de leitura como
a decifração, a seleção, a antecipação, a inferência e a verificação;
- Propor atividades de leitura por você
e pelos alunos (individual ou coletivamente)
para que eles aprendam a inferir o significado
de uma palavra pelo contexto ou a procurar o
significado dela no dicionário – somente quando este for fundamental para a compreensão
do texto;
- Planejar momentos nos quais os alunos adquiram autonomia para eleger aquilo
que irão ler e, assim, passem a construir critérios próprios de escolha e preferência literária;
- Planejar situações de empréstimo de
livros do acervo da classe ou da escola para
que os alunos aprendam a ter cuidado com os
livros e demais materiais escritos, levando-os,
sempre que possível, para casa (SÃO PAULO,
2010, p. 82 e 83).

EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM
PARA O FINAL DA 1ª SÉRIE – EM
RELAÇÃO À LEITURA
Os organizadores do Guia de Planejamento e Orientações Didáticas, apresentam no
volume 2 algumas expectativas relacionadas
à leitura, escrita e comunicação oral a serem
aprendidas até o final do 2º ano do Ensino Fundamental de 9 anos.
Em relação a leitura, orientam que ao
final do ano letivo sejam alcançadas as seguintes expectativas:
- Ler, com ajuda do professor, diferentes gêneros (textos narrativos literários, textos
instrucionais, textos de divulgação científica e
notícias), apoiando-se em conhecimentos sobre o tema do texto, as características do seu
portador, do gênero e do sistema de escrita.
- Ler, por si mesmo, textos conhecidos,
tais como parlendas, adivinhas, poemas, canções, trava – línguas, além de placas de identificação, listas, manchetes de jornal, legendas,
quadrinhos e rótulos.
- Apreciar textos literários (SÃO PAULO,
2010, p.10).

O QUE É LEITURA
A palavra ler vem do latim legere, que
significa escolher, pegar, colher e muitos autores defendem uma definição de leitura. Segundo Solé (1998, p.23), leitura é o processo
mediante o qual se compreende a linguagem
escrita, para ela a aquisição da leitura é fundamental para possuir autonomia na sociedade
letrada em que vivemos. Silva (1986, p.49), diz
que ler é possuir elementos de combate à alienação e ignorância. Outro autor que apresenta uma definição de leitura é Tinoco (2013, p.
141), que diz:
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A leitura não é mera apreensão de sentidos escritos, mas processo determinado por
elementos, ora mais técnico (paragrafação,
concisão, teor argumentativo, etc.), quando se
trata de textos dissertativos; ora mais estilísticos (criatividade, figuras de linguagem, teor poético etc.), quando os textos são literários. Já
Cagliari (1993, p. 150, grifos do autor), define
leitura como:

O ambiente escolar, na grande maioria
das vezes, é o principal lugar onde é feita a
leitura pode ser trabalhada em sala de aula de
diversas formas e com diferentes objetivos. Por
muitas vezes os pais não lêem em casa e é na
escola que o aluno tem a única oportunidade
de contato com a leitura, cabendo ao professor
ser uma referência muito importante, mostrando – lhes a necessidade desta prática.

A leitura é, pois, uma decifração e uma
decodificação. O leitor deverá em primeiro lugar decifrar a escrita, depois entender a linguagem encontrada, em seguida decodificar todas
as implicações que o texto tem e, finalmente,
refletir sobre isso a formar o próprio conhecimento e opinião a respeito do seu leu. Ainda
sobre o conceito de leitura, os autores dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) de Língua Portuguesa definem como sendo:

Martins (2006, p. 25) afirma que como,
principalmente, no contexto brasileiro, a escola
é o lugar onde a maioria aprende a ler e a escrever, e muitos têm sua talvez única oportunidade de contato com os livros [...].

Um processo no qual o leitor realiza um
trabalho ativo de construção do significado do
texto, a partir dos seus objetivos, do seu conhecimento sobre o assunto, sobre o autor, de
tudo o que sabe sobre a língua, características
do gênero, do portador, do sistema de escrita,
etc. (BRASIL,2000, p. 53).
Para Cagliari (1993), a leitura é a atividade mais importante desenvolvida pela escola para formar seus alunos, afinal, a leitura
é além da escola, pois será utilizada dentro e
fora da sala de aula por toda a vida. Um aluno
que tem o domínio de todas as atividades, mas
não é um bom leitor, provavelmente terá seu
desenvolvimento prejudicado, pois não basta
apenas conhecer, por exemplo, as operações
matemáticas, precisa–se mais ainda saber ler
os números, interpretar os problemas, enunciados, etc. Ainda seguindo os pensamentos do
autor, a leitura é a realização do objetivo da
escrita. Quem escreve, escreve para ser lido
(CAGLIARI, 1993, p. 149).

De acordo com os autores do Guia de
Planejamento e Orientações Didáticas, é necessário o desenvolvimento de atividades de
leitura com as crianças, mesmo não alfabetizadas, para que favoreçam o desenvolvimento
de estratégias de leitura que sirvam de apoio
à compreensão e à construção de sentido de
texto. Para que as situações de aprendizagem
sejam oferecidas aos alunos, o professor precisa desafiá-los a fazer a leitura, para isto, pode
– se antecipar aos alunos os conteúdos de um
texto a partir do título, imagens, diagramação
e informações contidas na capa, contracapa e
índice. Também é importante ensiná-los a fazer
a associação entre as informações presentes
no texto com as informações que as imagens
contêm Martins (2006).
Ler diferentes gêneros de textos para
as crianças (cartas, poemas, textos informativos, receitas, reportagens, entre outros) é um
dos elementos fundamentais para a construção das competências leitoras. O contato com
diversos gêneros textuais permite ao aluno desenvolver conhecimento sobre esses gêneros
e os procedimentos, atitudes e valores relacionados ao comportamento do leitor (MARTINS,
2006).
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Os autores também destacam a importância da leitura como parte integrante da rotina escolar, garantindo esse contato diário e
constante, as crianças constroem o seu próprio
comportamento leitor. É importante que o educador reflita sobre sua prática de leitura, sempre analisando qual objetivo pretende alcançar
olhe atentamente se os textos selecionados se
aproximam da realidade da criança, quais estratégias e planejamentos devem ser utilizados.

- Ler para revisar um escrito próprio,
muito utilizado por quem usa a escrita como
instrumento de trabalho, o autor revisa o que
escreveu para dar o significado que o levou a
escrever o texto, para isto o autor deve adotar o
papel de leitor. Este objetivo é muito comum na
escola, em auto revisões das produções dos
alunos para capacitá-los no uso de estratégias
de redação de textos.

- Ler por prazer é muito pessoal e o
leitor pode ler e reler apenas um trecho ou o
OBJETIVOS DA LEITURA
texto inteiro quantas vezes achar necessário
A leitura, seja de qualquer finalidade, e ele deve desencadear o lado emocional de
sempre possui algum objetivo. De acordo com quem está lendo. Cada leitor elabora os seus
Solé (1998, p. 93-101), o ato de ler tem muitos próprios critérios de seleção, avaliação e crítica
sobre o que é escrito;
objetivos, são eles:
- Ler para obter uma informação precisa, ou seja, localizar algo específico que interessa. Desta forma existe um desprezo pelas
outras informações: [...] este tipo de leitura caracteriza – se por ser muito seletiva – à medida
que deixa de lado grande quantidade de informação como requisito para encontrar a necessária -, por sua rapidez, ao mesmo tempo, muito minucioso, quando se encontra o que busca
(SOLÉ, 1998, p. 93).

- Ler para comunicar um texto a um auditório requer recursos do leitor, como entonação, pausa, ênfase, etc., para que as pessoas
para quem a leitura é dirigida possam compreender a mensagem. Este tipo de leitura é muito utilizado em sermões, conferências, aulas e
requer aspectos formais, pois o leitor apenas
fará a leitura em voz alta se tiver a compreensão do texto. Para que haja uma compreensão
do texto, os ouvintes não podem ter acesso ao
conteúdo que será transmitido;

- Ler para seguir instruções, quando
- Ler para praticar a leitura em voz alta,
deve ser fazer algo concreto, como, por exemplo, ler regras de jogo, manual de instruções tipicamente escolar, esse objetivo pretende que
os alunos leiam com clareza, rapidez, fluência
de um determinado aparelho, etc.;
e correção, pronúncia adequada e respeite as
- Ler para obter uma informação de ca- normas de pontuação e entonação;
- Ler para se verificar o que se compreráter geral, quando não existe uma única informação a ser buscada, a leitura é feita para endeu também é muito utilizado no ambiente
escolar. Este tipo de leitura é aplicado para que
obter informações gerais de um texto;
os alunos deem conta de sua compreensão,
- Ler para aprender, em que a finalida- respondendo perguntas sobre o texto ou recade é ampliar os conhecimentos sobre algum pitulando-o de outras diversas maneiras.
Independente dos objetivos da leitura é
assunto tratado no texto. Nessa leitura, o leitor é levado a se auto interrogar sobre o que fundamental que todos eles sejam ensinados
está lendo, estabelecer ligações com conheci- em sala de aula para que os alunos sejam, somentos que já possui fazer anotações, síntese. zinhos, capazes de estabelecer os objetivos de
Enfim, quando se lê para aprender é comum leitura que os interessem ou que sejam mais
fazer o uso de estratégias de elaboração de adequados para determinado momento.
resumos e anotações;
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MODALIDADES DE LEITURA
Assim como os objetivos, são encontradas muitas modalidades de ler, ou seja, diferentes maneiras de praticar a leitura para si
ou para o outro. É comum encontrarmos na
escola as seguintes modalidades:

Todas as modalidades devem despertar no aluno o interesse pela leitura, o comportamento leitor e fazer com que ele reconheça
as estruturas textuais. De acordo com os autores dos PCNs de Língua Portuguesa (BRASIL,
2000, p. 58), uma prática de leitura que não
desperte e cultive o desejo de ler não é uma
prática pedagógica eficaz.

- Leitura em voz alta feita pelo professor
LEITURA E ESCOLA
que tem como finalidade ensinar ao aluno ouvir
atentamente, maneiras como fazer o manuseio
As atividades de leitura e escrita cado livro, ter contato com diferentes gêneros textuais e portadores, comportamento de leitor e minham juntas no processo de alfabetização
nas escolas, porém a escrita ganha muito mais
prazer pela leitura;
ênfase. O aluno é mais exigido em atividades
- Leitura compartilhada é quando o alu- escritas do que em atividades de leitura, como
no assume o papel de leitor juntamente com o por exemplo, as avaliações que buscam enconprofessor, manusear o livro, compreender os trar acertos e erros na escrita e dificilmente faz
textos, observar estruturas de escrita, as regu- essa busca na leitura do aluno. Porém Cagliari
(1993. p. 167-168), diz que:
laridades e ajustar a escrita com a fala;
Ler, principalmente nos primeiros anos
- Leitura feita pelo aluno em voz alta
para que ele assuma o papel de leitor, ajustan- da escola, me parece tão importante quanto a
produção espontânea de textos, ou talvez até
do o texto escrito com a fala;
mais importante. No mundo em que vivemos
- Leitura com ajuste para reconhecer é muito mais importante saber ler do que esas características de portadores e estrutura tex- crever. A leitura é feita a todo o momento e em
tual, refletir sobre o sistema alfabético de escri- todo lugar, e saber ler placas, cartazes, jornais,
etiquetas, documentos, etc., é fundamental na
ta.
sociedade em que vivemos hoje.
Para Cagliari (1993, p. 155, grifo do auA escola prioriza o ensino da escrita
tor), uma leitura pode ser ouvida, vista ou falada. A leitura ouvida é muito comum nos anos para só depois, então, fazer o ensino da leitura,
iniciais de escolaridades, onde o professor lê porém ler é muito mais fácil do que escrever.
em voz alta para as crianças, que ainda não Uma criança que tem contato constante com
tem o domínio da leitura e escutam atentamen- histórias e livros é capaz de aprender a decifrar
te. Porém, este tipo de leitura é rara fora da o som das palavras em diversos contextos e
escola, pois não é de costume ler em voz alta começa a arriscar – se a ler pequenos textos
para as demais pessoas; ao mesmo tempo é que já sabe de cor. Lendo, ela terá o contato
praticada a leitura falada, oral, que feita apenas com a escrita e o aprendizado será muito mais
por quem lê, porém pode ser dirigida á outras amplo do que apenas juntar letras.
pessoas, também há a leitura vista, que norA aquisição da leitura durante o promalmente é feita de forma silenciosa e é a mais
comum na sociedade atual. Esse tipo de leitura cesso de alfabetização influencia diretamente
tem vantagens, pois pode ser feita de acordo no desempenho escolar da criança, um aluno
com o ritmo e gosto do leitor, ele lê apenas que não sabe ler aprenderá com dificuldade,
enquanto o aluno que aprende a ler raramente
para si.
terá problemas com aprendizagem.
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Um texto pode ser lido, interpretado
de muitas maneiras e diferentes pronúncias,
porém a escola não apresenta a leitura dessa
forma. É esperado que a criança faça a leitura
no dialeto-padrão da sociedade em que vive,
pois pronúncias e sotaques diferentes do que é
apresentado pode ser motivo de risos. Portanto, Cagliari (1993, p. 171), ressalta que ensinar
claramente o aluno o que é próprio da linguagem e o que é próprio do uso que a sociedade
faz da linguagem é fundamental.

COMO PLANEJAR A LEITURA FEITA
PELO PROFESSOR
Para Cagliari (1993), a escola é um local onde podemos encontrar livros. Nas prateleiras das salas de aulas podemos ver muitos
livros de diferentes tamanhos, formatos, características, portadores, tipos textuais, etc. O professor deve planejar a leitura com a mesma
importância que as demais atividades diárias,
não basta escolher o texto apenas pela capa
ou pelo título, deve haver um critério de seleção para a leitura para as crianças.

É importante que o professor escolha
livros com enredos interessantes, que brinquem com as palavras, repitam trechos para
que os alunos consigam retomar o conteúdo,
antecipar partes importantes e ler autonomamente. Dessa forma, dizem os autores do Guia
de Planejamento e Orientações Didáticas –
Ler e Escrever (SÃO PAULO,2000, p. 85), que
essa estratégia permite que os alunos ganhem
confiança para que se aventurarem sozinhos e
daí avançarem em seus conhecimentos sobre
a linguagem escrita.
Essa prática deve ser diária, pois desta
forma pode garantir que a leitura se torne parte
integrante da rotina das crianças e esse contato frequente colabora para a familiarização com
a língua escrita, desperta o prazer pela leitura,
conhecimento de obras, autores, editoras, etc.
(CAGLIARI, 1993).

Os autores do Guia de Planejamento e
Orientações Didáticas, do projeto Ler e Escrever orientam os professores a escolher textos
que os alunos ainda não conseguem ler sozinhos, ou que seja de difícil acesso para possibilitar esse contato que poderia ser impossível.
Ler histórias com textos complexos, com belas
ilustrações, autores nacionais e estrangeiros,
diferentes obras de um mesmo autor ou uma
coleção completa, para que as crianças comecem a conhecer os livros pelos autores, títulos
e pelas coleções que fazem parte. Além desse,
acredita – se que outro critério fundamental é
ler histórias que os alunos possam depois ler
de forma autônoma, mesmo que essa leitura
não seja de forma convencional (CAGLIARI,
1993).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As práticas de leituras feitas pelos professores em sala de aula, constatei que não é
apenas a leitura com finalidade em alguma produção que auxilia no processo de alfabetização,
uma atividade que parece ser tão simples de o professor ler e a criança escutar, permite ao
aluno enriquecer seu vocabulário. As crianças participam ativamente das atividades de leitura,
mesmo que ela seja feita apenas pelo professor em voz alta, todos podem se envolver no texto.
A formação de bons leitores depende das estratégia desenvolvidas pelo modelo de leitor e por
diversas vezes o professor é esse modelo para as crianças e por isso é necessário que demonstre a importância da leitura através de suas atitudes e posturas (CAGLIARI, 1993).
Para que a leitura na escola seja agregada ao cotidiano das crianças e que o professor
seja um bom modelo de leitor é necessário que a leitura seja feita de forma diária, como é orientado no Guia de Planejamento e Orientação Didática do projeto Ler e Escrever, neste material
aposenta recomendações para o professor promover contos de leitura e acesso mais constante
dos alunos com os livros de histórias (CAGLIARI, 1993).
Conclui que no projeto Bolsa Alfabetização e o presente trabalho permitiu presenciar
diferentes estratégias de leitura e o repensar quais podem ser mais adequadas para possibilitar
aos alunos a leitura como processo de descoberta, de atribuição sentidos e significados aos
textos e que seja uma construção social e possibilite estabelecer um diálogo com texto com o
autor e também com outros leitores (CAGLIARI, 1993).
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RELEVÂNCIA DA EDUCAÇÃO AMBIENTAL
NAS AULAS DE GEOGRAFIA NO ENSINO
FUNDAMENTAL I

RESUMO: De acordo com a BNCC o ensino deve assegurar aos educandos as aprendizagens
essenciais que devem obter e o desenvolvimentos de dez competências gerais. Entre elas, a
décima competência, responsabilidade e cidadania, destaca a ideia de desenvolver princípios
éticos, democráticos, inclusivos, sustentáveis e solidários. Percebe-se então a necessidade de
tornar as aulas de Geografia significantes. A educação ambiental deve promover a formação
de um cidadão crítico, capaz de compreender a natureza e seus fenômenos, se desprendendo
de práticas nocivas para a natureza, que ainda persistem em nossa sociedade, além de buscar
soluções para os problemas ambientais.

Palavras-chave: Ensino; Geografia; Educação Ambiental.
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INTRODUÇÃO

E

ste Artigo tem como objeto explanar a importância do ensino de educação ambiental, nas aulas de Geografia, nos anos iniciais do Ensino Fundamental, assim
como seu papel na formação de um cidadão capaz de perceber as necessidades
que o mundo atual apresenta, os impactos de cada indivíduo no meio ambiente e de que maneira é possível alterar os prognósticos catastróficos que se tornam a cada dia mais próximos
da realidade.
Tem o intuito de promover a compreensão e o questionamento das ações humanas no
mundo. Bem como o papel que cada indivíduo, ou sociedade, pode exercer na transformação do
mundo, da natureza, na preservação da biodiversidade e, consequentemente, na construção do
futuro da humanidade. Esta forma de ensinar a educação ambiental visa romper com o modelo
tradicional do ensino de educação ambiental e da própria Geografia.
Devendo favorecer a formação de educandos que não apenas aprendem os termos e
conteúdos, somente lendo textos longos, cansativos e sem significado. Práticas que acabam
não favorecendo a compreensão das necessidades da Terra e de todos os seres vivos, cada vez
mais afetados pelos impactos negativos do modo de vida do ser humano.
Tem por objetivo dotar a relevância da educação ambiental enquanto forma de expor o
papel de cada indivíduo na construção de uma sociedade mais justa, equilibrada, responsável
e ciente de seu papel enquanto responsável pelo futuro da humanidade e pela preservação da
biodiversidade e do meio ambiente em si.
Valorizando sempre o conhecimento científico e a sensibilidade para as questões ambientais na formação de um cidadão capaz de perceber a influência das práticas, convicções e
comportamentos dos seres humanos e seu impacto ambiental. Promovendo assim o desenvolvimento de pessoas capazes de respeitar, refletir, preservar e entender a natureza, compreendendo a mesma, não como algo distante da vida de cada indivíduo, mas como parte integrante do
modo de vida da civilização humana.
É preciso que o aluno se perceba como parte de um todo, como engrenagem ativa do
meio ambiente, como fator essencial na manutenção ou alteração dos impactos na natureza e
em todas as outras formas de vida existentes na Terra. Isso implica no entendimento da necessidade evidente do equilíbrio entre a humanidade e a natureza, entre as pessoas e a fauna, entre
a agricultura e a flora que a cerca.
O problema abordado neste artigo é a necessidade de propiciar uma educação ambiental realmente significativa, próxima da realidade do aluno, levando a compreensão do meio,
do espaço que o cerca, do futuro e da forma como cada ação humana altera o equilíbrio e as
relações com as outras formas de vida do planeta.
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Evidenciando também os enormes impactos que as alterações climáticas têm apresentado para governos no mundo todo, constatando o alarmante cenário que se apresenta no futuro
de cada criança que frequenta a escola, muitas vezes sem compreender como suas ações individuais afetam o clima, a natureza, o equilíbrio e o seu próprio futuro.
Tendo em mente o intuito de levar o educando a desconstruir práticas nocivas ao meio
ambiente, evitar concepções errôneas e não científicas, hábitos e exageros, que ainda se mantém no modo de vida de nossa sociedade e que se agrava desde o século XX, bem como a descrença de alguns movimentos sociais no aquecimento global, no efeito estufa e nas mudanças
climáticas, assim como a minimização da influência humana na degradação de todos os habitats
e ecossistemas do planeta.
Lembrando ainda dos graves problemas que o consumismo e o consumo exagerado
das pessoas têm criado no mundo inteiro. Tem ainda o foco na conscientização da necessidade
de existir uma mudança de comportamento, levando a hábitos saudáveis e sustentáveis, evitando práticas destrutivas para o meio ambiente e permitindo a construção de um futuro mais justo,
atrativo e promissor, voltado para a harmonia entre a sociedade e a natureza.
É preciso manter o foco na formação de um ser crítico, ativo, questionador e consciente
de seu papel social e ambiental para a resolução dos complexos problemas climáticos que se
apresentam. Este artigo também tem como objetivo conscientizar professores e educadores
quanto ao papel essencial que a Educação Ambiental tem ao promover a preservação do meio
ambiente e a necessidade de se construir um futuro melhor para as gerações que herdarão este
planeta.
Sempre buscando revelar como a modo de vida do homem contemporâneo, o consumismo e a exploração crescente dos recursos naturais, dos perigos que oferecem a biodiversidade tem completa relação com todos os desastres naturais, desertificação e mesmo o efeito
estufa, entre outros. Torna-se cada vez mais urgente promover a alteração do modo de vida do
ser humano, promovendo práticas sustentáveis e ecológicas, que embora sejam cada vez mais
bem divulgadas, ainda permanecem longe da realidade, não havendo mudanças realmente significativas no comportamento da sociedade como um todo.
Isso se torna claro com a pouca atenção voltada a recursos renováveis, reciclagem e
consumo consciente de energia e matérias-primas. Evidencia, portanto, a necessidade de se
assegurar que haja uma promoção de uma visão educacional sustentável, baseada nas concepções científicas, que privilegie o respeito a natureza e permita a construção de uma convivência
harmônica com o meio ambiente, tendo em vista como elemento inerente da cidadania e essencial para a manutenção do futuro da humanidade como um todo.
O educador precisa estar ciente dos impactos que suas aulas têm na formação de cada
uma das crianças que compõem a sala de aula. Tem a necessidade também de sempre estar se
reinventando, reavaliando e repensando suas aulas, reformulando o ato de educar, priorizando o
ideal de prover uma melhor formação social assim como a efetivação do exercício da cidadania,
de uma maneira que suas aulas realmente sejam instrutivas, eficazes e relevantes para todos os
educandos. Evitando práticas tradicionais equivocadas, ou sem sentido real, não permitindo que
exista quaisquer significados para os alunos e alunas, que acabam se tornando meros ouvintes
de um conteúdo, sem sequer refletirem sobre como a educação ambiental afeta o futuro de todos que o cercam, bem como o seu próprio futuro.
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Muitas das vezes as aulas de Geografia acabam por se resumir em leitura de mapas,
decoração de localizações, capitais e países, ou dados geográficos que, embora sejam relevantes, tornam-se sem sentido, sem nexo com a realidade, ou mesmo sendo ressignificados,
podem não abordar as necessidades reais do educando em perceber os problemas que todas
as formas de vida, da fauna e da flora, enfrentam devida a forma com que o ser humano em
geral lida com a natureza.
Acabam assim sendo ministradas aulas nas quais se decoram textos sobre topografia,
geografia, fenômenos da natureza, ciclos hídricos e termos geológicos, sem levar a criança a
refletir sobre como esses processos se refletem em seu dia-a-dia e em si mesmo como pessoa
integrante da sociedade. De acordo com a Constituição Federal de 1988, referindo-se a educação no Brasil:
Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida
e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho (BRASIL, 1988).
É possível perceber a relevância de o educador ter bem em mente que a formação do
desenvolvimento da pessoa, bem como a cidadania exige que os educandos entendam também
as necessidade da Terra como sendo suas, bem como a responsabilidade que cada ser humano possui na degradação ou preservação do meio ambiente, da biodiversidade e dos recursos
naturais.
De acordo com a Base Nacional Comum Curricular, referente ao ensino de geografia o
educando deve ser capaz de interpretar o mundo em permanente transformação e relacionar os
componentes da sociedade e da natureza. Ainda tratando da relevância da geografia na formação do cidadão, a BNCC afirma:
Ao utilizar corretamente os conceitos geográficos, mobilizando o pensamento espacial e
aplicando procedimentos de pesquisa e análise das informações geográficas, os alunos podem
reconhecer: a desigualdade dos usos dos recursos naturais pela população mundial; o impacto
da distribuição territorial em disputas geopolíticas; e a desigualdade socioeconômica da população mundial em diferentes contextos urbanos e rurais. Desse modo, a aprendizagem da Geografia favorece o reconhecimento da diversidade étnico-racial e das diferenças dos grupos sociais,
com base em princípios éticos (respeito à diversidade e combate ao preconceito e à violência
de qualquer natureza). Ela também estimula a capacidade de empregar o raciocínio geográfico
para pensar e resolver problemas gerados na vida cotidiana, condição fundamental para o desenvolvimento das competências gerais previstas na BNCC (BRASIL, 2017).
Nota-se então que o raciocínio geográfico deve ser utilizado pelo educando para perceber a desigualdade do uso de recursos naturais, bem como do fato de que os mesmos são findáveis e vem sendo muito mal utilizados pela humanidade desde o início da Revolução Industrial
e que isso vem se agravando com o passar dos anos. Pois percebe-se que, à medida que o ser
humano se torna cada vez mais um ser tecnológico e digital, produz cada vez mais e mais lixo
e utiliza muito pouco destes recursos.
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TAMBÉM A LEI DE DIRETRIZES E
BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL
AFIRMA QUE:

LEGISLAÇÃO SOBRE EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

Tratando de educação ambiental a Lei
O ensino fundamental, com duração Nº 9.795, de 27 de abril de 1999 estabelece
mínima de oito anos, obrigatório e gratuito na os princípios e os objetivos a serem focados
escola pública, terá por objetivo a formação bá- em todas as modalidades de ensino, incluindo
na disciplina de geografia, além de instituir a
sica do cidadão, mediante:
Política Nacional de Educação Ambiental.
I – o desenvolvimento da capacidade de aprender, tendo como meios básicos o pleno domínio da leitura, da
escrita e do cálculo;
II – a compreensão do ambiente natural e social, do
sistema político, da tecnologia, das artes e dos valores
em que se fundamenta a sociedade;
III – o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem, tendo em vista a aquisição de conhecimentos e
habilidades e a formação de atitudes e valores, (BRASIL, 1996).

No inciso II percebe-se que o cidadão
que se forma na escola deve ter plena compreensão do ambiente natural e social. Isto obviamente
inclui entender as profundas relações entre ambos, pois o homem, embora social, também se
constitui como parte da natureza e necessita dos
mesmos elementos que as demais forma de vida.
Pode-se reforçar, portanto, que a educação deve levar o educando a compreender de
forma ativa o ambiente natural. Além disso deve
denotar a forma como o ser humano se torna
parte do ciclo, da mesma maneira que todas as
demais espécies da fauna e da flora. Auxiliando
educando a desmistificar posicionamentos arcaicos, que ainda permanecem na sociedade, colocando o homem num papel central e, equivocadamente, submetendo todas as outras formas de
vida ao seu bel-prazer.
Logo em seguida há na Lei a compreensão de que o desenvolvimento da capacidade de
aprendizagem deve visar a formação de atitudes
e valores que são necessários a todos os cidadãos. Os conhecimentos propiciados pela educação ambiental são certamente integrantes desta
construção. Visando sempre um ensino de qualidade e holístico, que permite e assegura todos
os direitos de aprendizagem que educando tem
direito, além de proporcionar as ferramentas para
que ele consiga construir um mundo melhor, com
respeito ao meio ambiente e mais consciente do
seu papel enquanto parte integrante da natureza.

Embora esta lei seja dos anos noventa,
ainda se apresenta como bem atual e cada vez
mais significante, observando o modo como as
mudanças climáticas têm se agravado, além da
extinção em massa de espécies e o crescente
aumento da poluição, presente em muitas maneiras diferentes no meio ambiente. A Lei Nº
9.795 estabelece:
O Art. 1. Entendem-se por educação ambiental os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades,
atitudes e competências voltadas para a conservação
do meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
O Art. 2. A educação ambiental é um componente essencial e permanente da educação nacional, devendo
estar presente, de forma articulada, em todos os níveis
e modalidades do processo educativo, em caráter formal e não-formal (BRASIL, 1999).

Nota-se que a educação ambiental
possui um caráter essencial para a formação
do cidadão, tanto que, de acordo com a legislação vigente, deve estar articulada a todas
as modalidades e níveis da educação nacional,
buscando incutir valores quanto a sustentabilidade e a qualidade de vida do indivíduo e o
uso consciente dos recursos naturais (BRASIL,
1999).
Denotando também a necessidade de
perceberem o meio ambiente como parte integrante do mundo humano e a educação ambiental como alternativa para os graves problemas climáticos que se apresentam cada vez
mais urgentes. O ensino, deve assim, ser relevante para a construção do pensamento do
educando, levando-o a compreensão do mundo que o cerca, bem como a compreensão
do meio ambiente e das diferentes formas de
interferência que os seres humanos fazem do
mesmo (BRASIL, 1999).
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O professor de geografia, portanto, assim como todos os outros educadores, deve intercalar em suas aulas os princípios que compõem a educação ambiental, principalmente
em virtude da época e do contexto em que
os educandos vivem atualmente. No qual há
grandes ameaças a biodiversidade no Brasil,
aos recursos hídricos e a todos os biomas e
ecossistemas brasileiros. Deve então se atentar ao conteúdo, ao estudo da superfície da
Terra, assim como a distribuição espacial de
fenômenos da natureza que são significativos
na paisagem, mas não trabalhar de forma superficial a relação recíproca entre o ser humano e o meio ambiente. Quanto aos objetivos da
educação ambiental a Lei Nº 9.795 declara:

Art. 4. São princípios básicos da educação ambiental:
I - o enfoque humanista, holístico, democrático e participativo;
II - a concepção do meio ambiente em sua totalidade,
considerando a interdependência entre o meio natural,
o socioeconômico e o cultural, sob o enfoque da sustentabilidade;
III - o pluralismo de ideias e concepções pedagógicas,
na perspectiva da inter, multi e transdisciplinaridade;
IV - a vinculação entre a ética, a educação, o trabalho e
as práticas sociais;
V - a garantia de continuidade e permanência do processo educativo;
VI - a permanente avaliação crítica do processo educativo;
VII - a abordagem articulada das questões ambientais
locais, regionais, nacionais e globais;
VIII - o reconhecimento e o respeito à pluralidade e à
diversidade individual e cultural (BRASIL, 1999).

Art. 5o São objetivos fundamentais da
educação ambiental:
I - o desenvolvimento de uma compreensão integrada do meio ambiente em suas
múltiplas e complexas relações, envolvendo
aspectos ecológicos, psicológicos, legais, políticos, sociais, econômicos, científicos, culturais
e éticos;
II - a garantia de democratização das
informações ambientais;
III - o estímulo e o fortalecimento de
uma consciência crítica sobre a problemática
ambiental e social (BRASIL, 1999).

Neste parágrafo percebe-se a preocupação com uma educação ambiental focada
num ensino humanista, holístico e democrático. Além, é claro, de participativo. A educação
precisa então desenvolver em seu contexto
uma forma que permita ao educando perceber, numa visão global, as necessidades e os
anseios da sociedade que se apresenta, principalmente no que se refere aos problemas
ambientais. Tal necessidade surge da situação
cada vez mais acentuada dos problemas ambientais, desde desastres naturais até a escassez de recursos (BRASIL, 1999).

Nota-se que a educação ambiental
deve observar os aspectos diversos das relações entre o meio ambiente e o ser humano, entre eles os relacionados a ecologia e os
científicos. Se pensarmos em como as aulas
de geografia são trabalhadas nas escolas e
o contexto histórico em que vivemos, há uma
relevância ainda maior em fomentar o fortalecimento da consciência crítica do educando
sobre a problemática ambiental, não como aspecto secundário da existência humana, mas
como parte importante do modo de vida do
homem moderno, tendo grande força na concretização de um futuro melhor e mais justo.
No que se refere aos princípios da educação
ambiental a Lei Nº 9.795 estabelece:

Problemas que esta geração que está
sendo formada na escola, via enfrentar com urgência maior do que as gerações anteriores,
pois vivem e vão se tornar adultos num mundo com menos recursos e mais problemas em
manter estes recursos, além de uma busca incessante por soluções que atendam as necessidades do meio ambiente e da sociedade, tais
como demanda por alimentos, por energia e
por combustíveis (BRASIL, 1999).
A interdependência entre o meio natural, o socioeconômico e o cultural se apresenta
como foco para as aulas de educação ambiental, seja em qualquer disciplina abordada pelos
professores e educadores. Levar o educando a
abandonar as concepções errôneas, que muitos cidadãos ainda mantém em total desacor624
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do com a sustentabilidade, é sem dúvida um
dos maiores desafios a serem enfrentados pela
escola enquanto instituição que prima pela formação de cidadãos críticos e reflexivos, bem
como participativos e cientes do seu papel
(BRASIL, 1999).
Estas concepções ainda permeiam
muitos cidadãos do Brasil. Ainda há pessoas
que estabelecem relações erradas, provindas
ainda do final do século XIX, com a ascensão
do positivismo e de sua corrente de pensamento no Brasil. Ainda há pessoas que acreditam
num ideal de progresso e processo civilizatório
como algo bom para a economia e o desenvolvimento social, desconsiderando o desenvolvimento sustentável como objetivo econômico viável e a natureza como parte integrante
do processo de desenvolvimento que o Brasil,
como nação, necessita para manter a economia e estabilidade social (BRASIL, 1999).

Em consonância com os objetivos e
princípios que foram expostos, a Base Nacional Comum Curricular afirma:
Essa é a grande contribuição da Geografia aos alunos
da Educação Básica: desenvolver o pensamento espacial, estimulando o raciocínio geográfico para representar e interpretar o mundo em permanente transformação
e relacionando componentes da sociedade e da natureza. Para tanto, é necessário assegurar a apropriação de
conceitos para o domínio do conhecimento fatual (com
destaque para os acontecimentos que podem ser observados e localizados no tempo e no espaço) e para o
exercício da cidadania (BRASIL, 2017).

As transformações do mundo e o estabelecimento de relações entre a sociedade
e a natureza certamente auxiliam o educando
a perceber como a educação ambiental pode
mostrar alternativas para uma sociedade cada
vez mais consumista e desigual, que carece
enfaticamente de uma conscientização sobre
seu papel e seu impacto nas mudanças climáCabe ao professor, portanto, orientar e ticas (BRASIL, 2017).
promover discussões de dados, informações e
Portanto o desenvolvimento do pensaquestionamentos que abordem de desmistificar
conceitos totalmente equivocados no que se mento espacial pode estar bem engajado com
refere a assuntos como; desenvolvimento eco- as percepções acerca da importância de comnômico no século XXI, reflorestamento, preser- preender os princípios que regem a educação
vação de áreas de proteção da biodiversidade, ambiental, levando o educando a entender o
ecologia, uso sustentável de recursos naturais, importante papel que cada atitude, individual
manutenção de reservas indígenas e áreas de ou coletiva, tem na alteração da qualidade de
quilombos, bem como alternativas para a caça, vida e na perspectiva de um futuro promissor
a pesca e agropecuária (BRASIL, 1999).
e na aquisição de hábitos sustentáveis e equilibrados.
É essencial que os alunos percebam
a articulação das questões ambientais locais,
O ENSINO DE GEOGRAFIA NO BRASIL
regionais, nacionais e globais, citadas na legislação. Deve assim compreender a relação
Assim como em outras disciplinas,
entre o indivíduo e a sociedade, consciente de o professor de geografia enfrenta problemas
que o papel e as ações de cada cidadão, de como apatia, falta de interesse, indisciplina, encada um, levam a um impacto ambiental, social tre outros. Há na educação como um todo, um
e cultural. Também é preciso conscientizar-se desafio que pertencem a uma geração marcade que mesmo a menor das ações pode con- da pela tecnologia e as interações com a intertribuir para uma melhoria das relações entre a net, mas que continuam demonstrando baixa
sociedade e a natureza. O momento em que
proficiência ao concluírem o ensino médio da
uma criança passa a reciclar a reutilizar, a doar
educação básica (OLIVEIRA, 2006, p. 16).
seus brinquedos que não tem mais uso, transforma a perspectiva da sociedade e do meio
ambiente (BRASIL, 1999).
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Mesmo passando mais de dez anos no
processo de escolarização preconizado na legislação, não concretizam as habilidades que
deveriam ao findar todas as etapas e modalidades previstas na educação nacional, demonstrando os grandes problemas que educadores
enfrentam todos os dias.

Partindo dessa afirmação, com base
no processo de compreensão, o professor
deve buscar que sua prática auxilia no desenvolvimento de uma ação conscientizadora. É
preciso que o mesmo se perceba como ser
em posição de destaque na sociedade, com o
poder para mantê-la, mesmo em seu caminho
rumo ao colapso ambiental, ou direcioná-la
Tratando do ensino de geografia, Oli- para um futuro rico em biodiversidade e muito
veira afirma que:
melhor do que a perspectiva que se apresenta
na sociedade atual (ALMEIDA, 1991).
É interessante reconhecer que o estudo da geografia
deve ser consequente para os alunos, suas experiências concretas deverão ter interligamento e coerência
dentro do que é ensinado, pois o vivido pelo aluno é
expresso no espaço cotidiano, e a interligação deste
com as demais instâncias é fundamental para a aprendizagem (OLIVEIRA, 2006, p.16).

É evidente que o professor de geografia tem grande responsabilidade de demonstrar a relevância desta disciplina, bem como da
compreensão do próprio espaço em si, e como
os comportamentos e o modo de vida do homem moderno tem alterado o espaço, diminuíPartindo dessa premissa, é crucial a do as brilhantes possibilidades que a natureza
elaboração de estratégias educacionais sig- apresenta a todos os seres vivos. De acordo
nificativas para o educando, propiciando ao com Antunes:
educando a aquisição de conhecimentos, habilidades e competências que compõem o en- [...] podemos dizer que uma aula é boa quando prosino de geografia, suas contribuições para a duz nos alunos a construção de uma aprendizagem
formação da sociedade contemporânea e as que os leva a se transformarem e ao mesmo tempo
torna-os capazes de atribuir significação ao que aprenrelações estabelecidas com o meio social e deram, transferindo o aprendido para outras situações
ambiental (OLIVEIRA, 2006, p.16).
e circunstâncias e revelando capacidade de preservar
Atualmente o trabalho com projetos e
conteúdos ressignificados para o alunado tem
reforçado uma formação crítica e coerente com
os tempos atuais. Evitando que o aluno se sinta
distante do conteúdo, principalmente quando
observa gráficos, mapas, textos e imagens que
não consegue correlacionar com sua vida, seu
cotidiano, sem fazer a construção dos conhecimentos necessários à vida adulta. Segundo Almeida: “Os professores precisam perceber que
seu papel no processo de democratização de
nossa sociedade consiste em, principalmente,
desenvolver uma prática pedagógica não alienante, mas conscientizadora. E o ensino de
Geografia serve para isso” (ALMEIDA, 1991,
p.89).

o essencial nós sabedores conquistados (ANTUNES,
2010, p.47).

Nota-se novamente a necessidade de
o professor objetivar que o aluno consiga se
tornar capaz de atribuir significado ao conteúdo das aulas. É imprescindível que haja esta
ressignificação e esta contextualização com a
realidade e a consciência dos problemas ambientais que afetam o espaço em que os seres
humanos vivem.
Mais uma vez se reforça o quão importante é a ressignificação e aproximação dos
conteúdos com a realidade que se apresenta
ao alunado. Devendo primar pela formação
de um cidadão crítico e não de um educando
robótico, que apenas passa pela escola sem
compreender o seu papel ou como suas ações
podem alterar o futuro para pior ou para melhor.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho com uma geografia que valorize a educação ambiental, a biodiversidade, os
recursos naturais, o espírito questionador e a reflexão acerca da prática e do modo de vida de
cada indivíduo, pode certamente contribuir para dar significado ao conteúdo e a disciplina como
um todo.
Devendo, portanto, deixar de lado os exercícios maçantes, a decoração sem sentido de
mapas e outros elementos cartográficos, deixando isso de lado e priorizando a participação ativa, a reflexão contínua e a conscientização humana sobre as relações entre o homem e o meio
natural. Esse artigo tem por objetivo propor a elaboração de uma aprendizagem consciente, de
uma educação de fato libertadora.
Repensando sempre como são trabalhados os conteúdos dessa disciplina. Mantendo
assim foco na construção da cidadania, ainda mais quando entram em evidência os graves problemas ambientais que a geração futura terá que lidar.
Haverá sempre a necessidade de se refletir quanto ao papel essencial que a educação
ambiental passa a ter a cada dia na manutenção da qualidade de vida e no equilíbrio dos interesses sociais, econômicos e ambientais. O professor precisa, portanto, manter fresco em sua
mente o compromisso maior que possui na formação da próxima geração.
Sua responsabilidade em tornar o ensino atraente e com um significado para cada educando, não se prendendo a práticas sem sentido ou efeito, que ainda perduram em muitas escolas, reforçando apenas exercícios de memorização, apenas para bons resultados em avaliações
externas ou em dados de gráficos, que em nada agregam ao contexto do discente.
É preciso desenvolver nos educandos a criticidade, a capacidade de questionar o seu
entorno, bem como a compreensão de como modificá-lo, melhorá-lo e interferir de forma adequada.
Entretanto, a educação ambiental, quando não é negligenciada, é, em muitos casos,
apresentada como conteúdo maçante, distante da realidade do educando, ou de seu mundo,
pois não consegue levar o educando a um papel ativo no seu processo de ensino-aprendizagem, ou mesmo ciente de seu papel enquanto parte integrante da natureza.
Desta maneira, o ensino da educação ambiental, nas aulas de Geografia deve contribuir
para proporcionar significado e tornar relevantes os conteúdos em sala de aula. Deve objetivar
a aproximação dos alunos com os elementos naturais, com o conhecimento sobre si mesmo e
sobre a sua realidade, sobre o meio ambiente e sua valorização, desenvolvendo a consciência
de um cidadão capaz de perceber as necessidades do meio ambiente como suas e instigando
a formação de pessoas ativas na preservação do nosso mundo.
O planejamento dos educadores e professores de Geografia deve levar em consideração que as aulas devem se apresentar de maneira contextualizada e de acordo com as necessidades dos educandos e da época em que vivem, compreendendo o mundo, o espaço e os
problemas que implicam em seu meio.
Assuntos completamente em acordo com os desafios que se apresentam a esta geração
e ao futuro de todos os cidadãos e cidadãs da sociedade brasileira e do mundo. É preciso que
ele perceba que o que se discute não é apenas o espaço e as relações do ser humano com o
espaço, mas a realidade que se apresenta neste espaço.
Os educandos devem ser sempre incentivados a assumir um
papel ativo e questionador no seu processo de aprendizagem. Assim
como na compreensão do que é a cidadania e em como exercê-la
para construir uma sociedade mais justa, igualitária e, principalmente, sustentável.
Cidadãos preocupados não apenas com o mundo trabalho
e com a economia, ou seus desejos materiais, mas principalmente
com a manutenção da qualidade de vida de todos, em harmonia com
a natureza e de forma plenamente consciente.
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PRÁTICA DOCENTE

RESUMO: O TDAH se evidencia como uma síndrome caracterizada pela presença da impulsividade, desatenção e hiperatividade. Já a Representação Social possibilita a percepção de como
são representados, elaborados e compartilhados os conhecimentos dos professores junto aos
alunos, considerando que a prática educativa é afetada por ideologias, linguagens e situações
imaginárias do social. Por isso este artigo toma como referência a Teoria das Representações
Sociais, sendo ela que torna possível a compreensão das relações diárias do indivíduo. Dentre
as principais considerações sobre o tema pesquisado destaca-se o fato de que o entendimento do conceito de aluno e de sua representação social está atrelado à forma como os professores constroem sua prática, legitimando papéis ideais a serem incorporados por ele.
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INTRODUÇÃO

O

interesse em estudar a Representação Social do Transtorno do Déficit de Atenção
e Hiperatividade (TDAH) na prática docente surgiu pela experiência profissional,
para melhor especificar, pelas conversas com professores que constantemente
argumentam que em suas salas de aula tinham muitos alunos com hiperatividade, assim como
já haviam aconselhado os pais a procurarem ajuda médica.
Diante dessa vivência foram intensificadas as conversas com alguns professores e percebido que a maioria dos alunos encaminhados com diagnósticos, atribuídos pelo professor,
apresentavam problemas de indisciplina e comportamento. Devido a esses fatos surgiu a necessidade de compreender adequadamente o tema.
Partindo do pressuposto de como a hiperatividade é percebida e conceituada por alguns professores, optou-se por ancorar este estudo à Teoria das Representações Sociais, o qual
possibilita a percepção de como são representados, elaborados e compartilhados os conhecimentos dos professores. Nesse sentido a pesquisa nos pareceu relevante pelo fato da prática
docente ser afetada por ideologias, linguagens, situações imaginárias do social que influenciam
a atuação junto aos alunos.
Cabe lembrar que as representações elaboram os comportamentos e a comunicação
entre os indivíduos nas suas relações diárias, assim como exercem um papel importante no surgimento e desaparecimento dessas relações e desses comportamentos.
Por isso que é fundamental pensar em formas de modificar as representações da hiperatividade, pensando nos símbolos que as produziram. De acordo com Moscovici (2009): “As
representações sociais são entidades quase tangíveis. Elas circulam, se entrecruzam e se cristalizam continuamente, através de uma palavra, dum gesto, ou duma reunião, em nosso mundo
cotidiano. Elas impregnam a maioria de nossas relações estabelecidas, os objetos que nós
produzimos ou consumimos e as comunicações que estabelecemos. Nós sabemos que elas
correspondem dum lado, à substância simbólica que entra na sua elaboração e, por outro lado,
à prática específica que produz essa substância, do mesmo modo como a ciência ou o mito
corresponde a uma prática científica ou mítica” (MOSCOVICI, 2009, p.10).
Tendo como referencial a teoria das Representações Sociais, a pesquisa será baseada
em levantamento bibliográfico de produções científicas publicadas no Brasil sobre TDAH, bem
como relatos de professores que atuam na Educação Infantil de uma escola pública de São Paulo. Este projeto também buscou compreender as representações sociais dos professores quando atribuem o diagnóstico de hiperatividade em alunos, assim como perceber quais os motivos
que os levam a encaminhar os discentes para avaliação médica e psicológica (MOSCOVICI,
2009, p.10).
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Neste sentido, a Teoria das Representações Sociais se fez importante neste estudo
porque faz e dá sentido às práticas sociais revelando-se como um conteúdo essencial para
se analisar tais práticas, partindo do contexto
onde são desenvolvidas e recriadas as identidades que geram os conteúdos históricos, que,
Caracterizar o entendimento do conpor sua vez, é o produto e produtor da ordem
ceito de aluno, de sua representação social
simbólica (MOSCOVICI, 2003).
e sua atuação está atrelado a forma como os
professores constroem sua prática, legitimanMas, Moscovici (2003) salienta que o
do papéis ideais a serem incorporados pelos
conceito de representações sociais surgiu com
alunos. Sendo assim, a hipótese principal que
os estudos de Durkheim, deixando claro, ennorteou a pesquisa é que alguns professores
tretanto, que o ângulo abordado pela psicoloainda conservam a figura de um aluno padrão,
gia social seria diferente do que fora abordado
idealizado, e todos que não se encaixam no
pela sociologia, ou seja, passaria a dar impormolde criado por eles têm “algum problema”,
tância à estrutura e à dinâmica interna das repor isso que para eles a hiperatividade é o mepresentações, considerando-as como fenômelhor argumento.
no e não mais como conceito. E para o autor,
os fenômenos “estão relacionados com um
TEORIA DAS REPRESENTAÇÕES
modo particular de compreender e de se coSOCIAIS
municar – um modo que cria tanto a realidade
como o senso comum” (MOSCOVICI, 2003, p.
A princípio deve-se considerar que o
49). Contribuindo com o mesmo tema Strozzi
termo “Representações Sociais” foi inaugurado
(2004) salienta que:
pelo psicólogo Serge Moscovici (2003), que
se dedicou em redefinir o termo partindo dos As representações coletivas em Durkheim, consistiam
fenômenos, conceitos e da explicação de tudo em um grande guarda-chuva que abrigava crenças, mique envolve as representações, os problemas tos, imagens, e também o idioma, a religião e as tradie os conceitos da psicologia social; possibili- ções. A leitura crítica de Moscovici mostra que a noção
tando o avanço e o desenvolvimento da Teoria de representações coletivas é por demais abrangente
e geral para dar conta da produção do pensamento,
das Representações Sociais.

DIANTE DISSO, SURGE A SEGUINTE
PROBLEMÁTICA: QUEM É O ALUNO
IDENTIFICADO COMO HIPERATIVO
POR PROFESSORES NO AMBIENTE
ESCOLAR?

Moscovici (2003) tinha como finalidade
construir uma psicologia social do conhecimento, partindo do pressuposto de que a noção
de representação se evidencia na produção de
várias ciências que se dedicavam em estudar a
história das idéias: a antropologia, a economia,
a psicologia, entre outras, que se debruçaram
sobre o estudo do mundo social.

como forma de ação na sociedade (MOSCOVICI, 2003,
p. 13).

Nesta perspectiva pode-se afirmar que
as representações são processos elaborados
entre o psicológico e o social, onde o imaginário social é impregnado por meio do conhecimento que transforma e projeta o mundo social. Sendo que esse conhecimento se utiliza
do senso comum para explicar o pensamento
representativo e para mediar os novos conhePorém a psicologia social se debruçou cimentos (MOSCOVICI, 2003).
no estudo de outra vertente, em relação às reDiferentemente de Durkheim (apud
presentações, que passaram a serem abordadas como teoria, percebendo o conhecimento Moscovici, 2003) que percebia as representasocial de uma forma dinâmica, onde os indiví- ções coletivas como formas de compreender
duos seriam situados no mundo e identificados o todo social sob a ótica da manutenção e
conservação, Moscovici (2003) defendia que
socialmente (MOSCOVICI, 2003).
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as representações não podiam servir apenas
como variáveis explicativas, nem serem vistas
como algo dado. Isso porque orientou seus estudos para comprovarem que, assim como as
coisas, a sociedade também muda, pois passa
pelos processos de novidade e mudança, que
dão origem a diversidade de idéias, gerando
tanto uma desigualdade de poder quanto formas diferentes de representações.

No que se refere ao caráter prescritivo,
vale apontar que quando as representações
refletem as regras e os laços sociais, prescrevem alguns comportamentos e impõem outros,
passando a definir o que é lícito, tolerável ou
inaceitável em determinados contextos sociais.
Já na vertente conceitual, Moscovici (2003)
define Representações Sociais como sendo a
compreensão de imagens, crenças e comporMediante a esses argumentos, Lucci tamentos simbólicos marcados de sentidos.
(2000), baseado nos pressupostos de Mosco- Para isso advoga que:
vici, salienta que as representações sociais têm
três eixos fundamentais. O primeiro baseia-se as representações se mostram semelhantes a teorias
que ordenam ao redor de um tema (as doenças mennos conhecimentos que os indivíduos têm da tais são contagiosas, as pessoas são o que elas corealidade, sendo que estes podem variar em mem, etc.) uma série de proposições que possibilita
quantidade e qualidade.
que coisas ou pessoas sejam classificadas, que seus
Já o segundo diz respeito às imagens
ou representações provenientes das influências deixadas em nosso cérebro pelos objetos
ou pessoas. E o terceiro eixo tem como fundamento o objeto da representação, levando em
consideração as atitudes que se tem a respeito
dele (MOSCOVICI, 2003, p. 13).

caracteres sejam descritos, seus sentimentos e ações
sejam explicados e assim por diante. Além disso, a “teoria” contém uma série de exemplos que ilustram concretamente os valores que introduzem uma hierarquia e
seus correspondentes modelos de ação (MOSCOVICI,
2003, p.210).

Reafirmando com esses argumentos
que a finalidade das representações é tornar a
comunicação não problemática entre pessoas
do mesmo grupo, dando origem a um consenso entre elas, as representações influenciam
as negociações existentes nas conversações,
direcionando as pessoas para se adequarem a
certos modelos e valores simbólicos (MOSCOVICI, 2003).

Por isso que trabalharemos fundamentalmente com as proposições de Serge Moscovici, para entender a importância da teoria,
que acaba por ajustar os sistemas perceptivos
e cognitivos. Segundo Moscovici (2003) as representações têm duas funções primordiais: a
primeira consiste em atribuir formas definitivas
tanto a objetos como às pessoas, por meio da
Segundo Franco, Lucci e Infante (2011,
imposição de modelos. Já a segunda função
tem caráter prescritivo, isto é, são impostas p.2), as representações sociais se manifestam
mediante uma força que penetra e influencia a nos indivíduos por meio da expressão de palamente, para melhor especificar.
vras, gestos e sons, e por meio de imagens, ou
seja, quando utilizam a linguagem demonstram
Cabe ressaltar que a maneira de pen- “o que pensam, o que sentem, como percebem
sar e até mesmo o que se pensa são deter- esta ou aquela situação, que opinião formulam
minados pelas representações que se tem. Sá acerca de determinado fato, que expectativas
(1996) confirma essa ideia quando afirma que: demonstram ter”. Por isso que salientam que:
“as representações têm também por função situar os indivíduos e os grupos no campo social Quando falamos em Representações Sociais, partimos
(permitindo) a elaboração de uma identidade de outras premissas. Acreditamos que elas são elabosocial e pessoal gratificante, ou seja, compatí- rações mentais construídas socialmente, a partir da revel com sistemas de normas e de valores so- lação dinâmica que se estabelece entre a atividade psícial e historicamente determinados” (SÁ, 1996, quica do sujeito e o objeto do conhecimento. Relação
que se dá na prática social e histórica da humanidade
p.44).
e que se generaliza pela linguagem (FRANCO, LUCCI,
INFANTE, 2011, p. 3).
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Esse modo de entender as representações revela que elas também são sinônimos de
criações ou manutenção de identidades e equilíbrios coletivos, que constituem a realidade comum e transformam idéias em práticas, mediante
os processos de troca e das relações sociais,
econômicas e também pessoais. Antes, porém,
de explicitar melhor os aspectos das representações, é necessário entender que elas também
elaboram os comportamentos e a comunicação
entre os indivíduos nas suas relações diárias, assim como exercem um papel importante no surgimento e desaparecimento dessas relações e
desses comportamentos. Essa concepção tem
como consequência o que Moscovici (2003) designou como sendo as estruturas dinâmicas das
representações.

a criança aprende e internaliza um conjunto de valores,
a linguagem e as atitudes sociais, ela modela seu comportamento pelo comportamento dos adultos e pelo de
seus colegas. Finalmente, quando ela mesma se torna
um adulto, se integra ao grupo que a preparou adequadamente para sua pertença a ele (MOSCOVICI, 2003,
p. 156).

Essa concepção, refletida por Moscovici (2003), demonstra que as representações
que se instalam nos indivíduos, se desenvolvem desde a infância até a maturidade, por
meio da observação dos comportamentos que
os envolvem. Quanto a isso, Moscovici (2003)
ressalta que o desenvolvimento do indivíduo é
influenciado:
Desde o dia em que a mãe, com todas as suas imagens e conceitos, começa a ficar preocupada com o
seu bebê. Estas imagens e conceitos são derivados dos
seus próprios dias de escola, de programas de rádio,
de conversas com outras mães e com o pai e de experiências pessoais e elas darão para os seus choros, seu
comportamento e como ela organizará a atmosfera na
qual ela crescerá. A compreensão que os pais têm da
criança modela sua personalidade e pavimenta o caminho para sua socialização (MOSCOVICI, 2003, p. 108).

De qualquer modo, cabe apontar que, a
essência do enfoque do comportamento social
sob a perspectiva das representações se dá devido ao conjunto de símbolos contidos nas relações
sociais, lembrando apenas que, o que é expressado, percebido e imaginado nessas relações,
transformam-se gradualmente em um ambiente
concreto, o que permite afirmar que os aspectos simbólicos dos comportamentos acabam por
Ou seja, são as representações que exconstituir uma linguagem real, que atribui poder e
clareza às representações (MOSCOVICI, 2003). plicam e tornam acessíveis a todos os objetos e
os acontecimentos sociais; porém, em relação
Na verdade, os comportamentos sociais à priorização de determinados estereótipos em
são marcados pelas interações humanas, que, detrimento de outros, especificamente os que
por sua vez, são caracterizadas pelas represen- contribuirão na formação da criança, criam-se
tações. Sendo que as representações não são as informações que constituem o sistema valocriadas por um único indivíduo, mas por pesso- rativo de cada indivíduo (MOSCOVICI, 2003).
as ou grupos, por meio da cooperação e da coNão obstante, existem outras caracmunicação. Isso demonstra que representação
terísticas
das representações que merecem
e interação estão conectadas em um processo
destaque, dentre elas cabe citar que o motivo
dialético (MOSCOVICI, 2003).
que leva as pessoas a construírem as reprePara esclarecer, essas representações sentações está relacionado à necessidade de
que permeiam os comportamentos constituem transformarem aquilo que lhe é estranho ou
a sociedade, ou melhor, são as forças que ge- perturbador em familiar, colocando-o em uma
ram a comunicação e a transformação social. Por categoria e contexto conhecidos, para que
isso que as representações, mesmo que sejam compreendam a realidade e tenham um sentisimbólicas ou mentais, possuem uma realidade mento de pertencimento ao grupo (MOSCOVIque pode ser comparada com o que se percebe CI, 2003).
em uma realidade física. Como se pode perceber
Dessa forma, fica explícito que a motisão os comportamentos que transformam as representações em realidade, por isso que Mosco- vação para a elaboração das representações
sociais é “a tentativa de construir uma ponte envici (2003) salientou que:
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tre o estranho e o familiar; e isso à medida que
o estranho pressuponha uma falta de comunicação dentro do grupo, em relação ao mundo,
que produz um curto–circuito na corrente de
intercâmbios e tira do lugar as referências da
linguagem” (Moscovici, 2003, p. 207). A partir desse pressuposto pode-se considerar que
não existem representações sem linguagem, e,
do ponto de vista dinâmico, as representações
são vistas como rede de idéias, metáforas e
imagens divergentes das teorias, pois são mais
móveis e interligadas livremente.
Mediante essas características das representações é que se pode perceber que não
é proveniente de suposições de pesquisadores, mas é um saber efetivamente praticado,
porque altera comportamentos, percepções e
conceitos, por isso que Lane (1995) advoga
que o conceito foi criado para enfatizar a percepção do sujeito ativo e criativo na sociedade,
divergente da redução do homem à passividade, abordado por outras teorias. Na verdade,
representação é a interpretação que fazemos
de algo (LANE, 1995).

A objetivação tem a propriedade de
unir aquilo que não é familiar com a realidade,
tem a finalidade de atribuir forma àquilo que
é abstrato, tornando-o elemento concreto, em
vez de elemento do pensamento. Em síntese,
objetivar “é reproduzir um conceito em uma
imagem” (MOSCOVICI, 2003, p.72).
Já a ancoragem consiste na integralização cognitiva das idéias, acontecimentos,
pessoas, relações, entre outros, a um sistema
de pensamento social existente, é “trazer para
categorias e imagens conhecidas o que ainda
não está classificado e rotulado” (LEME, 1995,
p. 48), e ao mesmo fornecer um contexto inteligível ao objeto para que seja possível interpretá-lo, comparando-o com um paradigma de
uma categoria que nos é apropriada.

O ato de representar se manifesta também quando são apresentados aspectos que
satisfaçam as condições de uma coerência argumentativa e da integridade normativa do grupo, não tendo como finalidade a reprodução
desses aspectos apenas, mas a modificação
dos mesmos. Dizendo de outra forma, os valores e saberes são produzidos por indivíduos
impregnados de representações, que, de certa
Confirmando a fala de Lane, Sá (1995) forma, ao produzirem algo, expressam sua culafirma que em “uma sociedade pensante, os tura, modos de ser e condutas (LEME, 1995).
indivíduos não são apenas processadores de
informações, nem meros ‘portadores’ de ideTRANSTORNO DO DÉFICIT DE
ologias ou crenças coletivas, mas pensadores
ATENÇÃO E HIPERATIVIDADE (TDAH)
ativos” (p. 28). Esse sujeito é mediado pelas
representações, ou melhor, são as representações que estabelece a relação entre o sujeito e
O TDAH aparece na literatura como um
o mundo, definindo sua identidade social, seu distúrbio presente em indivíduos que frequentemodo de ser particular e sua ação social. Con- mente têm dificuldades de atenção e impulsivisiderando que essas representações podem dade. Para melhor especificar, não se trata de
mudar as atitudes dos indivíduos em relação a atitudes esporádicas, e as pessoas acometidas
algo fora deles mesmos (MOSCOVICI, 2003). por esse transtorno pode apresentar ambas
Pode-se observar que a construção
das representações envolve dois processos
enunciados por Moscovici (2003): a objetivação e a ancoragem, que estão inter-relacionados e ocorrem concomitantemente. É por meio
da ancoragem e da objetivação que nos aproximamos daquilo que nos é estranho.

características ou apenas uma delas. Rohde,
Mattos e cols (2003) destacam que o TDAH é:
um transtorno do desenvolvimento infantil, cujos sintomas surgem na infância, persistem na vida adulta em
mais da metade dos casos e resultam em dificuldades
nos âmbitos da vida pessoal, acadêmica, familiar, social
e profissional do indivíduo portador, além de provocar
forte impacto na vida das pessoas com quem se relaciona cotidianamente (MATTOS; COLS, 2003, p. 34).
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Segundo Relvas (2009) o TDA pode
Em relação ao público atingido pelo
ser definido com as seguintes palavras:
TDAH, Sam Goldstein (2006) salienta que o
transtorno aparece, na maioria das vezes, na
É um transtorno psiquiátrico, neurológico, mais comum primeira infância, atingindo cerca de 3% a 5%
da infância e da adolescência, de causas ainda descoda população durante a vida toda. O autor tamnhecidas, mas com forte participação genética na sua
etiologia. Acompanha o sujeito por toda a vida. Ele não bém aponta que algumas crianças desenvolé transtorno de aprendizagem (TA), mas os sintomas vem o transtorno precocemente, contudo, ansão desatenção, impulsividade que afetam secundaria- tes dos quatro ou cinco anos não se consegue
mente a aprendizagem (RELVAS (2009, p. 88) .
fazer um diagnóstico preciso. Segundo Goldstein (2006) existem quatro formas por meio das
Já o DSM IV – TR (Associação Psiqui- quais o TDAH pode ser classificado, a saber:
átrica Americana, 2000) aponta três subtipos forma hiperativa/impulsiva, forma desatenta e
de critérios do TDAH, ou seja, aquele que é forma combinada ou mista.
predominantemente desatento, o predominantemente hiperativo/impulsivo e o combinado.
A forma hiperativa/impulsiva caracteriTambém salienta que os indivíduos devem za-se pela presença de, no mínimo, seis sinmostrar sintomas de TDAH durante, no mínimo, tomas, levando em consideração pelo menos
seis meses, sendo que os sintomas que geram
dois ambientes diferentes. As características
comprometimentos tenham se desenvolvido
apontadas por ele são:
até a idade de sete anos. Por isso o DSM IV
aponta que o diagnóstico requer que os sin• Dificuldade em continuar sentada ou patomas que comprometem o desenvolvimento
rada;
estejam presentes em mais de um ambiente,
• Corre sem direção ou sobe demais nas
e os dados devem ser fornecidos por pais e
coisas;
professores.
• Agitação, mexendo com as mãos e/ou
pés, ou se movendo na cadeira;
Levando em consideração estudos já
• Procede como se fosse movida a motor,
realizados sobre o TDAH, Rohde e Benczik
“elétrica”;
(1999) apresentam três características básicas
• Fala em demasia;
para o transtornos, ou seja, a desatenção, a
• Dificuldade em participar de uma ativiimpulsividade e a agitação. Destaca-se que a
dade que exija silêncio;
criança com TDAH não consegue se concen• Antes das perguntas serem formuladas
trar, se distrai com facilidade, não lembra de
se precipita a respondê-las;
seus compromissos, perde objetos, têm dificul• Interrompe frequentemente conversas e
dades de seguir instruções, não consegue se
atividades das quais não está participando;
organizar, fala em demasia, não tem paciência
• Não consegue esperar sua vez, na fila,
de esperar sua vez e responde a perguntas anbrincadeiras, etc.
tes de serem feitas (RELVAS, 2009, p. 88).
Na forma desatenta a criança também
Cabe destacar que as causas do TDAH
ainda permanecem desconhecidas, levando precisa apresentar pelo menos seis dos aspecem consideração o fato de não existir um teste tos citados por ele:
diagnóstico específico para ele. Por outro lado
faz-se necessário apontar que não existe uma
• Dificuldade em conservar a atenção;
única forma de TDAH, mas este afeta a criança
• Corre sem direção ou sobe demais nas
em casa, na comunidade e na escola, e prejucoisas;
dica seu relacionamento com as pessoas nes• Desvia a atenção com facilidade, seria o
sas três esferas, ou seja, seu relacionamento
tão conhecido “viver no mundo da lua”;
com familiares, colegas e professores.
• Não percebe detalhes ou comete erros
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por falta de cuidado;
• Aparenta não ouvir;
• Não tem facilidade em seguir instruções;
• Tarefas que exigem esforços mentais
prolongados são evitadas ou não são apreciadas;
• Não consegue se organizar;
• Perde ou esquece objetos necessários
para uma atividade;
• Esquece com facilidade o que aprende.

elas e as discussões em relação ao aluno identificado como hiperativo foram colhidas com facilidade, pois nas reuniões coletivas da escola
todas estavam presentes.
Com a contribuição da Teoria das Representações Sociais que são definidas, segundo Jodelet (2005) como uma “...forma de
conhecimento, socialmente elaborada e partilhada, com um objetivo prático, e que contribui
para a construção de uma realidade comum a
um conjunto social” (p. 22), procuramos compreender o significado das representações elaboradas pelos professores em relação aos alunos identificados como hiperativos.

A forma combinada ou mista é caracterizada quando é apresentado pela criança
dois conjuntos das formas hiperativa/impulsiva
e desatenta. Levando em consideração os estudos já realizados em relação ao TDAH percebemos que ainda há campos de estudos em
A discussão iniciou-se com a seguinte
relação ao tema, mas não podemos omitir que: pergunta: “Como são as salas de aula de vocês?”.
Por enquanto a melhor medida de contorno dos proA professora B começou ressaltando:
blemas de alunos com TDAH, em sala de aula, parece
“Já dou aula há vinte três anos e percebo que
ser a mudança de postura do professor, no sentido de
tornar o ensino mais participativo, solidário, democráti- a cada dia está pior...muitos alunos hiperativos
co, criativo e reflexivo, ao mesmo tempo em que as po- na sala”.
líticas educacionais devem contribuir para a promoção
A professora D continuou: “Parece
social de todos, em sua diversidade. O grande desafio mentira, mas desde pequenos já dá para perque se coloca a formação docente para trabalhar com
ceber aqueles que têm algum problema”.
alunos com TDAH é a ressignificação da formação no
“Lá na sala o M e o L desestruturam a
sentido de focalizar os esforços mais em “como a criança aprende” do que de técnicas de ensino (REIS, 2006, sala toda, eles têm algum problema na cabeça,
p. 150).
são diferentes da S e do P. Não param um minuto”, argumentou a professora A.
RESULTADOS E DISCUSSÃO
Já a professora C destacou: “Se não
fosse aquela turminha a sala seria outra, os
A pesquisa teve como finalidade com- alunos são bons, conseguem ficar sentados,
preender as Representações Sociais de alguns prestam atenção, fazem a atividade e brincam
professores sobre alunos identificados como no lugar. Agora aqueles quatro...sei não...”.
hiperativos, bem como o que os levou a diag“Gente, eu ‘tô’ falando...há uns dez
nosticarem seus alunos precocemente. Para anos a gente dava aula sossegado, dificilmenque a pesquisa fosse possível, foram registra- te a gente tinha aluno hiperativo na sala”, disse
das conversas feitas com alguns docentes, e a professora B.
optamos por priorizar uma escuta com profes“Era bem diferente quando eu comesores que atuam na educação infantil de uma cei também. Os alunos conseguiam acomescola pública do município de São Paulo.
panhar a turma, eram obedientes, tinham os
mesmos ritmos. Ninguém nem sabia o que era
Foram registradas conversas realiza- hiperatividade, mas hoje as coisas mudaram,
das com quatro professoras que atuam com tem muitos alunos hiperativos nas salas e só o
alunos, que têm entre cinco e seis anos, duran- professor para dar conta deles e dos outros”,
te o segundo semestre do ano de 2014. Como apontou a professora D.
fazem parte da mesma escola, o diálogo entre
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Cabe destacar que a fala das professoras apontam para duas questões significativas:
a postura de um aluno ideal e a mudança do
público atendido na escola, ou seja, algumas
professoras destacam que há aproximadamente dez anos as crianças tinham outro comportamento, as salas eram compostas por alunos
que tinham ritmos semelhantes, se comportavam, não ameaçavam a estrutura da sala; e
como as características do alunado eram semelhantes, não havia a necessidade de conhecer sobre a hiperatividade e suas causas.

Não pretendemos reduzir a docência a um conceito ou
a um receituário pronto e acabado, até porque a prática
pedagógica precisa revitalizar-se tomando como fonte
inspiradora do seu conteúdo os acontecimentos sociopolíticos e culturais. Falando de docência, estamos tratando não de uma categoria metafísica, mas de uma
categoria social e histórica, na busca permanente de
uma sociedade mais justa (MATOS, 2002, p. 67).

Nesse sentido, temos a necessidade
de uma prática contextualizada, por meio da
qual seja possível rever qual a representação
de aluno que permeia a prática docente, bem
como o entendimento de que não é a atribuiNesse sentido podemos destacar que ção do termo “aluno hiperativo” que transforainda hoje existe uma expectativa em relação mará o contexto educacional. Diante disso, Roaos alunos, ao cumprimento de papéis estabe- cha e Del Prette (2010) comentam que:
lecidos para serem cumpridos por eles. Temos
[...] o uso dos termos “TDAH” ou ‘crianças com TDAH
representações provenientes das professoras, ’ não deve ser utilizado como explicação do compordos papéis que devem ser desempenhados na tamento nem para justificar os desempenhos apresensala de aula pelos discentes, e essas represen- tados por essas crianças, até porque o rótulo não traz
tações são resultados da construção de sua em si qualquer explicação para o fenômeno comportaprática e experiência pedagógica. Por isso que mental, que é sempre muito complexo (PRETTE, 2010,
p. 35).
vale frisar o que Louro (1997) destacou:
A escola delimita espaços. Servindo-se de símbolos e
códigos, ela afirma o que cada um pode (ou não pode)
fazer, ela separa e institui. Informa o “lugar” dos pequenos e dos grandes, dos meninos e das meninas. Através de seus quadros, crucifixos, santas ou esculturas,
aponta aqueles ou aquelas que deverão ser modelos e
permite, também, que os sujeitos se reconheçam (ou
não nesses modelos), (LOURO, 1997, p.58).

Por meio da fala da professora A, quando compara os comportamentos dos alunos M
e L com o comportamento de S e P, podemos
ver que existe um modelo que permeia sua prática. Por outro lado, uma das professoras aponta que não havia a necessidade de se estudar
sobre hiperatividade, assim como a incidência
de aluno hiperativo em sala de aula é um tema
atual. Sabemos que a sociedade não é estática e que os seres humanos estão em constante mudança, por isso a prática pedagógica
de vinte anos atrás não deve ser a mesma de
atualmente. Em relação a isso, Matos (2002)
salienta que:

Dessa forma percebemos que quando
se evita a classificação dos alunos, o estereótipo que se tem em relação a ele pode ser
repensado e o processo educativo fica suscetível a mudanças. Em outro momento discutimos
sobre os comportamentos dos alunos considerados hiperativos, e obtivemos falas, cheias de
representações.
Lançamos a seguinte pergunta: “Como
agem os alunos que são considerados hiperativos por vocês?”.
A professora D iniciou argumentando:
“Eles têm muita energia, não conseguem ficar
sentados por muito tempo, incomodam os colegas, não se concentram em atividades que
são mais paradas, só querem brincar e correr...”
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A professora B destacou: “São crianças inquietas, agitadas, que desobedecem
todo o tempo, brigam com os coleguinhas, não
fazem a atividade, falta com respeito ao professor, conversam o tempo todo, falam palavrão,
deixam o material jogado no chão, querem ficar no parque o dia todo”.
Já a professora C salientou: “Eles são
terríveis... desestruturam toda a sala com suas
gracinhas, não têm limites, bagunçam, batem
nos colegas, saem da sala sem autorização,
correm durante a atividade, levantam do lugar
o tempo todo... por isso conversei com a mãe
deles e pedi que levassem ao médico para que
ele passasse algum remédio, pois esse tipo de
comportamento não era normal, então escrevi um encaminhamento destacando que eram
crianças hiperativas”.
Por meio das falas das professoras,
percebemos que existem dois focos: o primeiro é o fato da representação de aluno hiperativo estar longe do modelo de aluno idealizado, que foi construído ao longo da história do
universo escolar; e o segundo é o desconhecimento do que seria o TDAH, por parte dos
professores que fizeram parte dessa pesquisa.
Podemos constatar isso na fala da professora
C, que destacou que encaminhou o aluno, já
com diagnóstico, ou seja, temos a professora
colocando-se no lugar de especialista.

Por meio das falas das professoras, pudemos identificar que algumas não tinham ideia
do que fosse o TDAH, assim como a maioria
tinha uma representação de aluno idealizado, e
sua prática pedagógica girava em torno desse
foco. Esses dados apontam para a necessidade de estratégias que busquem propiciar às
professoras conhecimentos sobre TDAH, para
que consigam desenvolver uma prática longe
de estigmas e representações, ou seja, uma
prática docente que alcance os alunos, na qual
esses não são rotulados e estigmatizados. Por
isso que Carvalho (2004) elucida que:
precisamos de educadores que aceitem seu papel político-pedagógico, transformando a sala de aula e a escola em espaços de reflexão crítica, de inventividade,
sempre em busca da eqüidade, da justiça e da paz.
Precisamos de educadores que não reforcem a competitividade e o individualismo destrutivo e sim que estimulem as práticas de solidariedade orgânica e de cooperação, tornando-os mais hábeis, mais fortes, seguros e
mais humanos (CARVALHO, 2004, p. 163).

Não podemos negar que a questão
do limite é um desafio que permeia o universo escolar, mas não podemos confundir falta
de limites de crianças cheias de energia, com
crianças hiperativas. Partindo do pressuposto
que ainda existem representações do aluno
idealizado, Perrenoud (2002) nos convida a refletir que existe a necessidade de:
[...] livrar os profissionais do trabalho prescrito, para
convidá-los a construir seus próprios procedimentos em
função dos alunos, da prática, do ambiente, das parcerias e cooperações possíveis, dos recursos e limites
próprios de cada instituição, dos obstáculos encontrados ou previsíveis (PERRENOUD, 2002, p.198).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em relação ao que foi discutido anteriormente, cabe frisar que as conquistas que envolvem a discussão sobre o TDAH têm sido significativas, tanto para não termos diagnósticos
errados quanto para aprimorar as formas de ação junto aos alunos que realmente precisem de
atendimento especializado.
Por isso que é de suma importância salientar que constantemente professores se defrontam com situações que envolvem a necessidade de discernir os comportamentos de seus
alunos, e têm como rivais a falta de informação, estudos e clareza de pesquisas sobre o tema;
porém precisam estar preparados para saber diferenciar até onde termina a falta de limites e
inicia a necessidade de ajuda ao discente; tendo como fundamento que o diagnóstico deve ser
atribuído pelo especialista, que comprovaram a melhor forma de tratamento e medicar a criança
se for necessário.
Diferentemente de comportamentos, o TDAH pode ser compreendido como um distúrbio
que não depende do desejo da criança; é algo que vai além de sua vontade, e não pode ser
sinônimo de criança bagunceira, mal educada, cheia de energia.Dessa forma fica explícito que a
compreensão do conceito de representação social, como categoria de análise histórica, auxilia
a perceber qual o lugar atribuído ao aluno e também às relações existentes entre o professor e o
aluno no espaço escolar, são produtos de uma construção social sobre a educação e faz parte
de padrões de comportamento que se espera para ambos.
Por isso o conceito de Representação Social permite compreender e analisar os rótulos e modelos de aluno construídos ao longo da história, assim como pensar em formas para
modificar as representações do que é ser aluno, pensando nos símbolos que os produziram. A
hipótese inicial consistia em destacar que algumas professoras ainda conservam a figura de um
aluno padrão, idealizado; aqueles que não se encaixam nesse molde têm “algum problema”, por
isso para elas a hiperatividade é o melhor argumento.
Esta hipótese foi confirmada por meio das falas das professoras e da articulação com
o referencial teórico estudado; principalmente quando algumas destacam os comportamentos
e comparam os alunos como justificativa para o diagnóstico de crianças hiperativas atribuído
por elas para os alunos que se diferenciavam da representação de aluno ideal que as docentes
tinham.
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MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL: A IMPORTÂNCIA
DA MÚSICA NO PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO DE
CRIANÇAS ENTRE 4 E 5 ANOS

RESUMO: O presente estudo investigou a importância da música no processo de desenvolvimento de crianças com 04 e 05 anos de idade. Para tanto, buscou-se analisar as teorias sobre
o desenvolvimento infantil de uma forma mais ampla, para em seguida passar para a análise
de estudos sobre o tema proposto. Para a construção das informações foi feita uma revisão
da bibliografia, o que possibilitou a construção de conhecimentos a respeito da música na
Educação Infantil como instrumento de ensino, de conhecimento cultural e promoção da cidadania. Percebeu-se que a aquisição da escrita envolve outros mecanismos que extrapolam
os bancos escolares e que quanto maior é o contato da criança com as diversas manifestações
culturais, maiores serão as possibilidades de ampliar seu conhecimento.

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

A

música é uma arte que está presente em vários momentos da vida e, consequentemente, no processo de desenvolvimento da humanidade, exercendo um papel
importante na formação da criança. A música, além colaborar para a formação
do indivíduo, proporciona sensibilidade aos sons, desenvolvimento da concentração, da coordenação motora, da socialização, do respeito a si e ao grupo e disciplina.
Além de ser um estímulo agradável, a música tem o poder de quebrar a rotina proporcionando um ambiente favorável para que os alunos aprendam com entusiasmo ampliando e
facilitando a aprendizagem de forma significativa, ensinando-o a ouvir e escutar de maneira mais
ativa e reflexiva.
No contexto escolar há muitas instituições trabalhando a música apenas em datas especiais, com movimentos prontos e repetidos, fazendo dessa vivência algo mecânico, sem sentido
e com hora marcada, afastando assim as verdadeiras vivências e possibilidades que a música
pode proporcionar, pois, percebe-se que, no tocante à educação, principalmente na educação
dos primeiros anos escolares, a percepção auditiva é guiada por limites impostos pela cultura
em que o indivíduo se insere.
.
Nesse sentido, este estudo trouxe uma discussão sobre o tema: “A Música na Educação
Infantil: A importância da música no processo de desenvolvimento de crianças com 04 e 05
anos de idade” com a intenção de tentar colaborar com os educadores inseridos na Educação
Infantil e na Educação Básica, a partir de uma análise crítica sobre a utilização da música nos
processos de aprendizagem das crianças inseridas no ensino regular.
Para tanto, buscou-se realizar um levantamento bibliográfico sobre a música na Educação Infantil; caracterizar o desenvolvimento das crianças com 04 e 05 anos de idade e identificar
as possíveis contribuições da música para o desenvolvimento da aprendizagem em crianças
desta faixa etária.
Para compor os pressupostos teóricos foram utilizadas referências de autores como Brito
(2001;2003), Chomsky (1971), Piaget (1983;1995), Souza (2000), entre outros que ofereceram
importantes contribuições para as pesquisas referentes ao desenvolvimento da criança e, em
particular, da contribuição da música na Educação Infantil.
Após o levantamento teórico serão apresentadas as considerações finais acerca do
tema proposto neste estudo e possíveis propostas para o trabalho de educação utilizando a música como instrumento de mediação do conhecimento e do desenvolvimento da aprendizagem
infantil.
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O DESENVOLVIMENTO DA
LINGUAGEM

atividades, permanecendo até mesmo concentrado em si mesmo. (Piaget, 1995).

Na constituição do pensamento, fase
denominada por Piaget como “A gênese do
pensamento” a linguagem permite à criança
narrar suas ações com uma maior riqueza de
detalhes, sendo capaz inclusive de reconstituir o passado. É nesta fase que se encontra a
transição entre pensamento egocêntrico puro –
De acordo com Piaget (1995), com o mais simbólico e, portanto, mais imaginativo, e
surgimento da linguagem e, por consequência, o pensamento intuitivo – mais real e elaborado
da comunicação, o comportamento da criança (PIAGET, 1995).
é intensamente transformado, tanto no aspecto
Na fase “intuitiva” a criança afirma o
afetivo, quanto no intelectual, pois, no momento do surgimento da linguagem, a criança se tempo todo, porém sem comprovar o que foi
encontra às voltas com o mundo social e o das dito, pois não possui ainda domínio verbal definido e a coerência das informações é suplanrepresentações interiores.
tada pela intuição, que configura o auge do
Piaget caracteriza esta fase como “A desenvolvimento mental da criança dos 02 aos
primeira infância” (dos 02 aos 07 anos) que 07 anos de idade (PIAGET, 1995).
Nos primeiros anos escolares a relação
da criança com a comunicação revela a importância da linguagem como atividade simbólica oral, associada a elementos para verbais,
como entonação e acentuação expressivas, e
não verbais como gestos, atitudes, mímicas.

é aquele na qual “as crianças falam, mas não
podemos saber se escutam”(1995, p.42). É
neste período que surgem as consequências
essenciais para o desenvolvimento intelectual
da criança: socialização da ação, a gênese do
pensamento, a intuição e as transformações da
vida afetiva. Destas consequências há:

Durante o desenvolvimento mental da
criança, “a afetividade” provém das transformações advindas do começo da socialização.
É nesta fase que os sucessos e os fracassos
se mesclam, elevando ou abaixando as pretensões do indivíduo com relação ao seu futuro. É
também nesta fase que se desenvolve os pre[...] uma possível troca entre os indivíduos, ou seja, o ceitos morais que momentos permanecem ininício da socialização da ação; uma interiorização da tuitivos e em outros mais autônomos (PIAGET,
palavra, isto é, a aparição do pensamento propriamente 1995).
dito, que tem como base a linguagem interior e o sistema de signos, e, finalmente, uma interiorização da ação
como tal, que, puramente perceptiva e motora que era
até então, pode daí em diante se constituir no plano
intuitivo das imagens e das experiências mentais (PIAGET, 1995, p.24).

Se para Piaget, o desenvolvimento da
linguagem passa por fases que dependem do
desenvolvimento da inteligência da criança,
para Chomsky (1971, o.36) “a criança constrói essa teoria ideal sem instrução implícita”,
pois “adquire esse conhecimento numa fase
que não é capaz de grandes desempenhos intelectuais em muitas outras áreas, e que essa
realização é relativamente independente da inteligência”.

Na fase da “socialização da ação” há
trocas de comunicação, porém estas são decorrentes primordialmente do aparecimento da
linguagem que se inicia com a imitação dos
sons, para partir para o estabelecimento definitivo da linguagem. Neste momento a criança
descobre, entre outras coisas, as possibilidaPara compreender melhor as teorias
des de troca com outros indivíduos, sejam eles acerca do desenvolvimento da linguagem,
adultos ou com outras crianças, faz uso de mo- Souza (2000, p.11) traça um paralelo analítico
nólogos enquanto brinca, e desenvolve suas e comparativo entre as ideias de Vygotsky e

645

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Bakhtin com a intenção de tentar responder o
A MÚSICA E O DESENVOLVIMENTO
que é linguagem, “seu lugar na constituição do
DA CRIANÇA
sujeito e das ideologias, seu papel na compreensão do sujeito na sua relação com a cultura
A música é a linguagem que se manie o progresso da sociedade de classes”.
festa em formas sonoras capazes de propagar
e comunicar sensações, sentimentos e pensaDe acordo com Souza (2001, p.15), mentos, seja por intermédio da ligação entre
para Bakhtin “a categoria básica da concep- o som e o silêncio ou por meio da relação enção de linguagem é a interação verbal, cuja tre os aspectos sensíveis, estéticos, afetivos e
realidade fundamental é seu caráter dialógico”. cognitivos, além de promover a interação no
Em outras palavras, a linguagem ocorre no di- âmbito educacional (SOUZA, 2001).
álogo entre textos, tanto falados quanto escritos e, portanto, no ato da comunicação. Para
Na Educação Infantil, além de ser um
Vygotsky, no entanto, “o uso da linguagem se poderoso meio de integração social, a música
constitui na condição mais importante do de- atinge vários objetivos, tais como o desenvolsenvolvimento das estruturas psicológicas da vendo da expressão, do equilíbrio e da autoescriança” e que “a interiorização dos conteúdos tima, que são ampliados intuitiva e espontanehistoricamente determinados e culturalmente amente com a formação de hábitos e atitudes
organizados se dá principalmente por meio da comportamentais como: lavar as mãos antes
linguagem” (Souza, 2001, p.17-18).
do lanche e fazer silêncio, por exemplo, combinados com uma música que remeta ao hábito
Percebe-se que tanto Vygotsky, quanto executado no momento. Segundo Brito:
Bakhtin:
[...] destacam o valor fundamental da palavra como o
modo mais puro de interação social. Mas, se para Vygotsky o significado da palavra é a chave da compreensão da unidade dialética entre pensamento e linguagem
e, como consequência, da constituição da consciência
e da subjetividade, para Bakhtin, a palavra, além de
instrumento da consciência, é, também, espaço privilegiado da criação ideológica (SOUZA, 2001, p. 18, grifo
do autor).

Assim como a linguagem contribui
para o desenvolvimento psicológico da criança
e passa por fases distintas, há vários mecanismos para incentivar este desenvolvimento,
como o uso de materiais pedagógicos lúdicos
e também da exploração de manifestações artísticas e culturais, como a música, por exemplo, foco principal desta pesquisa e que será
tratado no capítulo seguinte (SOUZA, 2001).

Aprender a escutar deve ser um dos aspectos trabalhados com empenho e atenção pelos educadores, pois,
é por meio da audição e da percepção que adquirimos
os conteúdos, principalmente na Educação Infantil. Por
este motivo, a música é um instrumento facilitador no
desenvolvimento da criança e seu uso deve ser incentivado em sala de aula, porém de forma mais ampla do
que a utilizada habitualmente (BRITO, 2003, p.187).

Neste sentido, faz-se necessário trabalhar a música interdisciplinarmente para que
todas as disciplinas possam se articular, pois
a expressão musical das crianças é caracterizada por aspectos intuitivos e afetivos, bem
como pela exploração (sensório-motora) dos
materiais sonoros. Deste modo as crianças integram a música às demais brincadeiras e jogos: cantam enquanto brincam, acompanham
com sons os movimentos de seus carrinhos,
dançam e dramatizam situações sonoras diversas, conferindo “personalidade” e significados
simbólicos aos objetos sonoros ou instrumentos musicais e à sua produção musical (BRITO,
2001).
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Para entender melhor o uso da música na Educação Infantil, tomou-se por base um
estudo feito por Brito (2001) sobre o trabalho
do compositor, educador e ensaísta alemão,
naturalizado brasileiro, Hans-Joachim Koellreutter. Em seu livro Koellreutter Educador: O
humano como objetivo da educação musical,
Brito (2001) mostra que para Koellreutter a linguagem musical é:
[...] meio de ampliação da percepção e da consciência, que contribui para a superação de preconceitos e
pensamentos dualistas decorrentes do racionalismo, do
mecanicismo e do positivismo. “A música é em primeiro
lugar, uma contribuição para o alargamento da consciência e para a modificação do homem e da sociedade”
(BRITO, 2001, p.26).

que “é realmente importante ensinar a cada
aluno, grupo, em cada contexto ou momento”
(BRITO, 2001, p.31).
Brito conclui, no capítulo analisado,
que para trabalhar a música, de acordo com
os pressupostos de Koellreutter, é necessário
preparar melhor os educadores, mudar os métodos “heterogêneos e padronizados” do ensino musical vigente, além de abrir os currículos
para a inclusão de aspectos importantes como
“respeito ao interesse, à experiência e ao conhecimento do aluno” (BRITO, 2001, p.50).

Portanto é necessário adotar uma atitude que implique em experimentar, criar, analisar, criticar, dialogar e, seguramente, vincular-se
Porém, para que a música proporciona aperfeiçoadamente com o trabalho realizado.
este “alargamento da consciência” proposto
por Koellreutter, a educação musical deve enOS MÚLTIPLOS CAMINHOS DA
volver de outras áreas do conhecimento, pois
EDUCAÇÃO MUSICAL
“a música, em constante diálogo com o conhecimento, privilegia o ser humano” (BRITO,
Segundo os estudos Gardner (1995),
2001, p.27).
a música tem um grande papel na educação,
a mesma deve ser vista como facilitadora do
processo de aprendizagem. Ou seja, um instrumento para tornar a escola um lugar mais
alegre e receptivo. A escola por sua vez deve
oportunizar a convivência com os diferentes
gêneros, apresentando novos estilos, proporcionando uma análise reflexiva do que lhe é
apresentado, permitindo que o aluno se torne
mais crítico e reflexivo. Também deve ampliar o
conhecimento musical do aluno, afinal a músiBrito trata ainda da questão do método ca é um bem cultural e seu conhecimento não
que para Koellreutter deve partir, num primeiro deve ser privilégio de poucos.
momento da “observação e respeito ao universo cultural, aos conhecimentos prévios, às neA musicalização pode contribuir com a
cessidades e aos interesses dos alunos” para aprendizagem, favorecendo o desenvolvimento
só então adotar procedimentos “não progra- cognitivo/ linguístico, psicomotor e socioafetivo
mados” que visem trabalhar o “espírito criativo, da criança. Para Gardner (1995) a musicalizavivo e curioso que habita nos alunos” (BRITO, ção é um dos elementos contribuintes para o
2001, p.29-30). Quanto ao currículo e aos con- desenvolvimento da inteligência e da integrateúdos, Koellreutter, propunha a “superação do ção do ser. Para ele qualquer pessoa pode
currículo fechado” no qual os conteúdos a se- aprender música e se expressar por meio dela,
rem transmitidos são “previamente determina- desde que sejam oferecidas condições necesdos” sem que antes seja feito uma avaliação sárias para a sua prática (Gardner, 1995).
sobre o contexto do aluno para estabelecer o
A educação musical no Brasil, na visão de Koellreutter em um artigo escrito em
1944 e 1945, descrito por Brito, diz que ainda
que já tenha sido feito trabalhos educacionais
a partir da perspectiva da música “a educação
musical continua a ser, no Brasil, o mais sério
problema no terreno da música” (KOELLREUTTER, 1997, p. 109, apud BRITO, 2001, p.28).
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Assim como vimos à questão musical
também é abordada por Gardner na teoria das
inteligências múltiplas, onde ele apresenta alguns motivos pelos quais, a música deve ser
melhor considerada no currículo escolar. Já
para Loureiro (2003), não é fácil assegurar um
lugar para a música no contexto escolar, principalmente porque após a educação infantil o
ensino da música tende a desaparecer por inteiro.

Para Straliotto (2001), o estímulo ao
aprendizado da música é necessário, já que
a música para a criança funciona como uma
nova forma de exteriorização dos sentimentos,
como um novo idioma que servirá de veículo
para as emoções. Ele ainda afirma que a inteligência musical pode ser desenvolvida por
meio da audição, já que cada código sonoro
representa um espaço ativado no cérebro, com
a finalidade de reter a informação.

Ele ainda nos mostra que dessa forma,
a educação musical vê-se diante de um desafio que sem dúvida se apresenta como alicerce
para uma prática efetiva e consistente do ensino da música, que é, o de promover de modo
amplo e democrático, uma educação musical
de qualidade para a escola regular do ensino
básico (Loureiro, 2003). Devemos ver o ensino
da música como um elemento importante para
estabelecer a harmonia pessoal, facilitando a
integração, a inclusão social e o equilíbrio.

Assim, explica que os neurônios, que
recebem as informações codificadas, após
serem ativados pelos códigos musicais, ficam
“abertos” para receberem conhecimento de
outros órgãos dos sentidos. A ativação desses neurônios é ampliada à medida que novos
conhecimentos vão se somando por meio dos
cinco órgãos do sentido. Straliotto (2001) ressalta que, maior será o conhecimento sonoro
da pessoa quanto mais sons diferentes ela ouvir, por estar utilizando uma área cerebral maior
para reter aquelas informações.

O PAPEL DA MÚSICA NO
DESENVOLVIMENTO COGNITIVO,
SOCIAL E AFETIVO
De acordo com Straliotto (2001), a música é um produto da arte que acompanha o
homem. A musicalização participa no processo
do desenvolvimento da personalidade e amadurecimento do caráter, abre caminho para o
estudo de várias inteligências, anima todos os
sentidos restaurando a alegria do ensinar e do
aprender.
A música é uma ciência básica com
um grande número de variações de códigos, o
que segundo Straliotto (2001), possibilitaria o
desenvolvimento intelectual da pessoa. Sabemos que quanto mais cedo as crianças entram
em contato com o mundo da música, e quanto mais tipos de sons a criança ouvir, maiores
são as chances para elas assimilarem novos
códigos sonoros; o que pode ser também ampliado, se a criança praticar um instrumento
musical.

Estudos realizados por Ducourneau
(1988) examinaram os comportamentos e as
correlações neurais da memória musical. Um
desses estudos foi realizado com seis pianistas profissionais, que revelaram como estudavam e memorizavam suas peças. Os resultados
confirmaram a hipótese que a memorização de
compassos estruturais é crucial no armazenamento e decodificação de uma peça musical,
indicando que a familiaridade com o estilo
pode ser uma importante estratégia de memorização.
Jeandot (1990) também realizou estudos, onde estes buscaram estabelecer uma
correlação entre o estudo de música e o desenvolvimento cognitivo em crianças entre
quatro e seis anos de idade. Ele nos explica
que tal como outras formas de inteligência, a
inteligência espacial envolve a habilidade de
estabelecer relações entre itens. Trata-se de
um processo que envolve a identificação de
característica de itens. O processo mental de
sequencialização e especialização envolvem
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altas funções cerebrais, tal como em resolução
de equações matemáticas avançadas, e que
também são utilizadas por músicos, na performance de tarefas musicais.

o outro. Para Weigel (1988) e Barreto (2000)
as atividades relacionadas à música podem
contribuir de maneira indelével no reforço no
desenvolvimento cognitivo/ linguístico, psicomotor e socioafetivo da criança das seguintes
Os resultados do estudo realizado por formas:
Jeandot (1990) indicam que há uma ligação
entre a instrução musical nos primeiros anos de
No desenvolvimento cognitivo/ linguísvida e o crescimento cognitivo em habilidades tico, a fonte de conhecimento da criança são
“não musicais”. O estudo não confirmou uma as situações que ela tem oportunidade de
ligação causa entre música nos primeiros anos experimentar em seu dia a dia. Dessa forma,
de vida e habilidades verbais. Os dados suge- quanto maior a riqueza de estímulos que ela
rem também que os ganhos cognitivos resul- receber melhor será seu desenvolvimento intetam da experiência musical precoce. Segundo lectual. Nesse sentido, as experiências rítmicas
Ilari (2003), o interesse pelo desenvolvimento musicais que permitem uma participação ativa
cognitivo musical tem crescido de modo subs- (vendo, ouvindo, tocando) favorecem o desentancial nas últimas décadas devido a recentes volvimento dos sentidos das crianças.
descobertas no campo da neurociência.
Ao trabalhar com os sons ela desenvolPara Souza (1997), quando um adulto ve sua acuidade auditiva; ao acompanhar geshouve atentamente uma peça musical, e com- tos ou dançar ela está trabalhando a coordepreender esta linguagem, uma enorme quan- nação motora e a atenção; ao cantar ou imitar
tidade de informações, são processadas mui- sons ela esta descobrindo suas capacidades
to rapidamente. Muito desse processamento e estabelecendo relações com o ambiente em
acontece automaticamente, abaixo do plano que vive.
consciente de análise, porque não há tempo
para refletir sobre cada detalhe enquanto uma
Já no desenvolvimento psicomotor Weimúsica acontece.
gel (1988) e Barreto (2000) mostram que as
atividades musicais oferecem inúmeras oportuOs elementos da sentença musical nidades para que a criança aprimore sua habisão, portanto, processados mais rapidamente. lidade motora, aprenda a controlar seus músIsto acontece de um modo que o ouvinte atento culos e mova-se com desenvoltura.
não tem tempo de compreender todos os significados envolvidos. Ao mesmo tempo, o ouvinPara eles o ritmo tem um papel imte depende de uma aprendizagem perceptual, portante na formação e equilíbrio do sistema
a qual é obtida no contexto de sua cultura par- nervoso; isto porque toda expressão musical
ticular. Ele ainda nos ensina que elementos na ativa age sobre a mente, favorecendo a descarestrutura cognitiva musical de um adulto, tam- ga emocional, a reação motora e aliviando as
bém podem ser encontrados em crianças, o tensões. Qualquer movimento adaptado a um
que indica que, em uma mesma cultura há uma ritmo é resultado de um conjunto completo e
precoce e grande influência na aquisição de complexo de atividades coordenadas.
habilidades cognitivo-musicais. São vários os
aspectos da relação música-cognição.
As atividades de musicalização permitem que a criança conheça melhor a si mesma,
desenvolvendo sua noção de esquema corporal, e também permitem a comunicação com
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O presente artigo analisou estudos sobre o desenvolvimento da criança a partir do trabalho com a música, com a intenção de colaborar com os educadores inseridos na educação
infantil, que possuem pouca, ou nenhuma experiência com o trabalho e com a música.
A partir do levantamento bibliográfico foi possível perceber que há bons trabalhos relacionados ao tema desta pesquisa, porém muito ainda há que ser feito, pois desde Villa-Lobos,
passando por Mário de Andrade e pelo alemão Koellreutter, há instituições trabalhando a música
de forma mecânica e apenas em ocasiões especiais.
É importante salientar que o ensino de música visa desenvolver atitudes e habilidades
necessárias para a prontidão da leitura, da escrita, da matemática e de outras disciplinas, esse
ensino também amplia o universo do aluno, o ajudando em seu vocabulário, em atitudes de iniciativa, cooperação, disciplina e concentração.
A criança só conseguirá desenvolver sensações, sentimentos, pensamentos, ideias e valores se desde cedo estiver em contato com os sons. Quando é inserida na escola e bem direcionada, a música é um agente facilitador do processo educacional, desenvolvendo no indivíduo
habilidades sociais, físicas, cognitivas e motoras, e facilitando sua comunicação com o meio.
A música é significativa na formação de um cidadãos críticos é necessária para que todos tenham a oportunidade de participar ativamente como ouvintes, intérpretes, compositores e
improvisadores dentro e fora da sala de aula.
Quanto ao educadores, é de suma importância de se trabalhar com a música na sala de
aula, abrindo espaço para que o aluno possa trazer a música para dentro do ambiente escolar,
deixando com que ele desenvolva seu lado pessoal em atividades de apreciação e produção.
A música existe e sempre existiu como produção cultural, cabe aos pais e aos professores incentivarem a criança a se interessarem pela música, pois é por meio dela que a criança
pode se comunicar e se expressar melhor. Pode-se concluir que estes objetivos só serão realmente ampliados se a educação musical envolver também outras áreas do conhecimento, pois
a música só privilegia o ser humano se estiver em constante diálogos com as diversas áreas do
conhecimento.
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O LÚDICO COMO FERRAMENTA PEDAGÓGICA NO
PROCESSO ENSINO APRENDIZAGEM ÀS SÉRIES
INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL
RESUMO: O ato de brincar quando inserido no Ensino Fundamental vem auxiliar os alunos no
desenvolvimento de seu aspecto cognitivo e assim consequentemente no desenvolvimento
qualitativo de todo o processo ensino aprendizagem, abarcando neste contexto o desenvolvimento do bem-estar, raciocínio e criatividade. Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa envolve verificar a importância do desenvolvimento lúdico para a difusão de um processo
ensino aprendizagem significativo, que contribui para a efetivação de valores essenciais para
seu crescimento e formação (respeito mútuo, cooperação, interação social, ética, liderança).
O lúdico é um processo extremamente importante para o desenvolvimento humano dos alunos que se encontram na fase do Ensino Fundamental, visto que oportuniza experiências e
vivências junto à aquisição de novos conhecimentos e aperfeiçoamentos daqueles já existentes. Para tanto, as atividades lúdicas necessitam ser desenvolvidas de maneira ordenada,
pois não existe nada que a criança não possa aprender brincando. O desenvolvimento de
todo o embasamento teórico deu-se através da metodologia de pesquisa bibliográfica onde
os pesquisadores puderam recolher informações e conhecimentos prévios para a construção
de respostas válidas e originais frente as ideias já discutidas e apresentadas por diferentes
autores em livros, revistas, artigos científicos, monografias e acervos virtuais. Todas as informações coletadas visam ampliar e aprimorar os conhecimentos já existentes, oportunizando
reflexões sobre a importância do desenvolvimento das atividades lúdicas junto aos alunos do
Ensino Fundamental.
Palavras-chave: Aprendizagem; Atividade Lúdica; Conhecimento; Contribuição Afetiva; Ensino
Fundamental.
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INTRODUÇÃO

O

brincar inserido nas séries iniciais do Ensino Fundamental contribui diretamente
como instrumento facilitador no desenvolvimento cognitivo dos alunos, auxiliando assim de maneira significativa no desenvolvimento de todo o processo ensino
aprendizagem. A escolha do tema “O lúdico como ferramenta pedagógica para o processo ensino aprendizagem para as séries iniciais do Ensino Fundamental” surgiu frente à necessidade de
demonstrar aos profissionais envolvidos com o Ensino Fundamental a importância das atividades lúdicas para o desenvolvimento desse alunado, envolvendo para tanto, bem-estar, raciocínio,
criatividade e aprendizagens relevantes.
Sendo assim, o objetivo principal desta pesquisa envolve verificar a importância do desenvolvimento lúdico junto aos alunos do Ensino Fundamental como ferramenta complementar
para a difusão de um processo ensino aprendizagem significativo que contribui para a efetivação
de valores essenciais para seu crescimento e formação (respeito mútuo, cooperação, interação
social, ética, liderança). Já os objetivos específicos envolvem ressaltar a importância dos jogos,
brinquedos e brincadeiras para o desenvolvimento da aprendizagem; proporcionar a vivência de
práticas lúdicas diferenciadas; incentivar aprendizagens dinâmicas, divertidas e criativas.
Portanto, o desenvolvimento desta pesquisa se justifica pelo fato de que o lúdico é uma
ferramenta de extrema importância para o desenvolvimento humano e, dentro do Ensino Fundamental ele auxilia na integração social, na troca de experiências e vivências com o mundo, oportunizando assim a aquisição de novos conhecimentos, bem como o aperfeiçoamento daqueles
já existentes, destacando também na criança nessa fase de escolarização o auxílio em seu
desenvolvimento cognitivo, social, pessoal e educacional por meio da curiosidade, imaginação,
desenvolvimento de habilidades e competências.
Através das atividades lúdicas aplicadas aos alunos de maneira informada e ordenada,
é possível desenvolver nestes a socialização, o pensamento autônomo e a criatividade, visto que
o ato de brincar introduz o ser humano no meio sociocultural desde seu nascimento, portanto,
não existe nada que a criança precise que não possa aprender brincando, visto que todos os
conteúdos podem ser ensinados e aprendidos através de jogos, brinquedos e brincadeiras (livres e dirigidas).
A problemática que envolve esta pesquisa é: De que maneira os professores do Ensino
Fundamental podem fazer uso das atividades lúdicas tanto no auxílio de indivíduos cidadãos
comprometidos quanto no desenvolvimento efetivo de aprendizagens qualitativas?
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Para responder a estas e outras questões, optou-se pela metodologia de pesquisa bibliográfica, pois através desta é possível oferecer maiores particularidades junto aos problemas
indicados, com a intenção de torná-los mais compreensíveis e para tanto, os pesquisadores irão
procurar conhecer estudos já realizados sobre o tema em questão, com a finalidade de recolher
informações e conhecimentos prévios que os direcionam a construção de respostas válidas e
originais frente às ideias já discutidas e apresentadas por diferentes autores, pesquisadores e
estudiosos.
O trabalho será embasado em textos disponibilizados em livros, revistas, artigos científicos, monografias e acervos virtuais, mantendo assim pesquisas contínuas, questionadoras e
atentas, que tornem o trabalho totalmente sólido e orientado.
Dentre os autores mais analisados, destacam-se: Ausubel (1998), ElKonin (1998), Kishimoto (1994; 2008), Santos (1997; 2001; 2008); Teles (1999), entre outros de igual importância
e valor.
As informações coletadas e pesquisadas visam ampliar e aprimorar os conhecimentos
já existentes, bem como introduzir conhecimentos novos, oportunizando assim aos pesquisadores e leitores refletirem sobre a importância das atividades lúdicas junto aos alunos das séries
iniciais do Ensino Fundamental, para que assim possam desenvolver aprendizagens cada vez
mais prazerosas e eficazes.
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LÚDICO SEGUNDO OS PARÂMETROS
CURRICULARES NACIONAIS – PCN´S
As declarações exteriorizadas através
dos PCNs são consideradas como grande crescimento frente ao sistema educacional brasileiro, pois permitem debates e posicionamentos
pedagógicos reflexivos. Os PCNs constituem
um documento fundamental a ser agraciado
nas práticas pedagógicas, ou seja, orientam os
professores quanto ao planejamento de atividades que venham transformar qualquer ação em
aprendizagem significativa, sem deixar de lado
tanto a realidade do aluno quanto a realidade da
escola (BRASIL, 1998).
O Brasil é atualmente um país que conta com inúmeros problemas educacionais que
acabam prejudicando o desenvolvimento e a
formação dos alunos e, para alcançar aprendizagens mais efetivas e menos mecânicas, os
PCNs surgiram como instrumentos instigadores
para o desenvolvimento de debates e desafios
e assim promover avanços educacionais. (BRASIL, 1998).
No entanto, toda criança é um indivíduo comunicativo e reconhecido, que pertence
a uma instituição familiar e uma instituição social que estão concomitantemente inseridas em
determinados espaços históricos que passam
constantemente por transformações e mudanças cognitivas, afetivas e emocionais. Portanto,
o lúdico é uma atividade humana que pertence
a diferentes cenários sociais e culturais, capazes
de proporcionar aprendizagens satisfatórias.O
ato de brincar abrange ações interativas que auxiliam diretamente como exercícios introdutórios
para a vida adulta.
O PCN (1997, p.99) ressalta que através da ludicidade (jogos, brinquedos e brincadeiras): “[...] a interação acontece de maneira
fácil, pois é estimulada pela necessidade que
os elementos de determinados grupos têm de
alcançar determinadas metas, para conseguir
melhores resultados dessa interação é necessário mudar sempre o elemento de cada grupo”
O mesmo documento ressalta que “[...]
aprender a conviver em grupo supõe domínio
progressivo de procedimentos, valores, normas
e atitudes.”. (BRASIL, 1997, p.99). O professor através do desenvolvimento de atividades
lúdicas consegue trabalhar o processo ensino

aprendizagem de maneira mais sutil e descontraída, proporcionando aos alunos maior facilidade na aquisição e aprimoramento de conhecimentos.
Segundo o PCN (2000), o lúdico quando inserido junto aos conteúdos educacionais
geram nos alunos desafios próprios, oportunizando maior inspiração e agrado pela disciplina
trabalhada, bem como é uma “[...] atividade natural de desenvolvimento dos processos básicos: supõe um fazer sem obrigação externa e
imposta, embora demande exigência, norma e
controle”. (BRASIL, 2001, p.40).
Em síntese, é possível destacar que as
atividades lúdicas auxiliam tanto os professores quanto os alunos frente aos aspectos que
envolvem a criatividade, a lógica, a interatividade, a motivação e a habilidade de pensar. De
acordo com os PCNs (1997), o lúdico auxilia o
professor na análise e na avaliação de aspectos
envolvendo compreensão (facilidade de entendimento, autocontrole, respeito próprio); facilidade (construção de estratégias de sucesso);
descrição (comunicação e atuação).
Na aprendizagem o lúdico segundo os
PCNs (1997, p.53) motiva os alunos no “[...] desenvolvimento de trabalhos em grupo, da linguagem oral e escrita, de diferentes habilidades de
pensamento – como observar, comparar, analisar, sintetizar e fazer conjecturas [...]”.Fica assim
evidente a importância do lúdico no exercício de
diferentes habilidades, pensamentos e estratégias. Para Almeida (1998, p.31):
[...] a educação lúdica integra uma teoria profunda e uma prática atuante. Seus objetivos além de explicar as relações múltiplas do
ser humano em seu contexto histórico, sociais,
culturais, pedagógicos, enfatizam a libertação
das relações pessoais passivas, técnicas para
as relações reflexivas, criadoras, inteligentes, socializadoras, fazendo o ato de educar um compromisso consciente, intencional, de esforço,
sem perder o caráter do prazer, de satisfação
individual e modificador da sociedade (ALMEIDA, 1998, p.31).
O lúdico aliado à prática pedagógica integral e contínua
permite decifrar a sociedade, diferentes culturas existentes, sem necessidade de aflição para que a aprendizagem ocorra de maneira satisfatória.
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Modesto (2009, p.34) ressalta que: [...]
o educador precisa conhecer na íntegra o significado, a essência e os itens – jogo, brincadeira e o brinquedo – do lúdico, o que traz
consigo a fascinação e o divertimento que por
A criança brinca desde seu período sua intervenção positiva induz a construção
pré-natal, quando no ventre de sua mãe ela prazerosa do saber e aprender brincando.
se move e brinca com o cordão umbilical, fato
este que evidencia a presença do lúdico em
E assim, consequentemente, consegue
todo ser humano e assim consequentemente se desenvolver de maneira autônoma, consvem auxiliar em seu desenvolvimento amplo e ciente e participativa. Através do ato lúdico
toda criança aprende a explorar o espaço e o
integral (SANTOS, 2001).
corpo, experimentando e manipulando diferenO ato de brincar passou por inúmeras tes objetos e assim participando de situações
transformações ao longo do tempo, deixando que envolvem desenvolvimento, participação e
de ser relacionada a passatempo, ferramenta estímulo. Para Klassmann (2013, p.21):
utilizada para extravasar energia, sem impor[...] o educador precisa estar atento à idade e às netância para ser visto como importante instru- cessidades de seus alunos para selecionar e deixar à
mento que beneficia de maneira direta a forma- disposição os materiais adequados que devem ser sução dos indivíduos, tanto nos aspectos sociais, ficientes, tanto na quantidade quanto pela diversidade,
quanto culturais, cognitivos, pessoais e edu- pelo interesse que desperta e pelo material de que são
cacionais, visando assim despertar na criança feitos, lembrando sempre da importância de respeitar
e favorecer a criatividade das crianças (KLASSMANN,
seu conhecimento individual e coletivo, bem 2013, p.21).
como compreender a realidade social ao qual
pertence (SANTOS, 2001).
Atividades lúdicas dinâmicas e desafia-

USO DO LÚDICO COMO FERRAMENTA
EDUCACIONAL NO ENSINO
FUNDAMENTAL

É notório afirmar que o lúdico estimula constantemente o desenvolvimento infantil
uma vez que envolve jogos, brinquedos e brincadeiras em áreas cognitivas, sociais, afetivas,
culturais e motoras. Na esfera educacional, o
lúdico vem oportunizar ao aluno a construção
de diferentes conhecimentos e saberes, bem
como a criação e recriação da imaginação,
criatividade e transformação das práticas vividas, o que deve proporcionar aprendizagens e
construções significativas, que vão auxiliar na
construção de sua identidade:
O brincar ajuda a criança no seu 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 as habilidades sociais, reduz a
agressividade, integra-se a sociedade e constrói o seu
próprio conhecimento (SANTOS, 1997, p.14).

doras estimulam o conhecimento dos alunos,
onde a imaginação e a criatividade embasam
diferentes situações, objetivos e vivências dentro da realidade de cada um. De acordo com
Kishimoto (2008, p.13) “[...] o uso do brinquedo/jogo educativo com fins pedagógicos remete-nos para a relevância desse instrumento
para situações de ensino aprendizagem e do
desenvolvimento infantil.”. Sendo assim, todo
profissional envolvido deve contar com objetivos pedagógicos bem definidos, conhecendo
o nível de desenvolvimento de cada aluno e
assim programar atividades direcionadas que
alcance resultados satisfatórios.
Segundo Teles (1999, p.33) o brincar é
um ato tão importante para o desenvolvimento
infantil que sua falta pode desenvolver atitudes
como “[...] falsidade, dissimulação, agressividade, desajustamento sexual, vícios, falta de
iniciativa, isolamento, timidez, preguiça ou lentidão, falta de criatividade.”. Assim, vale ressaltar novamente a importância do lúdico para o
desenvolvimento infantil, visto que é nesta fase
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que a criança deve conhecer, analisar, compreQuando bem aplicada e compreendiender e interagir com o mundo que o rodeia.
da, a educação lúdica contribui de maneira
considerável para a melhoria do ensino, seja
Santos (2008, p.11) destaca que “[...] na qualificação ou formação crítica do aluno,
desde que nasce, a criança deve ter oportu- redefinindo valores e melhorando o relacionidade de por meio de brincadeiras, vivenciar namento das pessoas na sociedade. Almeida
experiências visuais, táteis e motoras [...]”. Na (1998, p.41) ressalta também que:
fase infantil, a criança inicia a estruturação de
sua autonomia e confiança e, neste aspecto, o [...] a educação lúdica contribui e influencia na formalúdico também vem auxiliar de maneira signifi- ção da criança, possibilitando um crescimento sadio,
cativa, visto que promove interações coletivas um enriquecimento permanente [...] enquanto investe
em uma produção séria do conhecimento. A sua práde maneira natural e efetivamente bem estrutu- tica exige a participação franca, criativa, livre, crítica,
radas.
promovendo a interação social e tendo em vista o forte
Sendo o lúdico um instrumento imprescindível para a aprendizagem e desenvolvimento infantil, este deve ser valorizado e
incentivado desde os primeiros anos de vida
e, dentro da instituição educacional deve ser
vivenciado cotidianamente, tornando-se ações
enriquecedoras que visem desenvolver indivíduos cidadãos, felizes e predispostos a evoluírem de maneira qualitativa. A ludicidade é de
extrema importância para o desenvolvimento
do ser humano em qualquer idade e, não pode
e nem deve ser vista apenas como diversão,
mas sim como um instrumento facilitador da
aprendizagem e dos aspectos sociais, pessoais e culturais do indivíduo visando proporcionar a este uma boa saúde mental. Para tanto,
a aprendizagem lúdica deve ser vivenciada de
maneira consciente dentro de uma educação
ampla, completa e de qualidade. Seu uso valoriza a criatividade, a afetividade, a sensibilidade, sendo dinamizadora no desenvolvimento
do processo ensino aprendizagem. Ela permite
construir conhecimentos, desenvolver o pensamento, a sociabilidade e a motricidade, despertando o interesse em aprender de maneira
prazerosa e alegre (SANTOS, 2008).
Segundo Almeida (1998, p.56) a educação lúdica está distante de ser um passatempo ou uma brincadeira vulgar, ela é “[...]
uma ação intrínseca [...] e aparece sempre em
direção a algum conhecimento, que se redefine na elaboração constante do pensamento
individual em perturbações como pensamento
coletivo”.

compromisso de transformação e modificação do meio
(ALMEIDA, 1998, p.41).

A aprendizagem lúdica promove a capacidade e a potencialidade do aluno e por
isso deve ocupar lugar de destaque na prática
pedagógica, pois por meio desta as atividades
prazerosas permanecem presentes na escola,
facilitando a aprendizagem, auxiliando na construção do conhecimento, redefinindo valores e
atitudes, visando uma melhoria do relacionamento e ajustamento das pessoas na sociedade e no direito de cidadania (ALMEIDA, 1998).
O brincar para o aluno faz mais sentido
do que as abordagens voltadas para reprodução de fórmulas e conceitos, pois é mais fácil pensar e explicar os processos lógicos por
meio de atividades lúdicas. Muniz (2002) diz
que a utilização do lúdico em sala de aula facilita a apropriação do conhecimento.Compreender a importância do lúdico para a aprendizagem gera mudanças de postura tanto de
professor quanto de aluno que juntos deverão
buscar por estratégias que visem alcançar a
construção do conhecimento de maneira prazerosa, com motivação e alegria.
Kishimoto (1994) diz que a aprendizagem não se encontra apenas no raciocínio lógico, mas também nas relações positivas que estimulam o desenvolvimento. Para o autor, “[...]
o jogo nos propicia experiências de êxito, pois
é significativo, possibilitando a autodescoberta,
a assimilação e a interação com o mundo, por
meio das relações e de vivências” (KISHIMOTO, 1994, p.26).
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A ludicidade como recurso pedagógico
propicia a construção de uma aprendizagem
lúdica que segundo Ausubel (1982, p.58) significa “[...] o mecanismo humano, por excelência, para adquirir e armazenar a vasta quantidade de ideias e informações representadas
em qualquer campo do conhecimento”. Sendo
assim, cabe ao professor criar ambientes onde
o aluno seja estimulado a ler, escrever, resolver desafios e situações problemas, para que
assim desejem estar perto de pessoas, interagindo, aprendendo e influenciando de modo
direto no ambiente ao qual se encontra inserido. Rosa e Di Nisio (1999, p.18) dizem que por
meio das:

PAPEL DO PROFESSOR FRENTE AO
LÚDICO

Conforme Teles (1999), a utilização do
lúdico como ferramenta auxiliadora do processo ensino aprendizagem é extremamente importante, visto que oportuniza as crianças a utilização de diferentes materiais envolvidos em
estratégias, técnicas e metodologias a que vem
promover seu desenvolvimento integral. Cabe
assim aos professores utilizarem os jogos, os
brinquedos e as brincadeiras como estímulo
educacional, já que o ato de brincar é intrínseco ao ser humano, permitindo assim que o aluno expresse todo seu sentimento e emoção, a
fim de que assimile experiências, informações,
[...] atividades lúdicas espera-se que a criança desenconhecimentos, saberes e valores.
volva a coordenação motora, a atenção, o movimento ritmado, conhecimento quanto à posição do corpo,
direção a seguir e outros; participando do desenvolvimento em seus aspectos biopsicopedagógicos e sociais, desenvolva livremente a expressão corporal, que
favorece a criatividade; adquira hábitos de práticas recreativas para serem empregadas adequadamente nas
horas de lazer; adquira hábitos de boa atitude corporal;
seja estimulado em suas funções orgânicas, visando
ao equilíbrio de saúde dinâmica que renova o espírito
de iniciativa, tornando-se capaz de resolver eficazmente
situações imprevistas (DI NISIO, 1999, p.18).

Segundo Teles (1999) educar vai além
da simples passagem de informações aos alunos ou apontar o certo e o errado. Educar é
fazer com que o aluno tome consciência de
si próprio, dos outros e da sociedade ao qual
está inserido, auxiliando a encontrar caminhos
e resolver problemas. Por isso, é extremamente
necessário que o professor esteja ciente do desenvolvimento de seus alunos, conhecendo as
perspectivas que vão auxiliá-los neste procesPor meio de uma aprendizagem lúdica
so. Caputti e Bazzo (2007, p.2) salientam que:
é possível mostrar ao aluno que a aprendizagem pode ocorrer de maneira ativa, dinâmica e [...] o êxito do processo ensino aprendizagem depende
contínua partindo do necessário e dos interes- em grande parte da interação professor-aluno, sendo
ses do aluno, estimulando sempre a conquis- que nesse relacionamento, a atividade do professor é
ta de sua autonomia. Educar é transportar-se fundamental. O professor deve antes de tudo ser um fapara o mundo da criança, vivenciando e se- cilitador da aprendizagem, criando condições para que
as crianças explorem seus movimentos, manipulem maguindo o mesmo caminho que ela, aprendendo teriais, interagem com seus companheiros e resolvem
constantemente num processo de renovação. situações problemas (CAPUTTI; BAZZO, 2007, p.2).
Ao introduzir uma atividade lúdica em
sala de aula, o professor deve permitir que seus
alunos façam o reconhecimento e a adaptação
da mesma, explorando todas as suas possibilidades e dificuldades, com o intuito de estimulá-los a enfrentar desafios, liberando todo o
seu potencial lúdico a fim de alcançar descobertas e assim consequentemente desenvolver
aprendizagens e habilidades (CAPUTTI; BAZZO, 2007).
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Assim, é imprescindível que o professor apresente por finalidade, proporcionar a
seus alunos uma educação de qualidade, ajudando-os a entender a realidade em que vivem
em meio a um ambiente escolar que promova
o respeito, a valorização, a promoção da diversidade, bem-estar físico e emocional, encorajando-as a se expressar livremente por meio
de diversas formas de linguagem, promovendo a criatividade, curiosidade, desenvolvimento da autonomia, construindo assim cidadãos
construtores de sua própria história de vida
(CAPUTTI; BAZZO, 2007).
Ainda hoje existem professores que
não estimulam a realização de brincadeiras em
sala de aula, fato este que leva a criança a
crescer sozinha, sem interação, e isso acaba
por interferir negativamente em seu desenvolvimento pessoal, cognitivo, social e afetivo. Em
contrapartida, também encontramos professores que são profundos defensores das brincadeiras, acreditando que estas desenvolvem nos
alunos um aprendizado orientado e de qualidade (SEBER, 1995).

Elkonin (1998) enfatiza que para que
um professor exerça seu papel de mediador do
desenvolvimento humano é necessário que ele
conheça as capacidades que abarcam seus
alunos, para que assim possa desenvolver uma
ação educativa, eficaz e intencional, organizada e aplicada de acordo com o desenvolvimento do aluno, seus interesses e necessidades.
A tecnologia tem tornado a aquisição
de conhecimentos cada vez mais fácil, no entanto, o professor jamais deve deixar de aplicar
brincadeiras e jogos pedagógicos aos seus
alunos, pois é somente através deste caminho
que seu imaginário será estendido e a interação entre as crianças será frequente e efetiva
e, dentro deste contexto é válido ressaltar que
a inserção de atividades lúdicas em sala de
aula (independentemente do nível educacional) torna-se imprescindível, com o intuito de
preparar o aluno para a vida, onde em diversos momentos será necessário fazer uso da
espontaneidade, da imaginação e da criatividade para superar algumas dificuldades e desafios, fatores estes que somente poderão ser
efetivamente adquiridos através da brincadeira,
do jogo, do conhecimento e da prática lúdica
(SEBER, 1995).

É importante que todo professor valorize o desenvolvimento de atividade lúdicas
embasadas na cooperação, solidariedade, autoconfiança, respeitando limites e possibilidaPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
des, para que assim, as atividades se tornem
agradáveis e ao mesmo tempo desafiadoras, e
A pesquisa bibliográfica segundo Trenque o alcance de metas e objetivos pré-esta- tini e Paín (1999) envolve um estudo qualitativo,
belecidos ocorra mediante a aplicação de me- adequado, inesgotável dos estudos e teorias
todologias lúdicas adequadas (SEBER, 1995). apresentadas por diferentes autores sobre determinada área do conhecimento, procurando
Para Signorette (2003, p.06) ao intro- assim elucidar as citações teóricas publicadas
duzir atividades lúdicas em seu processo ensi- em livros, revistas, artigos científicos, monograno aprendizagem, o professor de “[...] respeitar fias e acervos virtuais.
as características, o ritmo, as necessidades e
possibilidades de cada criança, nas diferentes
Esta é uma metodologia de vital imporfaixas etárias” para que assim, as mesmas pos- tância para a realização de qualquer pesquisa
sam alcançar seus objetivos e metas pré-esta- científica, pois através dela os pesquisadores
belecidos durante seu planejamento. Assim, é recolhem, examinam e compreendem as prinpreciso que o professor apresente segurança e cipais teorias e recursos existentes em torno
autoridade desde o maior até o menor aconte- do tema escolhido.
cimento.
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Os materiais coletados orientaram na
construção e na elaboração do embasamento teórico e maneira comprometida, visto que
oportunizou verificar diferentes obras contemporâneas e conscientes que abarcam o lúdico
como ferramenta pedagógica no Ensino Fundamental, o que auxiliou de maneira eficiente
no desenvolvimento de um trabalho de qualidade, onde as conclusões foram apontadas de
maneira resumida e coordenada, acentuando
os principais pontos em questão. O assunto
escolhido pelos pesquisadores buscou trazer
inúmeros benefícios para o desenvolvimento
da carreira profissional dos envolvidos, podendo também ser utilizado posteriormente para
auxiliar em outras pesquisas.

A definição deste trabalho se agrega
em pesquisa exploratória que, de acordo com
Gil (1991) tem como intuito promover maior relação entre os problemas abordados e a busca
por soluções viáveis para os mesmos, tornando-os evidentes e assim proporcionando o entendimento do tema.

Sendo assim, o ímpeto dos pesquisadores envolveu manifestar aos leitores interessados com o tema, o alcance de respostas
para os diferentes problemas levantados, oportunizando assim a aproximação com ações,
reflexões e construções críticas apresentadas
por diferentes autores. O trabalho foi finalizado de maneira satisfatória, porém, não houve o
esgotamento de informações, o que promove
As etapas que envolvem a elaboração avanços futuros.
do trabalho seguiram o planejamento desenvolvido no projeto de pesquisa, cercando para
tanto:
• Introdução – pequena apresentação do que pretende ser desvendado
no decorrer do embasamento teórico;
• Embasamento
teórico
–
explica todo o desenvolvimento da pesquisa de acordo com diferentes autores;
• Metodologia – descrição da coleta e análise dos dados que oportunizaram alcançar resultados satisfatórios;
• Considerações finais – aborda as respostas sobre as problemáticas levantadas.
O desenvolvimento do trabalho exigiu
que os pesquisadores apresentassem plena
consciência sobre o não exercício de cópias,
denominadas dentro do campo científico como
“plágios”, visto que estes além de anularem o
trabalho, também afetam os direitos dos autores dos trabalhos originais. Para tanto, todas as
obras utilizadas de maneira direta ou indireta
para a elaboração do conteúdo textual foram
devidamente referenciadas.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o desenvolvimento do presente trabalho foi possível conhecer, compreender e
aprender mais sobre a importância e necessidade do lúdico frente ao processo ensino aprendizagem dos alunos que se encontram no Ensino Fundamental, visto que tais práticas favorecem
o desenvolvimento integral dos alunos, enfatizando assim a significância da ludicidade no ambiente escolar, visando à continuação de aprendizagens saudáveis, proativas e interessantes.
Quanto mais o professor conceder momentos lúdicos a seus alunos, maior a possibilidade de criar práticas lúdicas naturais, proativas, alegres e afetuosas, vindo a privilegiar condições
cada vez mais facilitadoras do processo ensino aprendizagem.
Todo professor (independentemente do nível educacional ao qual este leciona) deve considerar no desenvolvimento lúdico as fases que compõem o aluno, procurando assim construir
elementos lúdicos adequados aos conteúdos apresentados em sala de aula, a fim de favorecer
o entendimento claro e objetivo dos estudos.
As pesquisas oportunizaram aos pesquisadores refletirem sobre a importância do lúdico
estar inserido no currículo escolar desde as primeiras séries do Ensino Fundamental, ofertando
desta maneira ações pedagógicas mais ricas e completas.
O aluno inserido em práticas didáticas e pedagógicas lúdicas desenvolve mais facilmente sua criatividade, vindo a despertar seu desejo por novos conhecimentos, informações e saberes, bem como o desejo de aprimorar seus conhecimentos já existentes, propiciando a efetiva
formação de um adulto contemporâneo e satisfeito.
É notório que com o avançar dos anos educacionais do Ensino Fundamental, as atividades lúdicas vão diminuindo de frequência até quase desaparecerem, pois os professores envoltos em metodologias mais tradicionais procuram deixar os jogos, brinquedos e brincadeiras,
para segundo plano ou unicamente como atividade de passatempo. Porém, ao depararmos com
esta situação, fica nítido para nós como profissionais contemporâneos, que as práticas pedagógicas atuais devem contemplar as ações educativas, preocupando-se mais com a qualidade do
ensino do que com a quantidade, visando assim tornar a aprendizagem mais proveitosa, efetiva
e eficaz, resgatando assim a ludicidade em sala de aula do Ensino Fundamental como uma prática significativa e importante para o desenvolvimento e formação humana.
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AS CONTRIBUIÇÕES DO DESENHO PARA O
DESENVOLVIMENTO E APRENDIZAGEM DA
CRIANÇA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Durante a fase da Educação Infantil, que atende as crianças até os cinco anos de idade, o desenvolvimento do pensamento e da racionalidade, depende da percepção e da capacidade cognitiva, que proporciona a construção da lógica, associada aos fatos. Essa percepção
ocorre mais facilmente quando a criança é estimulada à representação de sua imaginação por
meio de desenhos, que permitem aproximação da criança com o adulto, de modo que seja
possível compreender suas necessidades, interesses e dificuldades ao observar os desenhos
produzidos. Na Educação Infantil, o desenho simboliza a maneira como a criança aprende, cabendo ao professor estabelecer estratégias para direcionar as ideias da criança, favorecendo
a aprendizagem. Diante desta realidade, o trabalho objetivou identificar as relações entre o
desenho e o desenvolvimento das habilidades da criança na Educação Infantil. A importância
deste estudo justifica-se na necessidade de compreensão de como o desenho influencia a
aprendizagem das crianças, pois a criança realiza seus desenhos quando precisa expressar e
comunicar aquilo que sente. Para tanto, a metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica,
que permitiu a observação de que os desenhos favorecem a percepção e interpretação aos
adultos daquilo que as crianças imaginam e compreendem da realidade.

Palavras-chave: Desenho; Infância; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

P

ara a criança, a desenho representa uma das maneiras de externar e expressar
emoções, sentimentos e expectativas. Portanto, desenhar na fase da infância caracteriza-se como uma possibilidade de desenvolvimento e aprendizagem, a partir
da mediação entre a representação e o conhecimento, que direcionam o adulto à compreensão
das necessidades infantis (RAMOZZI, 2012).
A partir do desenho, a criança organiza informações e realiza experimentações, permitindo que ocorra uma identificação rápida da expressão infantil, ampliando as habilidades cognitivas, afetivas e motoras. A criança desenha aquilo que ela enxerga em seus pensamentos,
associando à realidade, situação que favorece a compreensão de seus medos e interesses
(GREIG, 2009).
Na Educação Infantil, a criança está aprendendo a lidar com o aprender durante suas
brincadeiras e, os desenhos realizados, aproximam a construção dos saberes, especialmente
quando o professor observa as representações e dialoga com as crianças, transformando o
conhecimento em algo significativo ao permitir que a imaginação seja inserida ao contexto real
(ALBANO, 2012).
Diante desta realidade, a elaboração deste trabalho objetivou identificar as relações entre
o desenho e o desenvolvimento das habilidades da criança na Educação Infantil. Como objetivos
específicos, estão: relacionar as fases do desenvolvimento infantil; analisar a importância dos desenhos das crianças para a expressão; compreender a evolução do desenho infantil; identificar
as possibilidades de aprendizagem por meio de desenhos.
A importância deste trabalho justifica-se na necessidade de compreensão de como o
desenho influencia as crianças nos aspectos sociais e históricos, permitindo que a imaginação
seja transformada em significados. Quando o desenho é utilizado adequadamente, representa
um instrumento de auxílio na Educação Infantil, considerando as possibilidades para o desenvolvimento pleno das habilidades da criança. Como metodologia utilizada, adotou-se a pesquisa
bibliográfica, com revisão de literatura, buscando em livros, artigos e revistas, os estudos realizados que contemplem os objetivos estabelecidos na construção deste trabalho (ALBANO, 2012).
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O DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL
A fase que compreende a Educação
Infantil, atendendo crianças até os cinco anos
de idade, representa um período importante no
desenvolvimento das habilidades e capacidades do sujeito. A chegada na escola, envolve
sentimentos e expectativas que podem refletir
de maneira diferente em cada uma das crianças, especialmente considerando que sua rotina acaba transformada, pois o meio social que
está inserida amplia-se, não se limitando apenas aos familiares, mas se estendendo aos colegas, professores, gestão e demais participantes da comunidade escolar (FASSINA, 2012).
Entre os dois e cinco anos, a criança
pertence ao período de desenvolvimento denominado pensamento pré-operacional, caracterizado por algumas particularidades que,
quando compreendidas pelos professores e
familiares, proporcionam resultados positivos,
favoráveis à formação da criança (LIMA, 2011).
Ramozzi (2012) afirma que uma das
especificidades é o egocentrismo infantil, não
representado de maneira pejorativa, mas determinando a dificuldade da criança em compreender outras interpretações da realidade,
assumindo sua forma de pensar como única,
ou seja, a história que ela conta, seus pais, os
professores, entre outros elementos de seu cotidiano, serão sempre melhores, comparados
aos colegas.

A criança até os cinco anos de idade
tende a explorar os estímulos visuais como instrumento de sua interpretação da realidade, ou
seja, sua capacidade de agrupar informações
está relacionada à percepção, acima da capacidade cognitiva. Neste contexto, a criança associa o maior ao melhor, como por exemplo,
entre duas caixas de presente, ela optará pela
maior (RAMOZZI, 2012).
Lima (2011, p.16) afirma que: “Diante
de uma avaliação, a criança terá a percepção
dominada pela cognição e, conflitos entre raciocínio e percepção, serão vencidos pela capacidade de perceber acima de raciocinar”.
Para Piaget (1963, apud RAMOZZI, 2012), a
inteligência de uma criança, durante a fase da
Educação Infantil, representa-se pela capacidade de reversão, ou seja, quando a criança
observa uma situação para comparação, a
construção de uma opinião a partir da reflexão
acaba voltando-se ao acontecimento inicial.
Como exemplo, após a narração de uma história, a criança enfatiza as informações iniciais
sempre que encontra dúvidas do que aconteceu durante a história.

O desenvolvimento do pensamento
infantil, a fim de que ocorra a integração entre a capacidade perceptiva e a racionalidade,
depende do desenvolvimento da cognição da
criança, que proporciona a construção da lógica, associada aos fatos, bem como a percepção
após análise e argumentação, proporcionando
transformação nas atitudes, comportamento,
escolhas, interpretações e compreensões realiOutro elemento do pensamento infantil zadas pelo sujeito (MARTINS, 2009).
pré-operacional é a dificuldade de percepção
Uma das características relevantes da
lógica e racional com clareza e sucesso. Por
mais que a criança seja capaz de interpretar infância na fase pré-operacional é a represene compreender uma informação, transformá-la tação, refletindo de maneira significativa no
em um conjunto pode não acontecer, pois o desenvolvimento da criança. Dentre as possifoco infantil estará voltado ao princípio e finali- bilidades de representar, estão a imitação, os
zação de um momento. Esta situação reflete no jogos simbólicos, a linguagem falada, a consdesenvolvimento da lógica na construção de trução de imagens mentais e o desenho (LIMA,
um pensamento, considerando um menor en- 2011). Fassina (2012) afirma que as representendimento da criança sobre os eventos ocorri- tações iniciam por volta dos dois anos de idade e são utilizadas pela criança para expresdos (MARTINS, 2009).
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são de sentimentos, necessidades, interesses,
conflitos, entre outras formas de comunicação.
Às representações são atribuídos significados,
transformando objetos em símbolos ou signos,
que devem ser valorizados pelos adultos.

país, apresentaram diferenças na linguagem falada, devido às especificidades regionais das
comunidades. A linguagem falada é fundamental para o desenvolvimento humano, proporcionado à criança o conhecimento de conceitos,
vocabulários e expressões, relacionados esCom relação à imitação, trata-se de pecialmente à inteligência infantil (RAMOZZI,
uma transferência de experiência, em que a 2012).
criança imita algo já vivenciado em algum momento de sua realidade. Deste modo, as imitaQuanto ao desenho, trata-se de uma
ções são ampliadas quando a criança recorda representação predominante da fase pré-opede situações, efetivando o desenvolvimento racional. As crianças tendem a desenhar o
do comportamento e da recordação (LIMA, que enxergam, ouvem, imaginam e vivenciam,
2011). A representação infantil também ocor- favorecendo a interpretação e compreensão
re por meio dos jogos simbólicos, conhecidos da realidade. Deste modo, os adultos devem
como faz-de-conta, permitindo à criança ex- valorizar as produções das crianças, mesmo
pressar suas percepções em realidade. Os jo- que não façam sentido aparente, pois para a
gos proporcionam a efetivação da imaginação, criança, trata-se de uma comunicação (LIMA,
ou seja, a criança aprende a idealizar uma fan- 2011). Segundo Fassina (2012, p.87): “A criantasia vivenciada em momentos imaginativos, ça faz desenhos daquilo que pensa e vê, reprotransformando em realidade um momento de duzindo imagens mentais, justificando repreficção, evidenciando as vontades e interesses sentações que não são compreendidas pelos
da criança (FASSINA, 2012).
adultos”.
Ramozzi (2012) afirma que as crianças devem ter participação no meio social que
estão inseridas, a fim de que seja possível a
aplicação daquilo que imaginam, proporcionando o conhecimento espacial e temporal,
bem como as relações entre realidade e imaginação, de modo que as habilidades de percepção estejam inseridas na sua capacidade
de representação. As imagens mentais, por
sua vez, determinam a representação infantil
de objetos ou experiências internas, guardadas
como imagens na memória da criança. Apesar
de não apresentarem precisão, pois se trata de
uma aproximação daquilo que a criança vivenciou de fato, as imagens mentais determinam
possibilidades de construção de uma percepção, envolvendo a imaginação e a imitação por
meio de símbolos e figuras (MARTINS, 2009).

Portanto, as relações entre as formas
de representação de uma criança são fundamentadas na necessidade de expressão, a fim
de que a externalização infantil seja espontânea. Desde a imitação e jogos, até a linguagem
falada e desenhos, a criança intenciona uma
comunicação com adultos acerca de suas necessidades e interesses, além de buscar interação entre o real, a percepção e a imaginação,
favorecendo a formação e o desenvolvimento
de suas habilidades (MARTINS, 2009).

Além das representações e das particularidades do pensamento infantil, outro elemento que influencia o desenvolvimento da criança
e, consequentemente, sua aprendizagem, são
as relações afetivas. Os sentimentos surgem na
fase pré-operacional, intensificando-se quando
a criança passa a frequentar a Educação InfanA linguagem falada caracteriza-se til, devido a ampliação da socialização (LIMA,
como outra maneira de representação da crian- 2011).
ça, adquirida a partir da convivência e influenciada por modelos sociais, ou seja, crianças
que vivem em diferentes partes de um mesmo
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As experiências manifestadas nas representações infantis, incluem os sentimentos,
experimentados em relações afetivas, caracterizadas como a possibilidade da criança em
construir ligações ou repúdios aos indivíduos,
situações ou objetos. As crianças compreendem a necessidade de valorização das pessoas, além de iniciar as expectativas de inferioridade ou superioridade (MARTINS, 2009).
Piaget (1963 apud RAMOZZI, 2012,
p.57) afirma que: “As relações afetivas dependem do envolvimento social, ambos influenciando no desenvolvimento cognitivo, favorecendo
as representações infantis”. Sendo assim, o
desenvolvimento da criança abrange diferentes
aspectos que permitem a construção da identidade, além de proporcionar a aprendizagem.
A maneira como ocorre a comunicação da
criança deve ser observada pelos adultos, a
partir da valorização de suas representações,
como a linguagem e o desenho, de modo que
ocorra envolvimento entre os sentimentos, as
percepções, aprendizagem e o mundo externo
da criança (LIMA, 2011).

A IMPORTÂNCIA DO DESENHO
A partir da necessidade de comunicação entre as pessoas, desde os primórdios, os
desenhos passaram a representar significados,
com exposições em paredes das atividades a
serem realizadas pelos indivíduos. Já no tempo das cavernas, os homens buscavam associações de imagens e sons para desenhar as
rotinas dos grupos, utilizando a mesma ideia
atual de representação das crianças, que relacionam imagens à realidade, atribuindo significados (MEREDIEU, 2010).

Já nos primeiros anos de vida, a criança representa seus sentimentos e necessidades por meio de desenhos classificados como
garatujas. Esse processo ocorre entre os dois
e quatros anos da criança, proporcionando o
desenvolvimento da capacidade cognitiva, auxiliando nas expressões e interpretações do
meio, ampliando a imaginação e criatividade,
além de apresentar intenções de comunicação
da criança para o adulto (MEREDIEU, 2010).
No documento orientador para a Educação Infantil, que apresenta atividades propostas ao desenvolvimento das habilidades humana, propõe que os desenhos sejam realizados
com frequência, objetivando a representação
do imaginário da criança, permitindo relações
com o real. Deste modo, conforme ocorre a
expressão, os desenhos vão sendo transformados e as garatujas, conhecidas como rabiscos,
sofrem estágios de progressão, iniciando a
construção de símbolos significativos para os
adultos (TERESINHA, 2009).
De acordo com Moreira:
As garatujas infantis são intencionais, apresentando características aos desenhos daquilo que a criança observa e vivencia. Responsáveis e professores, que estão
próximos da criança, precisam saber quais as causas a
levam a desenhar imagens tristes, desenhos que transmitem solidão, desespero, entre outros. Como sendo
uma expressão da linguagem infantil, o desenho sem
dúvidas faz da criança, mas criança, traz sentido à vida,
a faz viver (MOREIRA, 2011, p.26).

Portanto, as cores utilizadas pelas
crianças também representam os sentimentos
internos infantis, ou seja, quanto mais cor existir nas garatujas, maiores serão os sentimentos
relacionados à satisfação da criança, cabendo
a necessidade de observação nas crianças
Segundo Moreira (2011), a humanida- que sempre escolhem cores mais escuras, pode sempre apresentou tendências de repre- dendo representar tristeza, desânimo e dificulsentações, buscando nos desenhos os signi- dades das pessoas.
ficados para sua realidade, iniciando as atuais
ideias de escrita, que permitiram os avanços
Greig (2009) ressalta a importância
na comunicação entre as pessoas de diferen- das representações infantis acontecerem sem
tes sociedades, nacionalidades e culturas.
a intervenção dos adultos, mas cabendo aos
pais e professores oferecer diferentes mate670
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riais, buscando no meio possibilidades, como
a construção de desenhos com pedras, folhas,
papéis diferentes, cores, entre outras opções
que podem ampliar a percepção da criança,
bem como estimular a realização de mais desenhos, a partir da variação de instrumentos.

tágios do desenho, evoluindo na precisão dos
traços, sendo fundamental ao professor conhecer cada uma das etapas do desenvolvimento
do desenho, a fim de relacionar a aquisição de
habilidades infantis.
A iniciação de um desenho representado pelas garatujas não depende de estímulos
maiores do adulto para a criança, pois a tendência humana é produzir imagens em diferentes superfícies e momentos. Deste modo, o ato
de desenhar para a criança trata-se de uma
atividade comum, importante para o desenvolvimento expressivo, iniciado na fase pré-operacional (MEREDIEU, 2010).

Segundo Teresinha (2009), a criança representa desenhos quando precisa expressar e comunicar-se, sendo fundamental a
observação dos adultos para compreensão.
Deste modo, na Educação Infantil, o desenho
simboliza a maneira como a criança aprende,
cabendo ao professor direcionar ao compartilhamento das ideias para que seja possível
aproximar-se da interpretação da criança, buscando discussões para contextualização das
As garatujas, que parecem rabiscos
representações, favorecendo as estratégias aos adultos, apresenta significados às crianadotadas para o desenvolvimento cognitivo in- ças, permitindo o desenvolvimento das habifantil.
lidades cognitivas, motoras, sociais, entre outras. Porém, existem estágios de evolução dos
Na Educação Infantil, existe uma rela- rabiscos, fundamentais para a identificação
ção maior entre a representação das crianças das aquisições das crianças (ALBANO, 2012).
e os currículos voltados às aulas de Arte, mas
a criação infantil não deve estar voltada apenas
Segundo Teresinha (2009), o primeiro
a estes momentos, de modo que a criança seja estágio é composto por garatujas desordenaestimulada ao desenhar em diferentes situa- das, coincidente com o início do desenvolvições, independente do componente curricular mento infantil, determinando o momento que
(MEREDIEU, 2010).
a criança desenha em qualquer local, como
paredes e móveis. A criança aprende a experiGreig (2009) ressalta que, além de se- mentar o tato e a capacidade motora, promorem inseridos em diferentes momentos e con- vendo ações de representação quando sentir
textos da Educação Infantil, não limitando os vontade de realizar movimentos com as mãos.
desenhos apenas às aulas de Arte, faz-se ne- Nas garatujas desordenadas, a criança tende
cessário a socialização entre as crianças, com a realizar representações com traços emaraespaços de discussões, a fim de propor uma nhados, sem que ocorra um preenchimento do
interação, com mediação docente, permitindo espaço, ou seja, a tendência é que a criança
a compreensão dos motivos que levaram as desenhe em apenas um espaço da folha, por
crianças a determinadas produções, observan- exemplo, deixando o restante sem ocupação,
do os sentimentos envolvidos em cada situa- produzindo elementos próximos, um por cima
ção.
do outro, dependendo do desenvolvimento
temporal para ampliar o preenchimento com
Segundo Albano (2012), durante a produções (ALBANO, 2012).
fase da Educação Infantil, as garatujas devem
ser observadas para compreensão, mas além
No estágio seguinte, a criança realiza
disso, permitindo a identificação da evolução representações por meio de garatujas ordeda criança, ou seja, conforme a idade, os estí- nadas, quando após rabiscos emaranhados,
mulos e a segurança, a criança alcança os es- a observação infantil proporciona uma identi-
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ficação dos desenhos, ocupando espaços e
acompanhando a realização dos traços. Neste
momento, a criança passa a estabelecer as relações entre tamanhos, formas, cores, além de
finalizar mais as figuras, como na representação de um círculo, a tendência é fechá-lo, situação que não acontece na garatuja desordenada (MEREDIEU, 2010).

Entre os quatro e cinco anos, a criança
começa a compreender e relacionar as formas
geométricas, utilizando-as em seus desenhos,
com animais, pessoas e objetos representados
e construídos a partir de triângulos, quadrados
e círculos (MEREDIEU, 2010).
Moreira (2011) chama atenção para
um elemento comum entre as representações
realizadas na Educação Infantil, mesmo quando a criança alcança habilidades motoras e
racionais, produzindo desenhos mais realistas,
ainda sendo comum a representação flutuante,
quando as garatujas não são acompanhadas
de chão, além da existência de elementos e
tamanhos variados em uma mesma imagem,
caracterizado pela relevância que cada desenho simboliza à realidade infantil. De acordo
com Teresinha:

Segundo Moreira (2011), próximo à
idade dos três anos e meio, a criança passa
a desenhar objetos mais precisos, classificada como a fase das garatujas nomeadas, que
no entendimento infantil, é idêntico à realidade, representando a maneira como ela associa objetos. A partir da sua criação, quando
questionada em diferentes momentos, a criança pode apresentar diferentes respostas àquilo
que produziu, proporcionando a identificação
da variação de sentimentos, necessidades e
A relação topológica entre os objetos, como a proxiexpectativas infantis.
midade e a distância entre eles, a continuidade e a
descontinuidade e assim por diante, determinam a representação daquilo que a criança enxerga, como a
transparência (o bebê visível dentro da barriga mãe,
por exemplo) e o rebatimento (a figura vista, ao mesmo
tempo, por mais de um ponto de vista), permitindo a
produção de elementos de diferentes contextos (TERESINHA, 2009, p.51).

Greig (2009) chama atenção para a
necessidade da criança em expressar-se por
meio de garatujas, tal como realizam atividades cotidianas, atribuindo valores às diferentes
ações das crianças. Na Educação Infantil, cabe
aos professores estimularem as produções infantis, sem intervenção, mas proporcionando a
Portanto, todas as representações da
utilização de materiais diversos, a fim de que
criança precisam de observação, desde a esocorra a aprendizagem a partir da percepção
colha das cores, até a aproximação dos deda criança ao relacionar seus desenhos à reasenhos, simbolizando o campo de interesse
lidade.
e percepção deste indivíduo, além de atribuir
significados para a imaginação ao aproximar o
Quando a criança chega aos quatro
real dos seus pensamentos.
anos de idade, inicia-se a produção de desenhos por meio de garatujas intencionais, repreDurante a Educação Infantil, as evolusentando símbolos e imagens que pertencem
ções dos desenhos da criança podem repreao seu cotidiano, atribuindo novas formas aos
sentar a aquisição de habilidades, diante da
traços. Nesta fase, as crianças desenham pesespontaneidade que permite uma representasoas, com membros ainda desproporcionais,
ção infantil à expressão para comunicação, enmas que estão próximos ao real, permitindo
volvendo aspectos emocionais, intelectuais, lóuma identificação maior do adulto. Como as
gicos, espaciais, entre outros, proporcionando
crianças entendem o pensamento pela fala,
o desenvolvimento de diferentes capacidades
a tendência são representações com a face,
que direcionam à formação plena do indivíduo
surgindo depois o restante do corpo (LIMA,
(MEREDIEU, 2010).
2011).
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Portanto, o desenvolvimento infantil
depende desse espaço voltado às representações, seja entre os familiares ou na escola, considerando a fase da Educação Infantil
como fundamental para a realização dos desenhos, cabendo aos professores e responsáveis
o acompanhamento das evoluções dos traços
da criança, a fim de identificar a comunicação
intencional, bem como proporcionar experimentação à criança, que vai aprendendo as relações entre imaginação, desenhos e realidade
(TERESINHA, 2009).
Greig (2009) afirma que o desenho
infantil avança conforme as percepções das
crianças, relacionado à maturidade, iniciando
pela percepção motora e seguindo até a maturidade cerebral, momento que a relação com
o mundo passa a ser criticada e sensibilizada
pela criança.
Sendo assim, o desenho não é um
simples ato mecânico de distração, devendo
ser interpretado como funções emocionais e
simbólicas, capazes de contribuir na formação
infantil. O desenho permite que a criança crie
expressões, integre percepções e imaginação,
além de despertar a sensibilidade e a capacidade reflexiva (MEREDIEU, 2010).

O DESENHO PARA A APRENDIZAGEM
O desenho caracteriza-se como a forma inicial de comunicação e expressão das
crianças, representando uma forma de escrita,
já para os primórdios. Deste modo, diferentes
leituras da realidade podem ser efetivas a partir
da observação dos desenhos, proporcionando
uma interpretação particular, desde a infância,
acerca da maneira como as pessoas aprendem, desenvolvem-se e aprimoram suas habilidades (ALBANO, 2012).
Os desenhos estão diretamente relacionados ao lúdico, fundamental para a aprendizagem da criança, especialmente na fase da
Educação Infantil, sendo necessária sua utilização como instrumento para o desenvolvimen-

to das habilidades da criança, desde que não
seja algo obrigatório, direcionando ao fim do
interesse da turma (PILLAR, 2009).
Ferreira (2010) afirma que produções
finalizadas, como desenhos prontos e impressos, refletem na ausência de estímulos às
crianças, pois é mais interessante sugerir a
representação da narração de um conto, por
exemplo, do que imprimir uma imagem e solicitar às crianças que pintem apenas. O mesmo
ocorre para cópias, que inibem a imaginação e
espontaneidade da criança.
De acordo com Silva (2012, p.148): “Na
Educação Infantil, propor desenhos prontos,
elevam o desinteresse da criança, representando a inibição de sua capacidade expressiva”. O
documento que orienta as atividades na educação Infantil afirma que as crianças conseguem
expressar a criatividade por meio de atividades
verbais e corporais, em desenhos, rodas de
conversas, brincadeiras e demais estratégias
lúdicas que podem ser adotadas pelos professores, intencionando o desenvolvimento e
a aprendizagem da criança. A criatividade, porém, só pode ser manifestada quando existe a
possibilidade da produção infantil, a partir das
representações (ALBANO, 2012).
A aprendizagem da criança na Educação Infantil está relacionada a múltiplos fatores que permitem a aquisição da autonomia, a
construção da criticidade, a formação da identidade, potencialização das habilidades, entre
os demais aspectos que direcionam à maturação. Estes elementos podem ser intensificados quando ocorre a adoção de estratégias de
ensino dinâmicas, contextualizadas e significativas, proporcionadas pela prática lúdica (FERREIRA, 2012).
Quando a criança desenha e brinca,
atividades que estão diretamente relacionadas,
os objetivos esperados para a Educação Infantil são alcançados com melhor qualidade e eficiência, de modo que a aprendizagem será um
processo natural à criança, sem interrupções
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de suas atividades divertidas para o conhecimento maçante. Quando aprende desenhando
em diferentes momentos do seu cotidiano escolar, a criança entende que sua expressão é
fundamental para a comunicação, que direcionam ao aprender significativo (PILLAR, 2009).
Para Albano (2012), a prática docente
na Educação Infantil é fundamental para que a
criança esteja segura e confiante na realização
de suas atividades, para desenvolver as habilidades humanas. Deste modo, quando os desenhos são observados e inseridos no contexto
educacional, o professor consegue identificar
as necessidades e potenciais da criança, utilizando estratégias de ensino adequadas à turma, efetivando o processo de aprendizagem.
A aprendizagem na Educação Infantil
depende de ações do professor, relacionadas
à observação, acompanhamento e registro das
atividades e realizações da criança, a fim de
identificar o desenvolvimento e as dificuldades
existentes (SILVA, 2012). Quando se trata das
representações infantis, faz-se necessário ao
professor, além das ações mencionadas, realizar estratégias que estimulem a produção,
como contar histórias, realizar rodas de conversa, aborda situações do cotidiano, como
alimentação, entre outros aspectos. Sendo assim, a criança conseguirá relacionar seus pensamentos em desenhos, permitindo ao professor analisar as representações da turma para
compreensão da evolução e desenvolvimento
das crianças (ALBANO, 2012).

De acordo com Pillar (2009, p.66): “A
organização do espaço influencia no desenvolvimento da criança, precisando ser equilibrado
entre higiene, alimentação, brincadeiras, desenhos, atividades lúdicas e educativas”. As estratégias de ensino, adotadas pelo professor
da Educação Infantil, são fundamentais para
que a criança alcance o desenvolvimento das
habilidades, desde que o docente seja capaz
de observar os movimentos e representações
realizadas pela turma, respeitando os ritmos
individuais e estabelecendo proximidade com
as crianças, a fim de que a afetividade permita
a aprendizagem, ou seja, a criança aprenderá
devido sua segurança no professor, interessando-se pelos conceitos trabalhados na escola
(ALBANO, 2012).
E, Segundo Silva:
A responsabilidade do docente está voltada à fala e aos
desenhos da criança, nas observações das produções,
atribuindo-lhes qualidades na orientação, incentivando
os esforços nos processos de construção de saberes
cognitivos, estéticos, afetivos e nas combinações desses tipos de saberes, que podem ser vistos como expressão de ordem ou desordem cotidiana da criança,
emergindo da criatividade infantil que externaliza sentimentos e deixa transparecer o mundo interior (SILVA,
2012, p.155).

Sendo assim, o professor precisa aproximar-se das crianças para maiores possibilidades de intervenção, que direcionam ao aprender com significados. Para tanto, o docente
precisa ouvir as crianças, entender suas dificuldades e potencializar suas habilidades, situações facilitadas quando as representações da
Segundo Ferreira (2010), o professor criança são interpretadas pelo professor.
precisa organizar espaços de estímulos às
crianças, que iniciem com a escolha de atividades lúdicas, a fim de que a criança aprenda
brincando. Em seguida, a proposta pode envolver a representação das atividades escolhidas
e realizadas pela turma, por meio de desenhos
e discussões, que permitam às crianças comentarem suas produções, favorecendo a interpretação e observação do professor.
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O desenho transforma-se em um instrumento potencial para compreensão da evolução do desenvolvimento infantil, mas cabe
ao professor planejar atividades relacionadas
aos interesses e necessidades da criança, possíveis quando o docente conhece sua turma,
além disso, as estratégias de ensino precisam
ser dinâmicas, com atualizações frequentes, de
modo a identificar as evoluções e dificuldades
das crianças (ALBANO, 2012).
Para Pillar (2009), a organização do
espaço é tão importante quanto do tempo para
que as crianças realizem suas representações,
não podendo ocorrer aceleração, cabendo ao
professor proporcionar espaços de percepção,
sentidos e imaginação, para que então os desenhos sejam estimulados. Estes espaços são
determinados pelo planejamento, com momentos de narração, de rodas de conversas,
de cantos de interesse, de alimentação, das
brincadeiras externas à sala de aula, entre as
demais situações incluídas na rotina da turma.
A aprendizagem ocorre de forma significativa quando a criança relaciona o que
aprende à sua realidade cotidiana, sendo assim, espaços destinados ao compartilhamento de experiências, facilitada em conversas
com os colegas e professor, proporcionando
às crianças melhores assimilações, expressas
nos desenhos e interpretadas pelo professor,
que poderá identificar o desenvolvimento individual das crianças (ALBANO, 2012).

Outro fator relevante na aprendizagem infantil é a mediação docente, que pode
acontecer após a produção da criança, com
murais de exposição, organização de álbuns,
construção de histórias, entre outras possibilidades. Esta prática evidencia a necessidade
de registros e documentação na Educação Infantil, pois permite ao professor que observe os
detalhes nas produções infantis, acompanhando os avanços no desenvolvimento coletivo e
individual (SILVA, 2012).
Portanto, o desenho precisa ser valorizado pelo professor da Educação Infantil, a
fim de representar uma mediação da aprendizagem significativa, tratando-se de uma estratégia de ensino fundamental para a construção
do pensamento, estímulo à imaginação e aquisição das diferentes habilidades fundamentais,
aproximando a criança do processo de alfabetização (FERREIRA, 2010).
O professor representa um importante
papel no desenvolvimento infantil e, quando
observa e compreende os desenhos da criança, consegue proporcionar uma aprendizagem
significativa, partindo dos interesses da criança
para incentivar a aquisição do conhecimento,
cabendo a necessidade de não atribuir padrões estéticos às representações, mas oportunizando a produção de desenhos a partir de
diferentes materiais, para que as atividades sejam contextualizadas e direcionam ao aprender
significativo (ALBANO, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O trabalho proporcionou a observação e compreensão do desenvolvimento da criança,
evidenciando como ocorre as fases de evolução do pensamento, relacionado à necessidade de
representação por meio de desenhos para a comunicação e expressão infantil.
O homem sempre buscou meios de comunicação por imagens e desenhos, desde os
primórdios, as atividades de rotina eram representadas por símbolos nas paredes, possibilitando
a comunicação dos grupos. Com os desenhos, os indivíduos conseguiam compreender suas
funções, estabelecendo uma maneira de representar as necessidades do coletivo.
Atualmente, a comunicação por imagens ainda é significativa, proporcionando aos sujeitos a identificação de situações, mesmo sem uma linguagem verbal. Para as crianças, os
desenhos permitem a expressão dos sentimentos, do pensamento, das necessidades, das dificuldades, dos interesses e demais aspectos, proporcionando uma comunicação com os adultos
ao redor.
Além disso, os desenhos favorecem a percepção e interpretação daquilo que as crianças imaginam e compreendem da realidade, pois quando ouvem uma narração, por exemplo, a
criança consegue expressar seu entendimento por meio de desenhos e representações. Após a
revisão de literatura realizada para elaboração deste trabalho, observou-se que quando a criança
ainda representa seus desenhos por traços, devido a capacidade lógica ainda estar em desenvolvimento, os adultos podem não compreender os significados das representações, cabendo
a importância de socialização com as crianças, para melhor entendimento das percepções e
dificuldades.
Na fase da Educação Infantil, o professor precisa planejar atividades que envolvam diferentes estratégias de ensino, considerando o desenho como um instrumento de aprendizagem,
ou seja, após uma brincadeira, a criança pode representar o que mais gostou, com rodas de
conversas posteriores para estabelecer uma comunicação entre as crianças e o docente, além
de estimular a participação, a interação e a realização das atividades pela criança.
A espontaneidade da criança, representada por desenhos, favorece a conquista da autonomia, sendo fundamental que o professor da Educação Infantil não realize intervenções, mas
mediações, permitindo a devida comunicação e expressão à criança. Além disso, repreensões
que intencionam desenhos padrões não devem acontecer, evitando a inibição da criança e desinteresse pelas atividades.
Portanto, os desenhos permitem aos adultos a identificação dos interesses e dificuldades da criança, por meio da externalização da imaginação, cabendo a importância do acompanhamento dos adultos, como o professor na Educação Infantil, a fim de que seja possível
compreender a perspectiva da criança, mediando para que ocorra o desenvolvimento e a aprendizagem significativa.
Para os professores da Educação Infantil, os desafios em manter a
expressão da criança nos desenhos, estão compreendidos nas estratégias adotadas pelo docente, que precisa estabelecer objetivos, planejar atividades e proporcionar às crianças espaços de interesse, a fim
de que a representação ocorre de forma natural. Os estímulos devem
acontecer, mas não podem caracterizar uma obrigação, pois refletiria
no desinteresse das crianças, cabendo ao professor disponibilizar
materiais e espaços para que a criança produza, imagine e aprenda,
de maneira crítica e interpretativa, desenvolvendo e potencializando
suas habilidades.
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O PAPEL DO ORIENTADOR EDUCACIONAL NA
ESCOLA

RESUMO: A escrita deste artigo aborda o papel do Orientador Educacional na escola que durante anos está buscando a consolidação da sua identidade no campo escolar, tendo em vista
que seu papel é extremamente importância para a construção e consolidação do processo de
ensino aprendizagem dos alunos bem como para o seu desenvolvimento global como sujeito
ativo, reflexivo e crítico para o convívio em sociedade, mediando juntamente com os outros
profissionais da escola, uma educação de qualidade para todos que o rodeiam no seu cotidiano. O presente artigo foi escrito partindo das reflexões sobre as referências bibliográficas
levantadas acerca do tema.

Palavras-chave: Orientador; Educacional; Escola.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo tem como objetivo abordar o papel do Orientador Educacional,
que ao passar dos anos está procurando e consolidando seu espaço de trabalho no campo escolar. Por muito tempo o Orientador Educacional era visto como
Orientador Vocacional, tendo como função, auxiliar os alunos na busca de sua carreira e qualificação profissional, e já foi visto como Psicólogo.
Tendo em vista que o seu papel era atender os alunos que apresentavam algum tipo de
dificuldade ou de comportamento que não se encaixa dentro do estabelecido pela sociedade
como “normal” para a faixa etária.
E, em meados da década de 1980, os Orientadores Educacionais começam a deixar
suas funções, psicológicas, vocacionais e discutem sobre seu papel na educação, qual a importância do seu trabalho e como podem compartilhar com a equipe docente a busca pelo desenvolvimento global do aluno.
E, não somente como aluno da escola e sim sujeito que vive em sociedade e precisa
ter embasamento positivo para se constituir como sujeito da sua formação como pessoa. Para
tanto, teremos nas reflexões realizadas com base nas referências bibliográficas levantadas considerações relevantes sobre a importância deste profissional nas unidades escolares.
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O PAPEL DO ORIENTADOR
EDUCACIONAL NA ESCOLA

Inicialmente não havia os cursos especializados para formação de profissionais na
área de Orientação Educacional bem como
não tinha um padrão para seleção destes profissionais no mercado de trabalho. Com esta
carência de regulamentação, em 1958, o MEC
regulamentou a profissão provisoriamente, e,
em 1961, quando a LDB 4.024 foi regulamentada a formação do Orientador Educacional:

Uma das primordiais tarefas da pedagogia crítica radical libertadora é trabalhar a
legitimidade do sonho ético-político da superação da realidade injusta. É trabalhar a genuinidade desta luta e a possibilidade de mudar,
vale, dizer, é trabalhar contra a força da ideologia fatalista dominante, que estimula a imobiNas faculdades de filosofia será criado,
lidade dos oprimidos e sua acomodação à realidade injusta, necessária ao movimento dos para a formação de orientadores de educação
do ensino médio, curso especial a que terão
dominadores (PAULO FREIRE, 2000, p. 43).
acesso os licenciados em pedagogia, filosofia,
psicologia ou ciências sociais, bem como os
A educação escolar é permeada por diplomados em Educação Física pelas Escolas
inúmeras necessidades: de planejamento; de Superiores de Educação Física e os inspetores
atendimento aos direcionamentos legais; de federais de ensino, todos com estágio mínimo
articulação entre teoria e prática; de reconhe- de três anos no magistério.(Revogado pela Lei
cimento das necessidades do educando; de nº 5.692, de 1971) Art. 64.
abordagens locais e globais; de desafios metodológicos, curriculares, de relacionamento eduOs orientadores de educação do encador/educando; de aprendizagens que sejam
significativas; de avaliação; de permanência e sino primário serão formados nos institutos
de educação em curso especial a que terão
êxito, entre outras.
acesso os diplomados em escolas normais de
grau colegial e em institutos de educação, com
A Orientação Educacional teve origem, estágio mínimo de três anos no magistério priaproximadamente, em 1930, nos Estados Uni- mário. (Revogado pela Lei nº 5.692, de 1971).
dos da América. E, no Brasil a orientação edu- (LDBE/61 - Lei nº 4.024 de 20 de Dezembro
cacional teve o início da sua abordagem na de 1961: Art. 63).
década de 1940 e está baseada no apoio ao
adolescente para realizar sua escolha na área
A função da Orientação Educacional
profissional. Os primeiros cargos de orientador
nas escolas estaduais, especialmente nas Es- era trabalhar somente no aluno como aquele
colas Técnicas e Industriais, segundo Pimenta que frequenta a escola e não como pessoa
que tem um convívio em sociedade e precisa
(1988).
de respaldo para a sua formação como cidadão de deveres e direitos.
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Com isso o papel do Orientador Educacional era comumente confundido com o papel do Psicólogo voltado para o trabalho com
as questões que eram vistas como obstáculos
para este aluno dentro do ambiente escolar.
Como afirma Grinspun (2003):

Nesse período tenta-se resgatar a importância da escolaridade para as estratégias de vida das camadas populares, chamando a atenção para a estrutura interna da
escola como um dado significativo para o desempenho
dos alunos. A Orientação estava dentro da escola e não
se deu conta do seu papel (Grinspun 2003, p. 20)

Neste momento o papel da Orientação
Educacional passa a ser questionada na escola, a fundamentação teórica do exercício desta
função começa a ser refletido, questionado e
reavaliado, ressignificando o trabalho do Orientador Educacional.

Em 2006, o Ministério da Educação do
Brasil aprovou, após período de elaboração e
tramitação, as Diretrizes Curriculares Nacionais
para o Curso de Graduação em Pedagogia.
Nesse referencial está explícito que o Curso de
Pedagogia destina-se à formação de professores para exercer funções de magistério na
Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino
Fundamental, nos cursos de Ensino Médio, na
modalidade Normal, de Educação Profissional
na área de serviço e apoio escolar em outras
áreas nas quais estejam previstos conhecimentos pedagógicos (BRASIL, 2006).

Assim, espera-se que sua formação vá
além das abordagens apenas tecnicistas, mas
tenha amplitude de concepções e profundidade com visão histórica, sociológica, antropológica e embasada em estudos culturais e políticos. Freire (2011) ressalta que a educação
é oportunidade de transformação via processo
de conscientização, mas para que tal processo
se cumpra é importante que:

o conhecimento não se estende do que
se julga sabedor até aqueles que se julga não
saberem; o conhecimento se constitui nas relações homem-mundo, relações de transformação, e se aperfeiçoa na problematização crítica
destas relações [...] Isso demanda um esforço
não de extensão, mas de conscientização que,
bem realizado, permite aos indivíduos se apropriarem criticamente da posição que ocupam
com os demais no mundo. Esta apropriação
crítica os impulsiona a assumir o verdadeiro
papel que lhes cabe como homens: o de serem sujeitos da transformação do mundo, com
a qual se humanizam (FREIRE, 2011, p.42-43).

De acordo com o filósofo Dal Bosco(2007, p.31), a pedagogia caracteriza-se,
pois, pelo esforço teórico e sistematizado de
pensar a ação educativa, em sentido amplo, e
de pensar, num sentido mais restrito, os problemas que surgem da relação entre teoria e prática no processo de ensino-aprendizagem e da
própria relação pedagógica. Etimologicamente,
a palavra orientação significa buscar a origem,
a gênese e o caminho, ajudando a encontrar a
direção:
Orientação vem do latim oriens, particípio presente do
verbo oriri, levantar-se, ter a sua origem (origo) de... (cf.
Foulquié); está raiz etimológica é muito sugestiva: diz
respeito, tanto ao começo quanto aos princípios (no
sentido de fundamentos), buscar a origem é procurar
a gênese e o caminho, ajudar o viajante a encontrar
a direção (a partir de uma viagem interior rumo aos
seus desejos mais profundos, que, evidentemente, tem
profundas raízes na realidade concreta). O orientador,
até pelo lugar institucional que ocupa, pode ajudar o
professor nesta construção, nesta busca de identidade
profissional (VASCONCELLOS, 2002, p. 76).
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O trabalho da orientação geralmente
se aproxima mais dos educandos e de suas
famílias, pois auxilia na relação entre escola,
conhecimento e sociedade, porém, como afirma Vasconcellos, pode “ajudar o professor na
construção de sua identidade profissional”.

Com esta ressignificação temos a construção e consolidação da nova perspectiva sobre a importância do papel deste profissional
dentro das instituições escolares, ele deixa de
ter o papel de auxiliar para se tornar parceiro
no processo de ensino aprendizagem e desenvolvimento global do aluno.

Em sua atuação, busca investigar as
Atualmente, o Orientador Educacional
motivações e a compreensão das posturas
dos educandos e dos educadores. Bem como está ganhando mais espaço nas instituições
apoia as intervenções e a relação educador-e- escolares, sendo parceiro na formação do aluno como um todo levando a qualidade do traducando.
balho realizado nas escolas a patamares supePara tanto, foram desenvolvidos cursos riores. Como afirma Grinspun (2003):
de formação continuada a fim de promover as
discussões e mudanças necessárias para o
aprimoramento do papel do Orientador Educa- A prática de orientador, hoje, deve estar em procurar
ajudar o aluno a construir o conhecimento, a facilitar
cional, como afirma Miller (1987):

É necessário pensar junto com os alunos sobre o ambiente que os circunda e as relações que estabelecem
com esse ambiente, para que, tomando consciência da
expropriação a que são submetidos, sintam-se fortalecidos para lutar por seus direitos de cidadãos (MILLER
1987, p.43).

as condições de aquisição desse conhecimento, promovendo as interações e toda a teia de relações que
envolva o sujeito e o meio. Os sentimentos permeiam
todo o processo e o seu significado será valorizado na
construção pretendida. É com esse desafio que o orientador, na prática, terá que lidar: ajudar o aluno, orientálo no sentido de permitir viver seus desejos, sonhos e
paixões, que se interrelacionam com os saberes, com
os fazeres, com o próprio conhecimento (GRINSPUN,
2003, p. 149-150).

Partindo desta ressignificação do paO papel do Orientador Educacional
pel do Orientador Educacional, temos segundo
deve ser acima de tudo, o de mediador e faGrinspun (1994):
cilitador do percurso do processo de ensino
aprendizagem do aluno, e de orientar este
A orientação, hoje, está mobilizada com outros fatores aluno em sua vida em sociedade viabilizando
que não apenas e unicamente cuidar e ajudar os ‘alu- a sua formação como sujeito da sociedade.
nos com problemas’. Há, portanto, necessidade de nos
Como salienta Grinspun (2003):
inserirmos em uma nova abordagem de Orientação, voltada para a ‘construção’ de um cidadão que esteja mais
comprometido com seu tempo e sua gente. Desloca-se,
significativamente, o ‘onde chegar’, neste momento da
Orientação Educacional, em termos do trabalho com os
alunos. Pretende-se trabalhar com o aluno no desenvolvimento do seu processo de cidadania, trabalhando a
subjetividade e a intersubjetividade, obtidas através do
diálogo nas relações estabelecidas (GRINSPUN, 1994,
p. 13)

683

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

O principal papel da Orientação será ajudar o aluno
na formação de uma cidadania crítica, e a escola, na
organização e realização de seu projeto pedagógico.
Isso significa ajudar nosso aluno ‘por inteiro’: com utopias, desejos e paixões. [...] a Orientação trabalha na
escola em favor da cidadania, não criando um serviço
de orientação para atender aos excluídos [...], mas para
entendê-lo, através das relações que ocorrem [...] na
instituição Escola (GRINSPUN, 2002, p. 29).

Dessa forma, tanto o coordenador pedagógico quanto o orientador educacional precisam promover debates e reflexões sobre o
processo de ensino e aprendizagem com os
demais profissionais da instituição e estar em
constante formação. Clementi (2001) contribui
afirmando que:

E, as práticas do Orientador Educacional devem ser pautadas em como superar o
fracasso escolar com a viabilização de novas
práticas pedagógicas, como afirma Grinspun
(2011):

A valorização da presença do coordenador na escola
passa pela necessidade de reconhecê-lo como educador em formação, uma vez que o processo educativo é
dinâmico e necessita constantemente de debates amplos sobre seu fazer, para que possa, junto com seus
pares, desenvolver novas reflexões (CLEMENTI, 2001,
p. 65).

Discussão sobre o fracasso escolar à
luz da realidade existente (dimensão social) e
da regulação das normas dentro do sistema e
da escola (dimensão pedagógica);Viabilização
de meios para que haja uma complementação
das lacunas existentes, a fim de que não se
efetive e cristaliza o fracasso escolar (trabalhos
independentes, grupos de apoio, monitorias
etc.); Discussão dos mecanismos que temos
para que a superação do fracasso ocorra pela
via da própria escola, não só dos sistemas, mudando nomes e denominações para camuflar o
próprio fracasso, em termos de repetência, por
exemplo; União com os alunos desmistificando o fracasso como sendo responsabilidade
unicamente deles; trabalhar a autoestima e as
fontes viáveis de eliminação do fracasso (há
alunos que repetiram várias vezes a mesma série do ensino fundamental, por exemplo, e já
internalizaram o discurso de incompetentes e
incapazes);Disponibilização de espaços para
que os alunos enriqueçam e aprofundem seu
conhecimento, como forma de apostar na autoestima e indiretamente ter melhores condições
de desafiar o próprio fracasso (verificar e estimular aquilo em que o aluno tem melhores
resultados: arte, esporte, música, linguagens,
etc.), (GRINSPUN, 2011, p. 40).

Raphael (2003) afirma que:

É necessário ponderar que, para atender às necessidades da escola, o supervisor não pode abandonar,
em momento algum, sua intenção pedagógica, que
está ligada ao instrumental para a construção do conhecimento, essência da escola. Este pedagógico, entretanto, está diretamente associado, pode-se até dizer
dependente de uma organização do ensino, algo de
caráter tipicamente administrativo. Para cumprir o caráter pedagógico de sua função, creio que o supervisor
necessita de um vasto conhecimento da Administração
Escolar, no sentido de dominar critérios de organização
da instituição escolar, para garantir seu bom funcionamento pedagógico (RAPHAEL, 2003, p. 20).

Portanto, o Orientador Educacional
exerce a função de mobilizar, mediar e colaborar com o desenvolvimento global do aluno fazendo a interligação entre o convívio do aluno
em sociedade e na instituição escolar, levando
a consolidação do trabalho real da escola que
é preparar o aluno para viver a vida nos aspectos individual e coletivo (RAPHAEL, 2003, p.
20).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo assim, o Orientador Educacional é um profissional de suma importância para o
sucesso do trabalho pedagógico realizado com os alunos, tendo em vista que o aluno desenvolve seu conhecimento por meio de tudo o que foi aprendido dentro e fora da escola.
E, o Orientador Educacional será o mediador deste desenvolvimento que o aluno possa
entender estes universos que em ele está inserido e saber como agir em relação a ele. De acordo com Freire, sem a educação, sozinha, a sociedade não mudará.
Assim, é preciso lutar, buscar unir esforços para concretizar uma opção política pela justiça, pela democratização do conhecimento, pelo enfrentamento das situações discriminatórias
e excludentes.
Por meio de discussões, reflexões, interpretações sobre o contexto do aluno o orientador
vai mediar e facilitar o seu entendimento em relação ao meio externo e trazê-lo para seu próprio
desenvolvimento como sujeito ativo, crítico e reflexivo.
Desta forma, para ter sucesso em seu trabalho, o orientador educacional precisa construir uma relação de confiança com os alunos, além de ter a habilidade de negociar.
O orientador educacional é grande intercessor de todas as angústias que envolvem professores com relação a alunos, alunos com relação a professores, escola e famílias, e pais em
relação aos filhos.
O Projeto Político Pedagógico da escola e o currículo devem ser estruturados e desenvolvidos de forma coletiva, contando com a participação de todos os segmentos da instituição
escolar para garantir à unidade, a eficácia e o alcance dos objetivos, que é o desenvolvimento
intelectual dos educandos.
Nesse sentido, a articulação entre gestão escolar, coordenador pedagógico e orientador
educacional é o ápice de suas ações, independente se elas são administrativas ou pedagógicas.
Tendo em vista que todas estão relacionadas ao desenvolvimento do trabalho docente,
administrativo, de coordenação pedagógica e de orientação escolar e influenciam direta ou indiretamente no desenvolvimento da aprendizagem dos educandos
O Orientador Educacional é um dos profissionais mais importantes dentro da instituição escolar, pois este profissional trabalha com
todos os membros da instituição criando as interlocuções entre os
grupos, para o alcance do sucesso da formação do aluno dentro e
fora da escola.
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MEDIAÇÃO ESCOLAR E O PAPEL DA GESTÃO

RESUMO: O papel do orientador vem crescendo e se aprimorando a cada dia, de acordo com as
necessidades dos dias atuais. O mercado de trabalho exige cada vez mais e a educação como
fim transformador para acompanhar as tecnologias, necessita acompanhar essas mudanças
de forma permanente, ou seja, se aperfeiçoar estando em formação contínua. Sendo assim, se
faz necessário uma formação continuada, que se atualize constantemente. Para que o trabalho do Orientador Educacional seja válido é de suma importância que faça estudos constantes, principalmente no âmbito social-político no qual a escola está situada. Uma grande aliada
nos dias atuais é a internet, que com suas diversas ferramentas pode contribuir de forma
positiva se utilizada corretamente como forma alternativa de educação e pesquisa.

Palavras-chave: Mediações; Aluno; Gestão Escolar.
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INTRODUÇÃO

A

s organizações passam constantemente por transformações de natureza estrutural, estratégica, cultural, tecnológica e humana. Essas são capazes de gerar
impactos em partes ou até mesmo no conjunto da organização, para isso se dá
o nome de mudanças organizacionais.
A mudança organizacional é um processo contínuo de construção e reconstrução do
significado da organização, com o qual se busca aperfeiçoar sistemas, processos, políticas e
práticas que fazem parte da gestão em desenvolver as competências pessoais e organizacionais. Esse estudo abordará o comportamento das pessoas no ambiente de trabalho em relação
às mudanças que ocorrem de forma acelerada e como a comunicação em relação a essa transformação afeta o indivíduo e organização.
O objetivo deste trabalho é esclarecer ao gestor a importância da comunicação dentro
de uma instituição de ensino quando essa passa por mudanças, as causas que levam os empregados a insegurança no seu trabalho e o porquê da necessidade de adequar a comunicação entre os departamentos para que o desenvolvimento de todas as atividades ocorra com sucesso.
O modo que as mudanças e a comunicação serão implantadas dentro de uma instituição
de ensino deve ser avaliado, pois é de extrema importância que ocorra um desenvolvimento de
comunicação eficaz, porque a comunicação transfere as informações e a compressão de uma
pessoa para outra, onde não existe comunicação, são gerados péssimos comportamentos, o
que ocasiona o abalo da própria estrutura organizacional.
Compreender e gerenciar mudanças são habilidades de grande importância nas instituições. Fazer as pessoas lidarem com as mudanças pede mais ação do que discussão, afirma
Heller (1999). A influência da estrutura organizacional voltada à valorização dos comportamentos na trajetória do trabalhador, desde o treinamento admissional até o término da relação trabalhista, gera resultados que ultrapassam expectativas, fortalecem relacionamentos, estabelecem
padrões de alto desempenho, direcionam objetivos individuais, aprimoram valores pessoais,
geram maior comprometimento e promovem a realização profissional.
Quando uma instituição de ensino resolve inserir um novo processo, este estará sujeito
aos padrões internos já estabelecidos como corretos, ou seja, a cultura organizacional. A cultura
organizacional refere à maneira pela qual os funcionários percebem as características da cultura
da instituição, seus valores e por meio da cultura organizacional são processadas determinadas
formas de comunicação e é dentro deste contexto que entrarão novas ideias. Desta maneira para
que as novas formas de trabalho consigam os resultados esperados é importante à análise das
formas existentes de comunicação.
O estudo apresentará formas de realizar métodos de comunicação, que afirmam o aperfeiçoamento do trabalho, analisar a educação profissional por meios de mecanismos que garantam o aprendizado decorrente das mudanças que atingem as instituições constantemente. Ao
lidar com mudanças organizacionais é de extrema importância o conhecimento das alterações
que podem ocorrer no ambiente de trabalho e proceder com meios de esclarecer aos envolvidos
um entendimento geral perante as atualizações as mudanças.
O desenvolvimento desse trabalho se dará por meio de pesquisa bibliográfica segundo
as fontes de informações. O material a ser usados serão livros específicos, artigos científicos e
pesquisas em sites.
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GESTÃO E MEDIAÇÃO
Cada pessoa reage de formas, maneiras diversas a qualquer mudança, e isso não
é diferente quanto à organizacional, e principalmente em um ambiente de trabalho. Segundo Nishioka, (2009), as novas estruturas de
mudança organizacional estão influenciando
no habitar do trabalhador, pois em muitas mudanças é necessária a quebra de valores, que
resulta na mudança de comportamento e consequentemente o relacionamento profissional.
É necessário preparar o ambiente adequado
para a mudança e fazer com que as pessoas
aprendam a desenvolver e inovar. De acordo
com Chiavenato (2008):
O grande obstáculo e a dificuldade maior, no entanto,
é o fato de que a maioria dos administradores e gerentes esta acostumada a trabalhar com a atenção voltada
para os assuntos físicos e concretos. Com coisas previsíveis, determinadas e de compressão lógica. Isto é
eles sabem lidar, com extrema facilidade e perícia, com
coisas reais e palpáveis, independente se são máquinas, equipamentos, materiais, computadores, produtos,
serviços etc. Mas ostentam uma enorme dificuldade e
imperícia em lidar com pessoas. Enquanto seu boletim
traz notas altas em questões ligadas a aspectos hard,
os números são vermelhos ou extremamente baixos
quando se trata de aspectos solf. E aí residem os maiores problemas para fazer acontecer à mudança dentro
das empresas (CHIAVENATO, 2008, p. 290).

Toda mudança gera modificações nas
atividades no dia-a-dia de qualquer colaborador, nas relações de trabalho, nas responsabilidades dentre outros. De acordo com Chiavenato (2008), as mudanças ocorrem em quatro
ondas de mudanças organizacionais que são:
eram da agricultura, era do artesanato, era da
industrialização e errada. Novas tecnologias
necessitam de novos conhecimentos tanto
para execução de operações como na gestão
de pessoas, e isso significa à necessidade de
uma adaptação às mudanças que surgem em
qualquer tipo de instituição.
Segundo o autor (2008), para que a
mudança seja dinamizada, é necessário que
exista um ambiente psicológico propício, uma
cultura organizacional adequada, um estímulo
individual e grupal para a melhoria e para a excelência. Dependendo do nível de mudança é

possível notar a reação do indivíduo. Segundo
Chiavenato, (2008), uma mudança de grau baixo passa despercebida pelas pessoas, já uma
mudança de grau mais elevado, ela provoca
impacto nas pessoas, o que por vezes causam
resistência à mudança.
As mudanças modificam o comportamento das pessoas, Chiavenato (2008) considera que:
As pessoas podem aceitar as mudanças de maneiras
diferentes. Isso significa que elas podem aceitar positivamente as mudanças e adotar uma postura de simples
aceitação positivamente as mudanças e adotar uma
postura de simples aceitação quando movidas pelos
argumentos da direção da empresa ou quando adotam uma postura proativa em que não apenas aceitam
a mudança, mas tomam a iniciativa pessoal de fazê-la
acontecer. No entanto, as pessoas podem comporta-se
negativamente em relação às mudanças que ocorrem
na empresa. Elas podem mudar porque são simplesmente estimuladas ou coagidas para isso, como podem se acomodar à mudança, habituando-se a um
comportamento rotineiro e cotidiano, como também podem reagir negativamente à mudança por meio de um
comportamento de defesa para manter o status quo ou
ainda tentar obstruir de maneira velada ou aberta qualquer tentativa de mudança dentro da empresa. Mesmo
mudanças aparentemente positivas, racionais ou vantajosas
costumam envolver uma pesada sensação de
incerteza e de perda. É que as pessoas nem sempre
são adequadamente preparadas para a mudança. Nem
acostumadas a elas (CHIAVENATO, 2008, p. 294-295).

Para o autor (2008), se as pessoas forem preparadas para enfrentar as mudanças,
essas serão superadas sem a necessidade
das resistências. Para isso a necessidade de
uma ótima comunicação entre as pessoas envolvidas no ambiente de trabalho. Programas
bem-sucedidos de mudanças envolvem o planejamento a longo e em curto prazo. Quanto
mais claros os objetivos fixados, mais eficiente
será o programa.
A informação e os métodos de comunicação sempre estiveram presentes nas transformações das estratégias empresariais e na
própria evolução das instituições. Desta forma,
hoje se torna necessário compreender a complexidade que envolve a informação e os processos de comunicação dentro de uma instituição (CHIAVENATO, 2008).
Basicamente a comunicação é uma
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permuta ou um intercâmbio de informações
que devem ser transmitidas e compreendidas
dentro de uma empresa. O fator mais importante para um ótimo desenvolvimento nas organizações é sem dúvida a comunicação, pois
é através dela que o relacionamento entre as
pessoas acontece, afirma Davis, (1992).

Informação: a tomada de decisão é facilitada pelas informações adquiridas pela comunicação realizada por um grupo de funcionários (ROBBINS, 2007).
Segundo Chiavenato, (2007), a comunicação está presente em todas as funções
administrativas, com sua maior importância na
função de direção, por ter aplicação em todas
as funções administrativas. A comunicação nas
instituições soluciona problemas, gera e facilita a compreensão entre as pessoas sendo
ela bem administrada, a instituição consegue
com muita agilidade desenvolver suas atividades e compreender o comportamento humano
encontrando soluções para os problemas que
possam surgir.

Segundo Davis 1992, as organizações
não podem existir sem a comunicação. Se não
houver comunicação, os empregados não sabem aquilo que os seus colegas estão realizando, a gerência não recebe as informações
necessárias e os supervisores não podem dar
instruções. A coordenação do trabalho é impossível e a organização entrará em colapso
por falta dela. A cooperação também se torna
impossível, porque as pessoas não podem expressar aos outros suas necessidades e sentimentos. Nós podemos dizer, com segurança,
Mudança organizacional trata-se de
que todo ato de comunicação influencia de al- um processo de reinvenção ou reestruturação
guma maneira, a organização.
da cultura, estratégia, estrutura organizacional,
o que indica desapegar-se dos costumes traQuando a comunicação é eficaz, ela dicionais de uma instituição e apropriar-se a
tende a incentivar melhor desempenho e satisnovas práticas de desenvolvimento de gestão.
fação no trabalho. As pessoas compreendem
Segundo Chiavenato, (2008), os gestores são
melhor suas tarefas, sentindo-se mais envolvidas com elas. Em alguns casos, elas até sacri- os primeiros a adaptar-se às mudanças, sobreficam alguns privilégios adquiridos ao longo do tudo deverão criá-las e promovê-las dentro de
tempo, porque compreendem que o sacrifício é sua organização, para sobreviver ao mundo
necessário. A comunicação tem quatro funções que a cada dia encontra-se mais competitivo
básicas dentro de um grupo ou de uma organi- (CHIAVENATO, 2008).
zação: controle, motivação, expressão emocioDentro dessas concepções é normal
nal e informação, afirma Robbins (2007).
que ocorra problemas ou ruídos de comunicaControle: o funcionário é orientado que ção, mas para que as mudanças ocorram de
deve obedecer às regras das organizações maneira saudável é necessário cuidar da forque são distribuídas de formas hierárquicas;
ma como os novos métodos de trabalho serão
informados aos colaboradores, ao pessoal, a
Motivação: o funcionário recebe as equipe da instituição. A fim de não ocasionar
orientações de como deve ser realizada suas
conflitos e erros de interpretação o que pode
tarefas, um funcionário sem dúvidas possui eslevar as pessoas a lidar de forma negativa com
tímulos e a partir desse princípio seu trabalho
as mudanças. Limongi (2002), menciona que
será realizado com maior desempenho;
as redes de comunicação indicam os canais
Expressão emocional: o funcionário por onde passa a informação. Essas redes são
tem total liberdade de expor suas frustrações, divididas em duas: redes formais e redes inforpois a comunicação oferece este meio de aten- mais.
dimento das suas necessidades sociais;
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Redes formais: geralmente verticais e
centralizadas, por elas trafegam os conteúdos
técnico-administrativos do trabalho. Estudos
relatam que a comunicação e a resolução de
problemas e tarefas simples fluem mais rapidamente nas redes centralizadas, enquanto a
comunicação e a resolução de problemas mais
complexos fluem melhor nas redes descentralizadas ou informais (LIMONGI, 2002).

O mural deve ser posicionado em lugares estratégico, sendo assim, ele pode repassar informações importantes, como por exemplo, dados como atualização da rotina, ações
que estão sendo desenvolvidas pela instituição.
Os comunicados internos também são de extrema importância, pois devem ser assinados
assim que o colaborador der ciência da leitura,
é aconselhável negritar as informações mais
Redes informais: enquanto as redes relevantes no comunicado (LIMONGI, 2002).
formais obedecem às direções estabelecidas
E-mails sendo este um recurso de muipela organização, a comunicação que flui por
meios informais pode saltar níveis de autori- ta facilidade, pois, um grupo de pessoas pode
dade e mover-se em qualquer direção. Saben- ter ciência de algum acontecimento em temdo-se que ao implantar uma tecnologia nova po curto, e neste caso se pode alertar no moou um novo método de trabalho interfere-se mento de sua leitura ao conteúdo. As reuniões
de uma maneira ou de outra, na cultura orga- servem para abordar assuntos que envolvam
nizacional em relação às pessoas, portanto é todo o ambiente da instituição, os interessados
necessário orientá-las para o novo. Chiavenato naquele determinado assunto, assim é possível
(2008) afirma que, este novo não se trata ape- obter melhores esclarecimentos sobre o tema
nas do operacional, mas também do psicoló- abordado e tendo um retorno de imediato as
gico, pois é tocado no ambiente de trabalho ações resolvidas naquele assunto (LIMONGI,
de cada indivíduo porque onde existe mudan2002).
ça, interferirmos no costume e no dia a dia de
cada pessoa envolvida.
Devido a tantas transformações são neA comunicação nada mais é que com- cessários que os funcionários estejam em sinpartilhar informações e para isso acontecer tonia com os processos da instituição, segundo
existem várias maneiras, de acordo com Milko- Heller, (1999), a melhor estratégia é repassar
vich, (2010), um manual é de extrema impor- o planejamento, as metas, pois tendo ciência
tância para o relacionamento com os empre- da importância do seu trabalho o mesmo terá
gados. Ele impõe regras, normas e as políticas mais motivação para desempenhar suas ativipelos quais os empregados e os administra- dades e um melhor entendimento sobre elas.
dores têm que operar. Quando a comunicação Na fase de mudanças em um ambiente de traé realizada de forma competente, proporciona balho é necessário criar meios de envolver as
boas relações entre os colaboradores que au- pessoas nesta transformação. Heller (1999)
tomaticamente vão repassando suas experiên- menciona que é necessário preparar as pessocias para os diversos membros existentes na as dando o máximo de informação possível, de
instituição.
modo que entendam a necessidade de mudança e ajudem no processo.
Existem vários instrumentos para favorecer a circulação das informações nas instituiCertifique-se que todos os aspectos de
ções no que diz respeito à comunicação interna
podemos mencionar, boletins, intranet, mural, um programa de mudança sejam informados o
os comunicativos eletrônicos, comunicados in- mais rápido possível para todos os envolvidos.
ternos, publicações impressas, reuniões, site Tudo que fugir da comunicação aberta pode
corporativo e até mesmo treinamentos sobre a deixar as pessoas, ao menos por um tempo,
nova gestão, o novo modo de desenvolver as com a sensação de ignorância. Além disso,
atividades, afirma Limongi (2002).
cria-se uma divisão entre os que sabem e os
que ignoram (LIMONGI, 2002).
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É importante o comprometimento das
pessoas envolvidas no processo das mudanças desta forma, é necessário que as pessoas
tenham um panorama completo de suas atribuições, compreendendo as razões globais
das transformações, assim torna-se mais propenso o desempenhar de suas obrigações,
afirma Heller (1999).
E de acordo com Prado (2018):
Os projetos pedagógicos precisam estar preparados
às mudanças rápidas do presente e ao mesmo tempo buscar a compreensão do futuro. Mas, além disso,
precisam estimular nossos jovens para que possam se
adaptar a um mundo cada vez mais dinâmico e ser
capazes de propor soluções a problemas mal estruturados. Esse processo pode causar resistência e até desconfiança, mas não se pode negar a importância das
mudanças, que vieram para ficar, e que as novas tecnologias devem ser encaradas como aliadas do processo
e não como ameaças (PRADO, 2018, p. 46-47).

O gestor deve atuar como um líder, desenvolver formas de organização que sejam
inovadoras gerando participação de toda instituição. Deve ter a consciência de tudo que envolve seu ambiente de trabalho, ter em mente
a necessidade de liderar identificando os problemas, buscando soluções de forma participativa com os demais colaboradores (PRADO,
2018).
De acordo com Reis (2014) a ruptura
exige posturas e decisões diferenciadas dos
gestores, requer uma reorganização da IES. As
mudanças tendem a contribuir para um novo
DNA, ou mesmo para o fortalecimento do já
existente. Para uma IES ser competitiva, é preciso ter consciência de sua identidade, focar
em prioridades e fazer inovações e os rompimentos necessários.
Um DNA é entendido como a identidade
da IES, como aquilo que caracteriza a instituição. Este se constrói com pessoas comprometidas. A sua definição é fruto de uma ambição
coletiva. Requer alto nível de engajamento institucional. O compromisso e o engajamento devem ser de todos os setores, especialmente os
estratégicos. Não se pode admitir um governo
de IES sem rumo, formado por pessoas que
não tomam decisões coletivas ou que não co-

locam em prática estratégias coletivas. Os líderes são referência e inspiração institucional. A
prioridade para as organizações é saber quem
está comprometido e, posteriormente, saber
para onde a instituição vai ou onde quer chegar (REIS, 2014).
Para obter conquistas é essencial ter
um planejamento escolar definido, este deve indicar os caminhos a serem percorridos durante
o ano a fim de alcançar as metas estipuladas
pela instituição. O gestor deverá acompanhar
durante a evolução do ano se seus objetivos
estão de acordo com suas expectativas, caso
contrário, já deverá estudar novos meios de estratégias para não cair em futuros contratempos e imprevistos (REIS, 2014).
Segundo Fogaça (2016), para um gestor educacional, ter habilidade no trato com
as pessoas é fundamental, pois sempre haverá conflitos onde existem grupos convivendo.
Essas divergências precisam ser identificadas,
principalmente em suas características fundamentais (intergrupais ou interpessoais), para
que o gestor possa, com postura firme e colaborativa, intervir nos momentos conflituosos,
conduzindo os desacordos à negociação.
É importante que todos possam se colocar, em que o respeito pelas diferenças faça
a competitividade se tornar algo saudável, não
prejudicando a normalidade do ambiente educacional tão sensível aos conflitos (FOGAÇA,
2016). O gestor deve gerar motivação entre os
colaboradores envolvidos estimulando-os a ter
capacidade de criação e superação, tornando-os abertos as mudanças e inovações.
O baixo nível de autoestima dos colaboradores representa um perigo potencial para
qualquer instituição e a falta de entendimento
entre gestor e todos os envolvidos tende atrapalhar o desenvolvimento de boas ações, por
este motivo é muito importante determinar o
tipo de aprendizagem levando a construção de
um ótimo ambiente de trabalho, buscando a
excelência na cultura da instituição (FOGAÇA,
2016).
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Para que o gestor consiga enfrentar
mudanças é necessário que sua equipe tenha
uma atitude perante as diversidades que estão
ocorrendo, devendo encarar as inovações de
forma como se fosse um desafio a ser vencido. A importância de o gestor liderar está no
princípio de formar pessoas que acompanhem
no desenvolvimento das atividades a serem desenvolvidas pela instituição, com responsabilidade, criatividade, atendendo às tarefas mais
urgentes que possam surgir (FOGAÇA, 2016).

O gestor deve estar preparado para
apoiar e incentivar todos, valorizando o seu
desempenho, e buscar tirar o máximo de sua
equipe, sendo assim, o gestor agrega a função
de coordenar toda a ação pedagógica dentro
da instituição. Um ótimo gestor sabe ir além,
buscar manter-se atualizado com o intuito de
estar preparado para enfrentar novos desafios,
com isso a importância de realizar pesquisas,
avaliar e encarar os desafios que possam surgir de forma mais segura. Ao analisar os riscos, buscando eliminar os erros que porventuA influência da comunicação facilita a ra possam acontecer (SERRA, 2003).
motivação por esclarecer aos colaboradores o
Uma nova forma de compreender o
que deve ser feito, avalia a qualidade do seu
desempenho e orienta sobre o que fazer para processo de comunicação dentro das instituimelhorá-la, a interação que ocorre dentro de ções ou qualquer organização é a humanização no ambiente de trabalho. Segundo o autor,
um grupo de trabalho é um mecanismo fundaa humanização das organizações é uma tenmental para que os membros expressam suas
dência cada vez mais importante e presentes
frustrações ou sentimentos de satisfação (ROem gestões com visão de futuro alinhadas, as
BBINS, 2007).
necessidades do mercado. A comunicação é
uma das melhores formas de humanizar uma
De acordo com Serra (2003), a comuorganização, visto que conecta pessoas a um
nicação é uma excelente ferramenta para mo- objetivo único (SERRA, 2003).
tivar os funcionários, superar as resistências
a determinada iniciativa, preparar as pessoas
Antigamente o trabalho era voltado sopara as vantagens e desvantagens da mudan- mente para produtividade e para o colaborador
ça e dar aos empregados um interesse pes- a única forma de motivação para trabalhar era
soal no processo. A comunicação eficaz pode o salário, agora pensando em questões humadeterminar o tom de um programa de mudan- nistas as instituições, empresas, organizações
ça, e é vital para a implementação desde o estão voltadas a trabalhar novos temas para
início. Isso não significa, porém, que basta um motivação dos seus colaboradores, com a finaanúncio bombástico para manter os funcioná- lidade de amenizar novas mudanças que posrios sintonizados com o programa. A comuni- sam surgir e trazer maiores rendimentos em recação deve ser contínua.
lação às atividades a serem desenvolvidas no
ambiente de trabalho (SERRA, 2003).
É importante que o gestor tenha extrema agilidade em notar o desenvolvimento de
Para que isso possa ocorrer é necessátodos os envolvidos em relação ao aprendizado rio adotar práticas de comunicações efetivas e
das novas mudanças que estão sendo adapta- integradas, apostar em ações de comunicação
das no ambiente do trabalho, para isso ocorrer interna e de responsabilidade e relacionamento
de forma gradativa não somente depende do social e ambiental, excelentes ações que pode
gestor como de toda a equipe desempenhar fazer com que as organizações mostrem os
o melhor de si dia-a-dia dentro da instituição seus esforços tanto com seus colaboradores,
quanto para a sociedade. A comunicação den(SERRA, 2003).
tro de qualquer instituição é de extrema importância para que todas as atividades ocorram
de forma a obter benefícios (SERRA, 2003).
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A humanização pode ter início com a
convivência entre os colegas de trabalho, afinal
a maior parte do tempo de um funcionário é
dentro de uma instituição. Como conviver com
as pessoas em seu ambiente de atividades?
Existem práticas que podem ser utilizadas no
dia-a-dia que surte ótimos efeitos são elas: ser
gentil com os colegas, evitar conflitos, saber
escutar, dar sugestões, incentivar as pessoas
ao seu redor dentre outros. Algumas instituições ao admitir novos colaboradores fazem
treinamentos e já discutem a humanização entre as pessoas (SERRA, 2003).
As instituições podem por meio de reuniões tratarem com seus colaboradores sobre
possíveis problemas que possam estar atrapalhando a rotina em suas atividades, o ouvir é de
extrema importância, em casos podem ocorrer
novas ideias e uma solução que venha a contribuir a instituição e a todos envolvidos nela.
O colaborador pode interagir não somente nos
momentos de mudanças, inovações, mas em
todas as circunstâncias ele poderá manifestar
suas opiniões o gestor deve atuar neste momento como um ouvinte e procurar colher de
forma positiva, seus comentários quem sabe
em um futuro próspero poderá obter recompensas com novas ideias: “Cada passo do ciclo
de vida de um funcionário dentro da empresa
oferece uma oportunidade de melhorar a experiência humana no local de trabalho” (SEIS
MANEIRAS DE HUMANIZAR).

É importante tratar também da autoestima do colaborador, a instituição pode retribuir
seu reconhecimento com novas atribuições de
responsabilidades, planos de desenvolvimento, cursos de aprimoramento, a comunicação
engajada com os demais departamentos, planos de carreiras, dessa maneira, o colaborador
poderá se motivar com essas oportunidades
e buscar mais desafios e aprimoramento de
suas competências (SEIS MANEIRAS DE HUMANIZAR). É extrema importância o colaborador se sentir reconhecido e receber motivação
junto as suas qualidades, com isso, ele se sentirá importante dentro do processo, e terá essa
necessidade atendida. Ficará empenhado em
receber novos conhecimentos, agregar as suas
funções buscando sempre seu crescimento e
reconhecimento profissional.
Assim, manter uma comunicação aberta e clara, apresentar os objetivos da instituição, também são tópicos que contribuem para
o bom andamento dos processos. A busca por
melhores resultados e os desafios do mundo
dentro das instituições vive em constantes mudanças, humanizar as relações é atuar nesta
aproximação.

As instituições devem proporcionar aos
funcionários uma integração entre eles, deixá-los cientes que eles podem dar sugestões,
ideias sempre são bem vindas. Investir em pessoas é pensar no crescimento da instituição, a
equipe bem formada vai além das expectativas. A realização profissional e pessoal depende de reconhecimento. O colaborador quando
é reconhecido recebe um grande estímulo para
continuar a evoluir em suas atividades e buscar
sempre melhorar naquilo que lhe faz a diferença dele junto com os demais (SEIS MANEIRAS
DE HUMANIZAR).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dentro do contexto apresentado é possível evidenciar que as instituições são compostas de colaboradores que em conjunto constituem o desenvolvimento do trabalho, destacando
alguns aspectos sobre mudança organizacional, realizando uma linha de pensamento sobre
a gestão, o ambiente organizacional e a comunicação como sendo o elemento principal para
conclusão do objetivo planejado pela instituição. Desta maneira, o cumprimento profissional
depende do entendimento dos problemas que possam surgir em relação à boa comunicação.
O gerenciamento da comunicação é fundamental para a obtenção de resultados adequados, quando os colaboradores estão envolvidos com as mudanças, na nova cultura e novos
valores, ou seja, quando estão compartilhando da cultura estabelecida através de normas, a
maneira que a instituição indica sua forma de realizar os procedimentos, o relacionamento com
os colaboradores se torna mais atraente, as pessoas se sentem mais valorizadas e importantes
para a instituição, proporcionando a satisfação pessoal.
As instituições estão sujeitas as mudanças organizacionais, sendo assim, é de extrema
importância que o gestor entenda a cultura organizacional da instituição, suas crenças e seus
valores, para demonstrar a todos os colaboradores. Evitando que sua equipe realize suas atividades com insegurança, podendo ocasionar futuros problemas a instituição.
O gestor tem um papel importante junto com sua equipe, ao desenvolver a comunicação, incentivando os colaboradores a ter maior participação diante as mudanças procurando
desenvolver as novas rotinas, os novos procedimentos. É de extrema importância tanto para o
desenvolvimento do trabalho como para a criatividade e a motivação, com isso as pessoas passam a ter maior segurança nas suas atividades e maior responsabilidade e comprometimento
nas suas rotinas.
Um ótimo gestor tem um olhar transformador ele consegue visualizar soluções, consegue
inspirar, estimular, orientar e provocar entre os colaboradores um clima que estimule a inovação
de criatividade em sua equipe, o trabalho em conjunto traz melhores resultados à instituição. Um
importante tópico a citar é o conhecimento para isso dentro da instituição é estimular a participação dos colaboradores a realização de treinamentos rápidos, ou mesmo o exercício de verificar
as informações novas por meio de mural, e-mails, comunicações internas, uma estratégia para
que cada colaborador obtenha capacitação e crescimento dentro da instituição, conhecimento
adquirido e aprendizado conquistado.
As responsabilidades de um gestor são inúmeras, seu sucesso depende muito do esforço de todos da equipe, porque é a partir da contribuição de cada colaborador que o resultado
em conjunto é realizado. O gestor não deve ter apenas a competência para gerar resultados,
ele precisa saber gerir e investir no potencial de sua equipe, motivando cada um a enfrentar as
situações difíceis que possam surgir solucionar os conflitos e encontrar as soluções para os
problemas rotineiros na instituição.
Para a instituição obter o sucesso almejado, é necessário que o
gestor esteja sempre conectado ao relacionamento com todos, quanto
mais for à relação, melhores serão os resultados a serem obtidos.
Desta maneira a relação fica livre de obter conflitos entre a equipe,
pois estão sempre trabalhando em conjunto, desenvolvendo ideias,
traçando estratégias sadias. O gestor que tem uma ótima liderança
tem o respeito de todos e fortalece o aprimoramento de conhecimentos de forma coletiva.
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OS DIFERENTES PERCURSOS DA INCLUSÃO
ESCOLAR E A GARANTIA DE DIREITOS
EDUCACIONAIS

RESUMO: O presente trabalho busca apresentar uma reflexão sobre o processo de inclusão
escolar e as reais possibilidades de efetivação de uma educação inclusiva e equitativa. O objetivo desta pesquisa é apresentar conceitos sobre o tema permitindo a reflexão e a busca de
soluções para a efetivação das propostas educacionais inclusivas. Este estudo se justifica por
se tratar de um tema extremamente relevante na área educacional e devido a sua importância para a concretização efetiva dos direitos educacionais dos educandos com deficiência. A
educação é um processo complexo e abrangente, que ultrapassa a escolarização e tem por
objetivo preparar a pessoa para vida em família, na escola, no trabalho e para a sociedade.
As crianças com deficiência podem e devem participar de todos os programas educacionais
existentes na escola para que possam desenvolver seu potencial. A escola deve estar pronta
para a garantia da inclusão e da equidade atendendo as novas demandas da sociedade. Uma
das mais relevantes funções da escola é proporcionar à família a participação nos processos
educacionais, na aprendizagem e no desenvolvimento de seus filhos, em uma relação de troca
e parceria, buscando as melhores maneiras de atender a criança com deficiência.

Palavras-chave: Inclusão Escolar; Equidade; Aprendizagem; Direito Educacional.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz uma reflexão sobre o processo de inclusão escolar e as reais possibilidades de efetivação de uma educação inclusiva e equitativa. O objetivo desta
pesquisa é apresentar conceitos sobre o tema permitindo a reflexão e a busca de
soluções para a efetivação das propostas educacionais inclusivas. Este estudo se justifica por se
tratar de um tema extremamente relevante na área educacional e devido a sua importância para
a concretização efetiva dos direitos educacionais dos educandos com deficiência.
A efetiva inclusão acontece quando o sistema educacional é capaz de abranger e acolher as diferenças e de trabalhar para a diversidade. Considerar que cada criança tem a sua
especificidade e aprende em ritmo diferente e de maneira diferente é o primeiro passo para uma
educação que respeite as diferenças. Uma das propostas da educação voltada a inclusão é
garantir um sistema educacional que considere as diferenças de seus educandos respeitando a
legislação em vigor.
Na história da educação especial sempre houve discriminação e rejeição com a exclusão dos deficientes da sociedade e sem a preocupação com a educação formal de tais pessoas.
Com o passar dos tempos, ocorre a integração dos deficientes na sociedade e foram aumentando gradativamente as políticas de educação para esta clientela. Foram criadas instituições
especializadas no atendimento ao deficiente e as escolas especiais e/ou classes especiais funcionavam como um acesso para a escola regular.
Com o advento da Constituição Federal de 1988, a preocupação em garantir os direitos
para o atendimento da pessoa com deficiência se torna mais efetiva, com a orientação para o
atendimento na rede regular de ensino de maneira preferencial. As legislações garantem os direitos conquistados com o passar dos anos mas a efetiva inclusão deve se efetivar nos contextos
de aprendizagem na escola, somente a orientação legislativa não basta se a escola não fizer a
sua parte nesta ação conjunta.
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O PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR
De acordo com Mendes (2006) a história da educação especial começou a ser
traçada no século XVI, centrada no aspecto
pedagógico, em uma sociedade onde a educação era direito de poucos. Foram médicos
e pedagogos que desafiaram os conceitos vigentes na época, e começaram a acreditar na
possibilidade educacional de indivíduos até então considerados ineducáveis, desenvolveram
seus trabalhos em bases tutoriais, sendo eles
os próprios professores.
Ainda conforme a autora poucas eram
as experiências inovadoras desde o século XVI,
o cuidado foi puramente no sentido de proteger
e a institucionalização foi a principal resposta
social para tratamento dos considerados desviantes. Sendo esta uma fase de isolamento,
justificada pela crença de que pessoas diferentes seriam mais bem cuidadas e protegidas se
confinadas, também para proteger a sociedade
dos “anormais”.
As escolas enfrentam grandes desafios
para efetivar as políticas públicas que sejam
capazes de oferecer uma educação inclusiva e equitativa de qualidade aos seus alunos,
além de constituir uma variedade de valores
e interesses que devem ser considerados nas
expectativas de aprendizagem apresentando
conceitos que lhe sejam próprios e que tragam
informações que possam contribuam para a
construção de conhecimentos, dentro e fora do
ambiente escolar:
O conceito de inclusão, apesar de estar profundamente
vinculado as deficiências das crianças, ampliou-se nos
debates e nas políticas educacionais. A concepção de
diversidade e singularidade das pessoas mostra que
cada bebê e cada criança devem ser vistos como uma
pessoa diferente das demais, com interesses e necessidades próprias e que precisa de uma intervenção pedagógica construída a partir das suas características
e de seu grupo de colegas. Se uma Unidade Escolar
consegue incorporar em suas práticas o respeito à alteridade humana, certamente conseguirá atender as necessidades de todos os bebês e crianças (SÃO PAULO,
2019, p. 33).

O processo inclusivo e o respeito a diversidade abarca as dificuldades encontradas
para inserir as pessoas com deficiência ou com
algum problema de aprendizagem, na medida
em que a escola se preocupa com as diferenças individuais e coletivas passa a estabelecer ações com práticas pedagógicas voltadas
para a inclusão, na intenção de mobilizar seus
educadores com base no compromisso com
a aprendizagem, o ensino e com a transformação social (SÃO PAULO, 2019).
Cada criança, com deficiência ou não,
tem seu próprio tempo de aprendizagem, quando aplicamos ações que tratem da diversidade
seguramente seremos capazes de abordar o
processo de ensino e aprendizagem inclusivos, contribuindo para uma educação cada vez
mais efetiva em todos os níveis de ensino e
escolarização. Todos os sujeitos precisam ter
suas características individuais consideradas e
respeitadas e devem alcançar os níveis mais
elevados de ensino, com uma formação voltada para a cidadania e atuação crítica na sociedade (SÃO PAULO, 2019):
[...] a inclusão para ser efetivada precisa necessariamente alterar praticamente todo o contexto escolar,
visando “desconstruir” formalmente certas práticas segregacionistas, o que passa a significar a inclusão de
fato, além de ser um avanço educacional com importantes repercussões políticas e sociais visto que, não
só se é o fato de adequar, mas de poder transformar a
realidade das práticas educacionais existentes também
no âmbito escolar (FIGUEIREDO, 2002, p. 68).

Ainda com base nas ideias da autora a
escola inclusiva deve promover uma educação
de qualidade em um ambiente acolhedor que
efetiva as ações coletivamente com a equipe,
alunos e família, ações que sejam capazes de
dar melhores condições aos educandos combatendo situações discriminatórias, construindo uma escola inclusiva com o interesse na
permanência e acesso dos alunos à escola,
além de proporcionar práticas pedagógicas
educacionais coletivas que se torne flexível e
dinâmica atendendo as novas realidades educacionais (FIGUEIREDO, 2002).
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Transformar a escola em um espaço
totalmente inclusivo significa respeitar as diferenças além é claro de contribuir para que todos os alunos cresçam aprendendo valores e
continuamente aprendam novos conhecimentos de acordo com cada realidade social, haja
vista que o mais importante papel da escola é
de constituir um múltiplo espaço de relações
sociais, apta a realizar a formação dos seus
indivíduos:
A amizade das crianças proporciona interações que
impulsionam o desenvolvimento. Percebemos que a
socialização contribuiu de maneira significativa para
o desenvolvimento por meio de interações, tornando
a escola um ambiente de extrema importância para a
criança com deficiência. A potência criativa e o protagonismo são possíveis quando transformamos nossas
crenças, quando damos vez e escutamos a voz das
crianças nos territórios, acreditando que novas culturas infantis produzirão novas culturas adultas – culturas
essas mais justas e humanas para uma sociedade que
ainda não existe (SÃO PAULO, 2019, p. 54).

Quando falamos em inclusão há necessidade de se criarem mecanismos que
permitam integrar o sujeito com deficiência,
educacionalmente, socialmente e emocionalmente com a oportunização dos objetos do
conhecimento e da cultura. Esta tarefa é difícil
e depende das estratégias de ensino utilizadas
que devem ser adequadas e adaptadas às características dos educandos, à estruturação da
classe e a história das relações entre os alunos e entre eles e o professor. As adaptações
curriculares são de extrema importância para a
inclusão do aluno com deficiência (SÃO PAULO, 2019).

As mudanças pedagógicas e estruturais devem ocorrer para transpor as barreiras
e contribuir na busca pela igualdade, equidade e padrão de qualidade do ensino, seja ele
público ou privado, desde a infância, construindo práticas inclusivas, se adequando as
dificuldades presentes e criando espaços de
aprendizagem que considerem as diferenças e
contribuam para que a criança com deficiência
aprenda:
No campo da educação, a inclusão envolve um processo de reforma e de reestruturação das escolas como
um todo, com o objetivo de assegurar que todos os
alunos possam ter acesso a todas as gamas de oportunidades educacionais e sociais oferecidas por parte da
escola (MITTLER, 2003, p.25).

Para o autor (2003), é extremamente comum nos depararmos com alguns padrões de
normalidade impostos pela sociedade, no entanto, o espaço escolar é composto pela diversidade
e pela diferença. A dificuldade de superar a visão
padronizada do normal está fundamentada nas
concepções de qualidade e as instituições escolares pecam em reproduzir uma visão de sociedade padrão, classificando seus estudantes em
mais inteligentes e menos inteligentes. A escola
deve considerar uma prática inclusiva efetivando
oportunidades educacionais de qualidade para
todos, cumprindo o seu papel social.

O movimento de luta e busca pela efetiva
inclusão desencadeou discussões fundamentais
sobre as garantias de qualidade do ensino ofertada nas escolas, não só para as pessoas com deficiência mas para todos os estudantes. As práticas e ações devem propiciem o desenvolvimento
integral e a aprendizagem significativa, contribuinÉ preciso dividir as responsabilidades do para o aumento das expectativas de aprendique cada um tem nesse perfil da inclusão e zagem desta clientela e para a não exclusão no
da garantia de equidade, a escola é só uma contexto social e escolar (MITTLER, 2003).
entre tantas outras organizações que podem
Uma sociedade democrática só pode ser
e devem oferecer a inclusão, evitando práticas
excludentes. Para tanto é preciso compreender construída respeitando os princípios de uma socada criança ou aluno em sua singularidade, ciedade inclusiva, é preciso favorecer a inserção
e para isso, se faz necessário realizar uma re- das pessoas com deficiência nos diferentes conflexão sobre a nossa prática docente e buscar textos sociais, promovendo um convívio equitatiapoio da família ou responsável para que tam- vo na sociedade e a escola tem um papel primorbém possa nos auxiliar no processo de ensino dial para que isso se efetive (MITTLER, 2003):
e aprendizagem (SÃO PAULO, 2019).
703

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

A inclusão não diz respeito à tão somente colocar as
crianças nas escolas regulares, mas mudar as escolas para torná-las mais responsivas às necessidades
de todas as crianças; diz respeito a ajudar todos os
professores a aceitarem a responsabilidade quanto à
aprendizagem de todas as crianças nas suas escolhas
e prepará-los para ensinarem aquelas crianças que estão atual e correntemente excluídas das escolas por
qualquer que seja a razão (MITTLER, 2003, p. 16).

As formas de investigação devem ser
consideradas, ao pensar em propostas pedagógicas a serem utilizadas para os estudantes
com deficiência e é primordial pensar nos diferentes aspectos que vão além dos laudos médicos, como os aspectos ambientais, culturais,
valores e crenças que envolvem o aluno e o
meio no qual está inserido. Outro ponto muito
importante a se considerar é o aspecto da linguagem que é determinante para o desenvolvimento mental e depende fundamentalmente
das condições que envolvem o trabalho pedagógico realizado na escola e as condições de
interação e estimulação oferecidas às pessoas
com deficiência (MITTLER, 2003, p. 16).

Faz-se indispensável uma atuação profissional sólida e que atenda as demandas e expectativas de aprendizagem, é preciso pensar nos
cursos de formação de professores que devem
discutir questões pertinentes sobre as formas de
inclusão escolar e a garantia de equidade e direitos educacionais, abrir espaços para as pesquisas e estudos de educação especial, com fundamentação teórica e experiências práticas em
centros de saúde, centros de convivência e hospitais, constituindo com e escola uma comunidade coletiva com a função de garantir a inclusão
efetiva e a aprendizagem (SÃO PAULO, 2019).
A definição da palavra inclusão nos dicionários apresenta um simples significado, no
entanto quando tratamos do conceito de inclusão
em educação o sentido torna-se muito mais amplo. A educação inclusiva sugere um trabalho no
qual a prática pedagógica deve propor atividades
relacionadas às diferenças, as particularidades e
as individualidades de cada sujeito, estando assim relacionadas com os valores, com a ética e
com a cidadania (SÃO PAULO, 2019).

O processo de inclusão escolar exige um
trabalho coletivo e colaborativo realizado entre a
família, escola, comunidade e os profissionais da
área de educação e saúde. A educação é vista
como um processo único e voltada para um bem
comum, a ser desenvolvido com competência
e qualidade. Essa qualidade só será possível à
medida que resgatarmos a consciência crítica e
o papel da escola e da educação, com o desenvolvimento de projetos, com a escuta e o diálogo,
valorizando a ética e a cidadania (SÃO PAULO,
Enfrentar o desafio da convivência e da aprendizagem 2019. E segundo (TEZZARI, 2006):

O meio e o contexto social pode facilitar ou dificultar os caminhos para superação
da deficiência. O professor deve atentar-se
para as ações desenvolvidas e evitar que se
reduzam a mero treino de habilidades perceptivo-motoras. O educando deve ser considerado
como o sujeito do processo e o professor deve
conhecer as suas necessidades para coordenar as suas intenções, com o foco voltado ao
desenvolvimento cognitivo do aluno:
na diversidade exige da(o) professora(o) e da instituição construir uma cultura equitativa, que possa oferecer
recursos, materiais ou tecnologias diferenciadas, rompendo preconceitos. Porém, não é somente em agrupamentos de crianças com deficiência ou altas habilidades/precocidade que o tema da inclusão deve ser
abordado. Utilizar literatura, filmes, desenhos animados,
brinquedos e imagens, sair em visitas a certos espaços
sociais ou ainda convidar pessoas com deficiência para
comparecer às Unidades Escolares pode ser uma boa
alternativa para conversar sobre esses temas que são
importantes na formação de todos (SÃO PAULO, 2019,
p. 54).

Sempre que ouvimos falar em escola inclusiva fazemos associações a alteração da estrutura física do ambiente, as adaptações para que haja acessibilidade, as
reformulações de métodos a serem aplicados, mas não
pensamos que de certo modo a escola já é por natureza um ambiente inclusivo, pois a diversidade de
indivíduos já a tornam inclusivas pois como citam “Maselli e Di Pasquale (1997) que consideram que além da
presença da deficiência, são muitas as situações no cotidiano que demandam atenção especial como: distúrbios de aprendizagem, desvantagens sócio culturais,
diferenças linguísticas e étnicas, dificuldades acidentais
, entre outras (TEZZARI, 2006, p.1).
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A educação é um processo complexo
e abrangente, que ultrapassa a escolarização e
tem por objetivo preparar a pessoa para vida
em família, na escola, no trabalho e para a sociedade. As crianças com deficiência podem e
devem participar de todos os programas educacionais existentes na escola para que possam desenvolver seu potencial. A escola deve
estar pronta para a garantia da inclusão e da
equidade atendendo as novas demandas da
sociedade. Uma das mais relevantes funções
da escola é proporcionar à família a participação nos processos educacionais, na aprendizagem e no desenvolvimento de seus filhos,
em uma relação de troca e parceria, buscando as melhores maneiras de atender a criança
com deficiência (TEZZARI, 2006).
A proposta de uma educação inclusiva
e equitativa em âmbito escolar, é a de superação das situações de exclusão social e escolar,
reconhecendo e valorizando os direitos relativos à diversidade e a diferença e estimulando
a participação social plena na sociedade. Pelo
paradigma da inclusão, a escola tem o dever
de oferecer uma educação de qualidade sem
excluir os sujeitos em razão de suas características individuais ou diferenças. O papel da
escola consiste em atender a diversidade humana que há neste local, a consolidação de
uma escola inclusiva se baseia na defesa de
princípios e valores, com respeito as diferenças
e garantia de direitos, em contraposição aos
sistemas que se baseiam na homogeneidade
e na exclusão (TEZZARI, 2006).

A BUSCA PELA EQUIDADE
E GARANTIA DE DIREITOS
EDUCACIONAIS
A legislação brasileira indica que o
atendimento educacional dos estudantes com
deficiência deve acontecer nas redes regulares
de ensino, e em casos específicos em escolas especiais, a legislação deixa claro que o
atendimento deve ocorrer de maneira preferencial na rede regular e somente nos casos
que forem inviáveis, garantir um atendimento

em outro tipo de instituição. A preocupação
em garantir os direitos para o atendimento da
pessoa com deficiência se torna mais efetiva a
partir da Constituição Federal (1988) quando
promulga que o atendimento educacional especializado à estas pessoas deve ser realizado
preferencialmente na rede regular de ensino.
De acordo com o Dicionário Michaelis,
“equidade” significa a “consideração em relação ao direito de cada um independentemente
da lei positiva, levando em conta o que se
considera justo”. “integridade quanto ao proceder, opinar, julgar; equanimidade, igualdade,
imparcialidade, justiça, retidão”. “disposição
para reconhecer imparcialmente o direito de
cada um”:
Considerando a educação como um bem público e dever do Estado, deve ser direito assegurado e compartilhado por todos. Devemos nos atentar a uma prática
pedagógica de qualidade, garantindo a igualdade na
diversidade e respeitando o direito de aprendizagem na
individualidade [...] Um sistema de educação e formação é equitativo quando seus resultados são independentes das condições socioeconômicas e de outros fatores que levam a desvantagens educativas, e quando
a sua frequência responde a necessidades individuais
de aprendizagem (SÃO PAULO, 2019, p. 31)

A inclusão é um conceito muito utilizado
no campo educacional. Acredita-se que a escola, ao ser inclusiva, pode desempenhar um importante papel na luta contra a exclusão social
e racial. Uma sociedade desigual produz exclusões. Nesse sentido, a Unidade Escolar como
instituição social, apesar de seus limites, possui
certa autonomia e pode contribuir para reduzir
as discriminações e os preconceitos relacionados às diferenças biopsicossociais, culturais,
etárias, econômicas, étnico-raciais, de gênero,
linguísticas, religiosas, entre outros (SÃO PAULO, 2019).
Pensando em inclusão escolar é visível
um número claro de leis e legislações que visam o domínio da inclusão, que intitulam o direito à permanência, e o dever do Estado frente
às mesmas. Porém, nos discursos encontrados
nas reportagens fica clara a divergência, onde
se coloca em questão como vem sendo essa
intitulação, de quem deveria ser ou ter o domínio
da exigência da execução de tal direito. Ferreira
(2005) enfatiza que:
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Para que uma escola inclusiva seja eficiente em sua proposta é preciso se adequar
as novas demandas e às diferenças com o
objetivo de ser capaz de responder às necessidades gerais e específicas de todos os estudantes. A mudança da escola submerge ao
compromisso de educadores, famílias, comunidade e poder público em assumir os desafios,
desenvolver novas aptidões e estabelecer uma
rede de apoio eficaz. Trata-se portanto de um
movimento de modificação e de democratização do ensino como direito de todos, cuja meta
é a construção de uma sociedade inclusiva,
Conforme o autor (2005), diante dos dejusta e igualitária (SÃO PAULO, 2019).
safios encontrados para a organização da escola
Inclusiva está o de promover a convivência harA escola é o espaço responsável pela
moniosa e respeitosa entre alunos com deficiên- promoção da equidade, oportunizando a tocia e os demais alunos, permitindo que possam dos, de acordo com as suas especificidades,
aprender a conviver com as diferenças presentes as oportunidades para que tenhamos o mesmo
na sociedade. A formação dos educadores no patamar, assim, incluir a todos integralmente,
sentido de atuar diante da inclusão também é numa relação indissociável entre a educação
fundamental para que as antigas práticas discri- intencional na promoção do integral desenvolminatórias e de exclusão não sejam perpetuadas vimento do estudante. Cabe a todos os envolnas escolas, seja por falta de conhecimento ou vidos neste processo de aprendizagem considerar as especificidades de seus estudantes, e
por convicções pré estabelecidas.
avaliá-los buscando as competências curricuPensar em um novo perfil de escola in- lares na forma particular respeitando as suas
singularidades (SÃO PAULO, 2019).
clusiva demanda um comprometimento da equipe e da comunidade e um intenso trabalho de
conscientização por parte de todos sobre a neA eficiência e a qualidade na educacessidade da inclusão da pessoa com deficiên- ção está estreitamente relacionada ao conceito
cia no ensino regular e pressupõe o desenvolvi- de equidade e com a possibilidade de opormento de um programa de conscientização de tunidades para todos desenvolverem as suas
professores, nos diferentes níveis de ensino, dos potencialidades. É uma pedagogia dos direitos
profissionais que atuam nas escolas, da comuni- humanos, num grande movimento pela equidade de oportunidades de ensino e qualidade
dade e das famílias:
de vida. Para que a inclusão ocorra é preciDurante muito tempo, o acesso ao conhecimento foi so mudanças de um modo geral, na formação
ofertado para uma parcela muito pequena da socieda- dos profissionais, na construção planejada de
de. A educação como direito defende o pressuposto edifícios apropriados, bem como no desenvolde que igualdade de oportunidades entre as pessoas é vimento de materiais que atendam às necesfundamental para a construção de uma sociedade justa sidades individuais. Sassaki (2005) elenca os
e democrática e que ela, por ser um dever do Estado, diferentes tipos de acessibilidade:
[...] a inclusão é um processo pelo qual a sociedade
se adapta para poder incluir em seus sistemas sociais
gerais pessoas com necessidades especiais e, simultaneamente, estas se preparam para assumir seus papéis na sociedade. A inclusão envolve uma filosofia que
valoriza a diversidade, habilidades e necessidades (do
ser humano) como natural e desejável, trazendo para
cada comunidade a oportunidade de responder de
forma que conduza à aprendizagem e do crescimento
da comunidade como um todo, e dando a cada membro desta comunidade um papel de valor (FERREIRA,
2005, p.44).

pode ser partilhada por todos. A escola pública é a
possibilidade de não apenas oferecer para todos igual
oportunidade de ingresso, independentemente de suas
origens, diferenças e diversidades, mas garantir que todos possam ter o seu lugar como sujeito, cidadão e
aprendente igualmente assegurado. A hipótese de que
todos os que estão presentes na U.E podem aprender é
fundamental para que ela possa cumprir com a promessa de igualdade (SÃO PAULO, 2019, p. 30).

Arquitetônica (sem barreiras físicas), comunicacional (sem barreiras na comunicação entre pessoas),
metodológica (sem barreiras nos métodos e técnicas
de lazer, trabalho, educação, etc.), instrumental (sem
barreiras instrumentos, ferramentas, utensílios, etc.),
programática (sem barreiras embutidas em políticas
públicas, legislações, normas, etc.) e atitudinal (sem
preconceitos, estereótipos, estigmas e discriminações
nos comportamentos da sociedade para pessoas que
têm deficiência), (SASSAKI , 2005, p. 10-11).
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O principal desafio da escola é criar
ambientes inclusivos para que todos possam
aprender, independente de suas características, deficiências ou distúrbios de aprendizagem. O trabalho deve ser voltado no sentido da
garantia da educação inclusiva e efetiva para
todos, sem distinção. O sucesso educacional e
a garantia de acesso e permanência na escola
devem nortear todo o trabalho despendido no
âmbito educacional (SASSAKI , 2005).
Considerando os aspectos históricos
no contexto educacional atual, em meio às profundas transformações da sociedade, em seus
aspectos sociais, educacionais e culturais,
como também das políticas públicas é preciso
destacar que a educação inclusiva se confirma
com maior importância, constituindo-se em um
movimento de grandeza mundial fundamentado nas legislações e que tem por objetivo
diminuir e combater a exclusão efetivando as
práticas inclusivas com a garantia dos direitos
a igualdade de oportunidades e ao respeito as
diferenças:

O espaço escolar é propício para todas
as formas de inclusão e para a promoção de
práticas equitativas, implicando em um desafio em todos os seus aspectos educacionais,
ou seja, a escola inclusiva necessita rever suas
práticas e as diversas questões relativas a
equidade, oferecendo não somente o acesso
mediante a oferta de vagas mas promovendo
as condições necessárias para os processos
de socialização e de aprendizagem entre todos
os educandos (SÃO PAULO, 2019).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa trata de uma revisão
bibliográfica de proposta reflexiva voltada ao
tema Inclusão Escolar. 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
O enfoque da equidade procura centrar a atenção nas
de busca para localização do material bibliopopulações mais vulneráveis. É uma estratégia para
atingir a igualdade, a partir do reconhecimento da di- gráfico.
versidade. O enfoque da equidade procura reduzir as
brechas que impedem direitos fundamentais para conseguir um desenvolvimento integral. Milhões de pessoas tem seus direitos negados por questões socioeconômicas, físicas, intelectuais, de gênero, étnico-raciais, de
idade, religiosas, ou por terem nascido em um território
específico (SÃO PAULO, 2019, p. 31).

Os docentes têm um papel ativo como
sujeitos dos processos de aprendizagem em
sua formação permanente e como agentes que
cooperam para o desenvolvimento da sociedade. É preciso educar com uma nova visão de
formação de professores focada na autotransformação pessoal e na transformação social,
respeitando os direitos de aprendizagem dos
alunos e promovendo aprendizagens significativas que considerem as singularidades das
pessoas com ou sem deficiência (SÃO PAULO,
2019).

Para atingir os objetivos deste estudo utilizamos as contribuições de Figueiredo
(2002), Sassaki (2005), Tezzari (2011) e do
Currículo da Educação Infantil do Município de
São Paulo que abordam as principais temáticas pertinentes ao tema de estudo.
Nesta pesquisa foram analisados alguns artigos e outros trabalhos científicos que
discutem e apresentam reflexões e sugestões
que podem contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo e
foi possível constatar que a instituição escolar
tem como dever cumprir e desenvolver a sua
função social, deve trabalhar no sentido de difundir as práticas de respeito e tolerância as
diferenças, sejam elas de qualquer espécie, e
promover a conscientização para a formação
de alunos para a diversidade, desenvolvendo
ações de maneira democrática e construído
uma cultura escolar pautada em tais princípios.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A escola deve ser capaz de criar espaços inclusivos para que todos os alunos possam
aprender independente de qualquer diferença, buscando uma escola de qualidade para todos.
As ações educativas devem ser pautadas no objetivo de proporcionar ao educando com deficiência ou dificuldade de aprendizagem, iguais oportunidades para a garantia do acesso e permanência na escola.
Considerando os aspectos históricos no contexto educacional atual, em meio às profundas transformações da sociedade, em seus aspectos sociais, educacionais e culturais, como
também das políticas públicas é preciso destacar que a educação inclusiva se confirma com
maior importância, constituindo-se em um movimento de grandeza mundial fundamentado nas
legislações e que tem por objetivo diminuir e combater a exclusão efetivando as práticas inclusivas com a garantia dos direitos a igualdade de oportunidades e ao respeito as diferenças.
A instituição escolar tem como dever cumprir e desenvolver a sua função social, deve
trabalhar no sentido de difundir as práticas de respeito e tolerância as diferenças, sejam elas de
qualquer espécie, e promover a conscientização para a formação de alunos para a diversidade,
desenvolvendo ações de maneira democrática e construído uma cultura escolar pautada em tais
princípios.
A escola é o espaço responsável pela promoção da equidade, oportunizando a todos, de
acordo com as suas especificidades, as oportunidades para que tenhamos o mesmo patamar,
assim, incluir a todos integralmente, numa relação indissociável entre a educação intencional na
promoção do integral desenvolvimento do estudante. Cabe a todos os envolvidos neste processo de aprendizagem considerar as especificidades de seus estudantes, e avaliá-los buscando as
competências curriculares na forma particular respeitando as suas singularidades.
Uma mudança de concepção para uma educação inclusiva e a garantia de inclusão e
sucesso educacional de todas as crianças traz alguns avanços significativos no processo de
ensino-aprendizagem. Nesta nova abordagem, as crianças com deficiência ou com dificuldades
de aprendizagem, devem ter a garantia de acesso e permanência no âmbito escolar e todos os
esforços devem ser dispensados para que a sua aprendizagem seja satisfatória.
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A LUDOPEDAGOGIA E A PSICOPEDAGOGIA NOS
PROCESSOS DE APRENDIZAGEM E ENSINO

RESUMO: Este artigo traz um estudo sobre a Psicopedagogia e a Ludopedagogia nas práticas de
ensino e aprendizagem. Para isso temos como objetivo geral definir os dois conceitos e como
objetivos específicos abordar os temas Psicopedagogia e Ludopedagogia voltados ao ensino
e a aprendizagem na escola; definir os seus conceitos e as formas de abordagem e atuação
das duas áreas de estudo. De que maneira os estudos nestas áreas do conhecimento podem
auxiliar nos processos de aprendizagem, se torna a questão principal desta pesquisa. O diagnóstico psicopedagógico avalia quais fatores podem ocasionar em dificuldades no aprender,
tendo como as pessoas que possuem alguma desordem que resulte em dificuldades para a
aquisição de conhecimentos e compreensão dos diferentes saberes. No processo de diagnóstico e atendimento é fundamental a participação das famílias, dos professores e de toda equipe educacional em um trabalho conjunto, para que as soluções propostas sejam eficazes no
sentido de promover a aprendizagem significativa do aluno em questão. Nos primeiros anos
de escolarização é que a criança se desenvolve em todos os seus aspectos e o lúdico contribui
para este desenvolvimento. A Ludopedagogia estuda a influência da ludicidade no contexto
educacional e como as brincadeiras podem auxiliar e contribuir na aprendizagem.

Palavras-chave: Psicopedagogia; Ludopedagogia; Aprendizagem; Ensino.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo traz um estudo sobre a Psicopedagogia e a Ludopedagogia nas práticas de ensino e aprendizagem. Para isso temos como objetivo geral definir os
dois conceitos e como objetivos específicos abordar os temas Psicopedagogia e
Ludopedagogia voltados ao ensino e a aprendizagem na escola; definir os seus conceitos e as
formas de abordagem e atuação das duas áreas de estudo. Podemos definir a Psicopedagogia
como uma área do conhecimento que atua tanto no âmbito clínico como no educacional e estuda a aprendizagem humana e a como a sua evolução pode ser prejudicada por fatores que
influenciam a sua aquisição.
A Ludopedagogia pode ser definida como uma área que estuda o lúdico e as suas interferências no processo de ensino. As brincadeiras contribuem para os processos de aprendizagem e a Ludopedagogia elucida quais são as formas de abordagem do lúdico. Não se trata
apenas de inserir as brincadeiras no contexto escolar e sim abranger as ações pedagógicas de
tais práticas.
O trabalho psicopedagógico possui a especificação voltada a área clínica e a área institucional, no sentido de prevenção e atuação nas causas da não aprendizagem. Relacionada a
área institucional a psicopedagogia tem por objetivo estudar o desenvolvimento do ser humano,
e na área clínica, estudar os diagnósticos e as formas de tratamento das dificuldades que os
indivíduos apresentam.
Os estudos nas diferentes áreas como Sociologia, Psicologia e Linguística temos que
o brincar revela a maior parte das expressões na infância, com a brincadeira, o sujeito é capaz
criar culturas e aprendizados significativos. Na brincadeira, a troca de experiências entre os pares oportuniza uma gama de recursos para ampliar os seus pensamentos, seja com as outras
crianças ou com os adultos que realizam as intervenções durante o ato de brincar. Com a brincadeira de faz de conta, é possível ensaiar papéis e representar situações vivenciadas em seu
meio cultural, ampliando a sua capacidade de imaginar, criar e reinventar histórias.
A psicopedagogia surgiu partindo de queixas referentes à aprendizagem, a preocupação
dos professores com os alunos que apresentavam alguma dificuldade em aprender, criaram uma
área de estudo situada entre a psicologia e a pedagogia, surgindo assim essa denominação. A
psicopedagogia analisa, compreende e intervém nas causas do não aprender. Os diagnósticos
psicopedagógicos possibilitam uma avaliação dos fatores que contribuem para ocasionar as
dificuldades de aprendizagem.
O psicopedagogo é o profissional responsável por oferecer suporte pedagógico e clínico no contexto educacional, contando com a participação das famílias e da equipe escolar.
Faz parte de sua função realizar o trabalho de prevenção de possíveis problemas que os alunos
apresentem, referentes a aprendizagem e buscar melhorias nas condições da escola para que
sejam efetivadas as aprendizagens.
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volvimento da criança em quatro etapas: jogos
funcionais, jogos de ficção, jogos de aquisição
e jogos de fabricação. E, necessariamente,
Segundo documentos oficiais (SÃO para que a criança alcance sua plenitude, ela
PAULO, 2019), a ludopedagogia estuda a ludi- precisa, necessariamente, passar por todas as
cidade no contexto da educação, as brincadei- quatro fases de desenvolvimento.
ras como facilitador e elemento essencial no
Vygotsky(1994) aborda o jogo como
processo de aprendizagem, qual é a correta
abordagem do lúdico nas práticas escolares. processo para o desenvolvimento da criança,
O lúdico atende aos propósitos e objetivos de- o jogo cria uma zona de desenvolvimento profinidos em legislação e devem permear todas ximal, que faz com que a criança, por meio da
as ações na escola. O lúdico é um poderoso imaginação, se projete num estágio acima do
instrumento de socialização, pois se constitui seu desenvolvimento. O autor enfatiza que a
como fenômeno cultural e social, oportunizan- imitação não deve ser vista apenas como redo a troca de experiências entre os envolvidos petição mecânica e motora, mas como aporte
no processo de aprendizagem. Dessa maneira, para a criança desenvolver competências: moa escola deve representar um ambiente estimu- toras, afetivas, cognitivas e sociais, pois, prilante e motivador para a criatividade da crian- meiro a criança imita o que vivencia no seu cotidiano, depois, passa a agir conscientemente
ça.
sobre suas ações, vivenciando combinações e
Segundos estes documentos, Jean Pia- possibilidades sobre o que lhes é proposto:

A LUDOPEDAGOGIA NAS PRÁTICAS
DE APRENDIZAGEM

get (1896) trouxe grandes contribuições aos
campos da psicologia e educação ao investigar os processos de desenvolvimento infantil.
O autor contribuiu para a construção de teorias
de aprendizagens que abordam a inteligência,
a aprendizagem e o desenvolvimento. Em seus
estudos, os mecanismos mentais eram analisados em diferentes etapas da vida e com base
nestes estudos, podemos afirmar que as crianças se desenvolvem buscando compreender o
mundo.

É preciso oportunizar que todas as crianças participem
da experiência lúdica e, se preciso for, mudar a rotina,
de modo a propiciar a participação e inclusão de todos.
As (os) professoras (es) têm ainda a tarefa de fazer tentativas e gradativamente ir oferecendo experiências que
as crianças gostem; possibilitar que as crianças possam escolher vivências (oferecendo possibilidades de
escolha); encorajar, sempre que possível, que as próprias crianças convidem as que não se sentem incluídas a participar das brincadeiras (SÃO PAULO, 2019,
p. 93)

De acordo com suas pesquisas, a inteligência é construída com a exploração do meio
pela criança, com seus movimentos e com a
sua interação com os adultos e com os objetos. Os recursos devem estimular as crianças
neste processo de desenvolvimento e o jogo
e a brincadeira é fundamental neste processo.

Durante as brincadeiras, as crianças
expressam os sentimentos e comunicam suas
experiências dentro de um contexto real, social
e cultural. Enquanto brincam, elas aprendem
sobre si e nas relações que estabelecem elaboram hipóteses e se desenvolvem. Definimos
o brincar como uma experiência em que os vaWallon (1981) propunha que a criança lores e as diferentes maneiras de participação
fosse vista em sua integralidade e espontanei- são elaboradas coletivamente pelas crianças
dade, que os jogos fossem introduzidos a roti- (SÃO PAULO, 2019).
na delas não com finalidades de conteudistas,
mas, sim, com o objetivo de despertar os sentidos e descobertas da criança acerca do mundo que a cerca. Ele divide as fases de desen713
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Deste modo, garantindo um processo
de aprendizagem colaborativo e participativo,
é dever da educação possibilitar o acesso do
indivíduo aos elementos construídos culturalmente pelo homem. Cabendo a escola favorecer o processo da aprendizagem, viabilizando
a interação entre o sujeitos, sendo o professor
um mediador nas relações que se estabelecem entre a criança e o meio, os sujeitos e os
objetos (SÃO PAULO, 2019).
O currículo integrador traz que a aprendizagem e o desenvolvimento ocorrem ao longo da vida e concebe bebês e crianças com
potencialidades que se ampliam à proporção
que estabelecem relações e interagem com o
meio, a escola deve considerar esses sujeitos
de maneira integral, desafiando processos de
aprendizagem relevantes e contextualizados
que vão ampliar as possibilidades de conhecimento e desenvolvimento considerando as
peculiaridades da infância, as brincadeiras, as
interações e os projetos realizados devem levar
em consideração a escuta das manifestações
infantis:
A necessidade da recuperação da força do lúdico na
educação fica ainda mais patente, se considerarmos
que o processo educativo, tal como se manifesta, na
sociedade contemporânea, é voltado, quase que exclusivamente, para a “vida produtiva”. [...] o educar pela
via da ludicidade sugere uma nova postura existencial,
é preciso que os educadores reconheçam o real significado do lúdico para aplicá-lo adequadamente, de forma
a estabelecer a relação entre o brincar e o aprender a
aprender (SANTOS, 2001, p. 15).

Porto (2004) afirma que o lúdico já foi
visto de várias maneiras, desde uma maneira
para auxiliar na aprendizagem como uma maneira de acalmar os alunos ou como forma de
melhorar o comportamento, para se definir qual
é o papel do lúdico na aprendizagem é preciso
um estudo aprofundado sobre o tema para que
não sejam levantadas hipóteses equivocadas
sobre o assunto.
Sommerhalder (2011) afirma que a
abordagem construtivista considera o brincar
como um recurso fundamental e importante
para a aprendizagem e para o desenvolvimento, para a resolução de conflitos e situações
problemas, que surgem com a interação e a
troca de experiências. A produção das culturas infantis se estabelece de maneira complexa
conforme os educadores possibilitam relações
e interações significativas, provocam o levantamento de hipóteses, a exploração de objetos
e materiais, os diferentes brinquedos e organizam espaços educativos provocadores.
O educador deve oferecer possibilidades e experiências diversificadas do brincar. É
preciso avançar nessa concepção, assim, ele
é parte do grupo, observa, reflete e interpreta
as ações das crianças legitimando suas vozes,
avaliando as suas práticas e potencializando o
seu brincar para criar possibilidades de maximizar o desenvolvimento e a aprendizagem:
A Educação Lúdica, além de contribuir e influenciar na
formação da criança e do adolescente, possibilitando
um crescimento sadio, um enriquecimento permanente, integra-se ao mais alto espírito de uma prática democrática enquanto investe em uma produção séria do
conhecimento. Sua participação franca, criativa, livre,
crítica, promovendo interação social e tendo em vista o
forte compromisso de transformação e modificação do
meio (ALMEIDA, 2003, p. 59).

A brincadeira deve ser prazerosa para
a criança, neste momento a criança entra num
mundo de fantasia, em que é capaz de criar e
imaginar, ensaiando diferentes papéis, para ela
o fundamental é o prazer da brincadeira em
si. Para que os educadores desenvolvam uma
concepção sobre a educação lúdica é preciso atentar-se para a sua influencia nos procesO brincar é uma situação onde ocorre
sos de desenvolvimento e como as relações
a
criação
de uma nova relação entre o campo
ocorrem permeadas pelas brincadeiras e jogos
do significado e o campo da percepção visu(SANTOS, 2001).
al, ou seja, entre situações no pensamento ou
atitudes mentais e as situações reais. Esse ní-
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vel coloca-se como o primeiro critério de diferenciação da brincadeira das outras atividades
humanas, os objetos e os espaços valem e significam outra coisa daquilo que aparentam ser
(ALMEIDA, 2003).

As Orientações Curriculares (2007) definem que o brincar faz parte da cultura em que
a criança está imersa, esta cultura é transmitida por gerações e modificada, dessa maneira
as crianças podem atuar de com diferentes papéis e contextos, no qual os significados são
Na escola, o lúdico se torna essen- recriados e valores são aprendidos, na troca
cial, é fundamental para o desenvolvimento de experiências com o outro e com o meio soda criança e desperta o interesse e o prazer cial.
pelas atividades pedagógicas escolares. Porto
(2004) afirma que a educação lúdica é uma
Kishimoto (2002) afirma que a brincanecessidade e não pode ser visto como ape- deira é vista como conduta livre favorecendo a
nas como diversão, têm uma função pedagógi- inteligência e o conhecimento, se constituindo
ca na produção de conhecimento e na apren- como uma maneira de aprendizagem dos condizagem por meio da ludicidade, auxiliando no teúdos na escola, contrapondo-se aos procesdesenvolvimento cognitivo da criança.
sos tradicionais de ensino, trazendo o lúdico
A educação compreende que o brincar
e o jogar favorecem o desenvolvimento de habilidades físicas, cognitivas, sociais e afetivas.
Dentre elas: a criatividade, o raciocínio lógico,
a representação simbólica, o planejamento, a
capacidade de respeitar regras, de considerar
diversos pontos de vista e de criar vínculos
consistentes, aspectos que encorajam a autonomia e são necessários para que a criança,
gradualmente, entenda a si própria, sua cultura, sua importância na vida dos outros e futuramente na sociedade (ALMEIDA, 2003).

para o ensino de conteúdos e para auxiliar no
processo de aprendizagem e ensino.

Brougère (2002) afirma que se aprende
a brincar e as interações são essenciais para a
aprendizagem, o brincar possibilita a apropriação da cultura lúdica pela criança e pode ser
definida como um conjunto de regras e significados que tornam a brincadeira possível. A
criança é co produtora na atividade lúdica que
é uma produção da sociedade e vai passando por gerações, neste sentido, inclui a reação
das meninas e meninos à produção cultural
Segundo as DCNEIs (1998) a propos- que, é de certa maneira, a eles imposta.
ta pedagógica das unidades escolares devem
Atividades que exigem da criança esatender a função pedagógica, permitindo o
direito de brincar das crianças, assumindo o truturar seu próprio brinquedo ou brincadeira
educar e o cuidar como direitos fundamentais permitem que algumas funções cognitivas see possibilitando a convivência e a troca de ex- jam estimuladas, pois para estruturar-se eles
periências com os demais, adultos e crianças, precisarão organização, planejamento, flexibioportunizando a ampliação dos saberes e o lidade cognitiva, criatividade, manutenção da
atenção, memória operacional e diversas ouacesso à cultura:
tras capacidades mentais (BROUGÈRE, 2002).

Na educação de bebês e crianças, a sala e o parque,
assim como os demais espaços e o território, são considerados como espaços ricos de pesquisa. Por esse
motivo, devem ser recheados de artefatos, materiais,
brinquedos para as crianças interagirem. Ambas as escolas precisam se organizar como espaços acolhedores para as crianças e procurar materializar os direitos
da infância. Para isso, é interessante que os espaços
sejam pensados para as crianças e permanentemente
reconstruídos a partir do interesse delas (SÃO PAULO,
2019, p. 156).
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OS ESTUDOS EM PSICOPEDAGOGIA E
A APRENDIZAGEM

Na década de 70 a psicopedagogia passa a ser divulgada no Brasil, e nesta época a não
aprendizagem era relacionada a distúrbios ou
disfunções cerebrais. Os primeiros cursos de pós
graduação no Brasil surgem nesta época, com
o objetivo de aumentar a quantidade de psicólogos, pedagogos e educadores em geral, auxiliando no entendimento dos problemas de aprendizagem. Neste período é instituído o primeiro
curso no Instituto Sedes Sapientiae, enfocando
a reeducação sob a ótica piagetiana e na Teoria
da Gestalt. Este curso tinha um enfoque terapêutico sobre os aspectos afetivos da aprendizagem,
logo depois, passam a pensar na escola e na
atuação do psicopedagogo (DANTAS, 2011).

Conforme os estudos de Chamat
(2004), a psicopedagogia pode ser definida
como um campo do conhecimento que atua nas
esferas clínica e educacional e tem por objetivo
estudar a aprendizagem humana e como essa
aprendizagem evolui ou é prejudicada devido a
diferentes fatores que podem influenciar a sua
aquisição. Os problemas relacionados a aprendizagem datam do século XIX, na Europa, nessa
discussão participavam educadores, médicos e
filósofos, os médicos estudavam os problemas
neurológicos que podiam interferir nos processos de aquisição do conhecimento e aprendiO trabalho na área psicopedagógica tem
zagem.
a especificação na área clínica e a área institucional e atua no sentido de prevenir e nas causas
Podemos agrupar a psicopedagogia em da não aprendizagem. A sua relação com a área
diferentes grupos: Pedagogia, quando o foco é institucional estuda o ser humano e o seu desenvoltado para o indivíduo; Psicologia, quando o volvimento, tendo como foco o indivíduo, já no
foco é voltado ao psicológico do indivíduo; Pro- caráter clínico o objeto de estudo é baseado nos
blemas de Aprendizagem, quando o foco está diagnósticos e tratamento das dificuldades aprenas situações em que não ocorre aprendiza- sentadas. A abordagem psiconeurológica define
gem, mas que deveriam ocorrer; Fracasso Esco- que o comportamento está desordenado em funlar quando o indivíduo não é capaz de aprender; ção de problemas neurológicos e a abordagem
todos estes aspectos relacionados ao contexto Behaviorista acredita que o indivíduo é controlaescolar e social no qual está o indivíduo (CHA- do pelo meio ambiente externo, do qual recebem
MAT, 2004).
os estímulos, os quais interferem no aprender
(DANTAS, 2011).
O autor (2004) afirma que a psicopedagogia surge com as diferentes queixas dos
O Psicopedagogo Clínico conta com a
professores em relação à aprendizagem, os parceria de outros profissionais como pediatra,
alunos não conseguiam aprender ou apresen- neuropediatra, fonoaudiólogo, psicólogo, psicotavam dificuldades e os professores passaram motricista, dentre outros, caso haja a precisão
a se preocupar com tais questões. Pode-se afir- de um encaminhamento específico, o seu papel
mar que a pedagogia tem uma relação estreita também é o de orientação, a equipe escolar, facom a pedagogia e a psicologia, abarca os as- mílias e educadores, atuando de maneira integrapectos de ambos saberes e possui um método da com estas pessoas:
específico que busca apresentar e esclarecer
os motivos pelos quais o aluno não aprende:
A psicopedagogia não se restringe à compreensão/explicação da atividade psíquica da criança e das abordagens que daí decorre, mas abrange todo o processo de
aprendizagem e, consequentemente, inclui quem está
aprendendo, independente de ser criança, adolescente
ou adulto. O Código de Ética da Psicopedagogia afirma que A Psicopedagogia é um campo de atuação em
saúde e educação o qual lida com o conhecimento, sua
ampliação, sua aquisição, suas distorções, diferenças
e desenvolvimento por meio de múltiplos processos
(DANTAS, 2011, p.3).

A psicopedagogia se ocupa da aprendizagem humana,
que adveio de uma demanda-o problema da aprendizagem, colocado num território pouco explorado, situado
além dos limites da psicologia e da própria pedagogia
e evoluiu devido à existência de recursos, ainda que
embrionários, para atender a essa demanda, constituindo-se, assim, numa prática. Como se preocupa com
o problema de aprendizagem, deve ocupar-se inicialmente do processo de aprendizagem. Portanto, vemos
que a psicopedagogia estuda as características da
aprendizagem humana: como se aprende, como essa
aprendizagem varia evolutivamente e está condicionada
por vários fatores, como se produzem as alterações na
aprendizagem, como reconhecê-las, tratá-las e preveni-las (BOSSA, 1994, p. 11).
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A Psicologia Social estuda a constituição dos sujeitos, analisa e descreve o processo
de construção do conhecimento pelo indivíduo
em interação com os outros e com os objetos. A
Linguística é responsável pela compreensão da
linguagem, língua, social e cultural e a Neuropsicologia é responsável pelo tratamento comportamental das pessoas, das evoluções ocorridas no
plano psíquico e psicomotor (BOSSA, 1994).
O Psicopedagogo Educacional trabalha
na instituição escolar e é responsável pelo levantamento e análise das ações que ocorrem no cotidiano escolar relacionadas a aprendizagem, em
conjunto com a equipe escolar, deve promover a
construção e a reformulação das práticas no sentido de melhoria da aprendizagem e das formas de
ensino (BOSSA, 1994).

[...] a função do psicopedagogo direciona-se à escuta e
observação atenta das dificuldades, além de propor alterações nas posturas das famílias e, mais diretamente,
dos profissionais que atuam com os alunos. A relação
professor-aluno deve ser construída cotidianamente, no
fazer profissional. No âmbito estrito da psicopedagogia
clínica e institucional o relacionamento estabelecido entre estes indivíduos é fundamental para a construção ou
reconstrução da natureza do aprender, isto é, o vínculo
estabelecido deve ser percebido como adequado, prazeroso e saudável (CASTRO, 2004, p. 111).

O diagnóstico em psicopedagogia é
utilizado para avaliar quais fatores podem ocasionar as dificuldades em aprender, Ribeiro
(2011) afirma que a dificuldade de aprendizagem é um termo que se refere a desordens
que o indivíduo manifesta, essas desordens
podem compreender aspectos da falta, audição, aprendizagem de leitura e escrita, aprenO profissional em psicopedagogia é resdizagem matemática, dentre outras.
ponsável pelo suporte clínico e pedagógico no
contexto escolar e nos consultórios de atendimenO objetivo do diagnóstico é compreto, juntamente com a equipe escolar, prevenindo
ender de maneira global como o indivíduo
eventuais problemas de aprendizagem e zelando
aprende e o que está ocorrendo neste propara a não ocorrência destes. Prevenir, neste sencesso dificultando a aprendizagem, depois de
tido de atuação, consiste em melhorar as condiespecificado o problema parte-se então para
ções da escola em proporcionar a construção da
o encaminhamento de ações para a solução
aprendizagem (BOSSA, 1994).
deste problema. O psicopedagogo identifica a
dificuldade de aprendizagem, realiza a devoluNascimento (2013) afirma que o trabalho
tiva ao paciente e assim se inicia o processo
conjunto entre escola e o psicopedagogo promode intervenção para integração escolar e social
ve resultados positivos e contribuem para a dimi(RIBEIRO, 2011).
nuição das dificuldades que surgem no âmbito
educacional. É fundamental que o psicopedagoSobre os principais distúrbios de
go não se limite ao trabalho com a criança, pois
aprendizagem apresentados atualmente na esela está inserida em um meio social que também
cola, temos a Dislexia, que é uma disfunção
é responsável por seu sucesso escolar. O profisneurológica que afeta a leitura e a escrita. A
sional deve conhecer a queixa que levou aquela
criança apresenta dificuldades em realizar a
criança até ele e utilizar-se de todos os métodos
associação dos sons e letras. A dislexia não é
de investigação, partindo da entrevista inicial com
conceituada como uma doença, é um distúrbio
os pais e a criança, anamnese e testes especíe necessita de acompanhamento de uma equificos, para realizar um diagnóstico das reais dipe multidisciplinar; a Disgrafia ocorre quando a
ficuldades apresentadas por aquela criança. O
criança tem a escrita como um desafio e apretrabalho conjunto com o professor também é de
senta dificuldade em utilizar tesouras, amarrar
fundamental importância para obter resultados poos cadarços de sapatos, pegar ou jogar bola,
sitivos no processo de intervenção:
dentre outras; a Discalculia que é uma dificuldade na aprendizagem matemática, em que o
indivíduo não consegue finalizar operações e
o TDAH que é caracterizado pela desatenção
e um excesso de atividade motora pelo indivíduo, que acaba interferindo na aprendizagem
(RIBEIRO, 2011).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final desta pesquisa podemos definir a psicopedagogia como uma área do conhecimento, que se encontra nos limites da pedagogia e da psicologia e é responsável por envolver a
saúde e a educação em suas investigações. Os estudos nesta área consideram o indivíduo em
todos os seus aspectos, emocionais, psicológicos e sociais.
Sobre a Ludopedagogia podemos definir como uma área de estudo que aborda o lúdico
nas práticas escolares e nas aprendizagens e a sua contribuição nestes processos. A brincadeira favorece o desenvolvimento em todos os aspectos e auxilia a criança a entender a si própria,
sua cultura, sua importância na vida dos outros e futuramente na sociedade.
O trabalho da Psicopedagogia deve ocorrer em consonância e parceria com a escola,
pois desta forma irá promover resultados mais satisfatórios que contribuirão para a diminuição
dos efeitos das dificuldades apresentadas pelos alunos na escola. Os profissionais da Psicopedagogia investigam como o sujeito aprende, considerando os fatores internos e externos a ele,
que interferem na aprendizagem e nos processos de ensino.
O diagnóstico psicopedagógico avalia os fatores que podem acarretar em dificuldades
de aprendizagem, que pode ser definida como um termo geral que se refere ao conjunto de
desordens que os sujeitos manifestam, como aspectos da falta, audição, leitura, escrita, matemática, etc. Esse diagnóstico tem por objetivo compreender de maneira global como a criança
aprende e o que está ocorrendo neste processo que dificulta a aprendizagem, partindo-se para
o encaminhamento de ações para solucioná-los.
O psicopedagogo não pode se limitar ao trabalho restrito com o indivíduo, deve considerar o meio e o contexto social no qual ele está inserido. Aos educadores cabe o auxílio e apoio
nas atividades a serem desenvolvidas, auxiliando no processo de ensino e na aprendizagem.
O lúdico nas práticas escolares proporciona uma aprendizagem significativa, além de entreter e
divertir, a criança aprende brincando e experimentando novas ideias e novas ações e desenvolve
competências e habilidades essenciais para o seu desenvolvimento.
Os estudos em Ludopedagogia consideram o brincar e as brincadeiras como um elemento de extrema importância e influenciador nos processos de aprendizagem, contribuem para
o desenvolvimento, principalmente na infância e na resolução de conflitos e busca de formas auxiliares de interação com os objetos e com as pessoas. O professor deve ter objetivos claros em
relação as atividades propostas e as suas intervenções, neste sentido, as formas de avaliação,
o diálogo e a didática proposta é fundamental no processo de construção
de conhecimentos.
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ATIVIDADE FÍSICA E AS FAMÍLIAS: FATORES
SIGNIFICANTES PARA O DESENVOLVIMENTO
EDUCACIONAL

RESUMO: As escolas devem não apenas ensinar sobre assuntos específicos, mas também transmitir hábitos positivos. Os estudantes que procuram uma carreira acadêmica relacionada ao
esporte podem ser orientados com a educação física. Iniciar um bom hábito na infância facilita a manutenção durante toda a vida adulta. A prática frequente de atividade física permite
melhorar a qualidade de vida , evitar certas doenças e até melhorar o humor, a postura e a
autoestima. No entanto, adquirir esse hábito pode ser realmente difícil sem os incentivos. Os
objetivos da educação e da educação física são semelhantes, entre eles o desenvolvimento
do indivíduo e a preparação para uma vida com responsabilidades de acordo com os costumes e pensamentos de cada instituição. A formação de hábitos em atividade física será de
grande ajuda para o aluno, uma vez que algumas pesquisas demonstram que algumas doenças cardíacas aparecem durante os dois primeiros anos de idade e podem se estender até a
fase adulta. O presente artigo buscará de modo geral delinear como a relação escola e família
podem ser fundamentais nesse processo.

Palavras-chave: Educação; Física; Autoestima; Esporte; Saúde.
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INTRODUÇÃO

E

m todas as sociedades, um dos principais objetivos dos pais e professores para
os alunos é ter um melhor sucesso acadêmico. Os fatores que afetam o desempenho acadêmico são complexos, incluindo variáveis intrapessoais, interpessoais,
organizacionais, comunitárias e ambientais. Por esse motivo, é importante conhecer os fatores
que provavelmente influenciam o desempenho acadêmico dos alunos. A autoestima é uma variável intrapessoal essencial e o apoio dos pais é uma variável interpessoal essencial que afeta
o desempenho acadêmico.
Muitas pesquisas anteriores sugeriram que a participação no esporte melhora a saúde
mental, o que por sua vez gera melhores resultados acadêmicos. Com pesquisas crescentes
sobre a relação positiva entre participação esportiva e desempenho acadêmico, é necessário
um maior foco na participação esportiva e autoestima dos alunos que desempenham um papel
crucial na determinação do desempenho acadêmico. No entanto, os pesquisadores estudaram
esses fatores de forma independente, o que é insuficiente para deixar claro que a interação entre
esportes, apoio dos pais, autoestima e desempenho acadêmico interagem. O principal objetivo
da pesquisa neste campo é entender os mecanismos pelos quais a participação esportiva influencia o desempenho escolar, analisando a relação entre esses fatores.
Antes disso, os estudos sobre desempenho acadêmico, apoio dos pais, participação esportiva e autoestima, foram realizados em outros países; em nossos estudos buscamos elencar
que os padrões esportivos não são adequados de acordo com os requisitos e papel dos pais,
ambiente educacional, a participação esportiva dos alunos, ou seja são pré-existentes e dessa
forma são as instituições que se adequam a eles. Consideramos que pode haver uma diferença
entre o Brasil e outros países em termos de participação esportiva do aluno e apoio dos pais.
Enfrentamos muitos desafios, no qual o apoio dos pais, a autoestima dos alunos, a infraestrutura para participação esportiva e o desempenho acadêmico são diferentes de outros
países, portanto, a teoria já estabelecida sobre participação esportiva e desempenho acadêmico
não pode ser generalizada. Dessa forma, nosso estudo busca de modo geral esboçar perspectivas acerca da educação e sua relação com as atividades esportivas.
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FAMÍLIA, PARTICIPAÇÃO ESPORTIVA
E REALIZAÇÃO ACADÊMICA
Estudos anteriores forneceram evidências de que a participação no esporte tem uma
associação positiva com a saúde cognitiva e
física. Esses achados também sustentam que
crianças e adolescentes que estão mais envolvidos em habilidades motoras ou atividades
físicas são mais ativos física e mentalmente
do que aqueles com menos envolvimento em
habilidades motoras. Para essa associação, o
ambiente escolar desempenha um papel significativo.
Primeiro, devemos fazer uma diferenciação entre o que é Atividade Física e o que
é Esporte: Atividade Física é todo movimento
que aumenta o gasto calórico em relação ao
índice de repouso, enquanto, podemos usar a
definição de Barbanti para o esporte: “Esporte
é uma atividade competitiva institucionalizada
que envolve esforço físico vigoroso ou o uso de
habilidades motoras relativamente complexas,
por indivíduos, cuja participação é motivada
por uma combinação de fatores intrínsecos e
extrínsecos ” (BARBANTI, 2006, p. 57).
O esporte é um fenômeno de massas
de grande abrangência social. Hoje em dia,
os indivíduos são “bombardeados” (numa atividade midiática) por diversas propagandas e
ações ligadas ao esporte. O objetivo dessas
ações é, principalmente nas crianças (que
são muito influenciáveis) despertar atos e atitudes que incentivem o consumo de algo. É
muito comum vermos elas se espelhando em
grandes atletas e vivenciando suas atitudes e
gestos, acreditando que, um dia, serão como
eles. Inclusive, as diversas ações de marketing
desses atletas, seja demonstrando ou falando
de algum produto/serviço, despertam para a
ideia de “praticar” Esportes. Deve-se haver o
entendimento do que é o “Esporte na escola”
– reprodução da mídia – e o “Esporte da Escola” – adaptado para a participação de todos
(BARBANTI, 2006).

A participação no esporte pode ser
útil para aumentar a motivação, o trabalho em
equipe e a força de vontade do aluno, levando
a melhores resultados educacionais. Houve um
aumento na pesquisa sobre os fatores relacionados à participação esportiva e ao desempenho acadêmico dos alunos. Foi encontrada
uma correlação entre participação esportiva e
desempenho acadêmico dos educandos. Resultados de numerosos estudos mostram que
a participação esportiva contribui para melhores resultados acadêmicos e aspirações educacionais (BARBANTI, 2006).
A influência social definida como a força exercida pela família, amigos, professores
e parentes é um dos fatores associados à participação no esporte e ao desempenho acadêmico do adolescente. O apoio social está
positivamente ligado à atividade física. A atividade física dos adolescentes também está associada a variáveis demográficas psicológicas,
sociais e ambientais;
O principal papel do professor, através de suas propostas, é o de criar condições aos alunos para tornarem-se
independentes, participativos e com autonomia de pensamento e ação. Assim, poderá se pensar numa Educação Física comprometida com a formação integral do
indivíduo. Dessa forma, pode-se enfatizar o papel relevante que a Educação Física tem no processo educativo. O que, na verdade, ameaça a existência desta disciplina nas Escolas é a sua falta de identidade. Ela sofre
consequências por não ter seu corpo teórico próprio,
isso é a informação acumulada é vasta e extremamente
desintegrada por tratar-se de uma área multidisciplinar
(PICCOLO, 1993, p. 13).

Uma das formas de impacto social mais
estudada nos adolescentes é o apoio da família
nos seus mais diversos empreendimentos, isso
causa motivos para empenharem-se cada vez
mais. No imaginário infantil as imagens dos sucessos entre as crianças, cotidianamente tem a
presença familiar, na adolescência a função se
repete. O apoio representa qualquer ação tomada. Teoricamente, se espera na melhoria do
desempenho ou o comportamento do aluno.
É um construto multidimensional que consiste
em contato entre estes e professores, apoio na
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escola e apoio no domicílio. No presente estudo, o apoio dos pais significa resultado da
influência conscientemente no comportamento
das atividades de seus filhos, seja por meio
de apoio escolar ou por participação esportiva
(PICCOLO, 1993).
Além disso, as respostas de apoio
podem consistir em tangíveis e intangíveis. O
suporte tangível envolve instrumental e condicional. O suporte intangível inclui motivacional
e informativo (GUIRALDELLI, 1994). Os pais
podem influenciar a participação de seus filhos
em atividades físicas, fornecendo diferentes tipos de apoio social, também desempenham
um papel fundamental na determinação dos níveis de atividade física do aluno:
os benefícios da prática de atividade física e riscos do
sedentarismo associados à saúde e ao bem estar são
amplamente documentados na literatura. No entanto,
maior número de estudos procura envolver sujeitos
adultos. Pouco se conhece com relação aos hábitos de
prática física de adolescentes (GUEDES et al., 2001, p.
188).

Segundo os autores (2001), as associações positivas do esporte têm sido consistentemente relatadas entre apoio dos pais e atividade física no lazer por meio do fornecimento
de apoio direto e tangível (por exemplo, fornecimento de transporte, matrícula de crianças
em clubes esportivos, observação de crianças
participando), e apoio intangível (por exemplo,
através do incentivo verbal e atitudes em relação à atividade física). O apoio dos pais nas
escolas foi definido como “os esforços dos
pais para desempenhar um papel ativo na educação dos filhos”:
Pode-se perceber, a partir de exemplos como esses,
que existem casos em que os pais não têm conhecimento sobre os objetivos das aulas de Educação Física, como disciplina escolar. Esse desconhecimento se
torna maior quando os alunos não levam para os pais a
realidade da escola, que muitas vezes não possui espaços adequados para a prática da atividade física, mas
que, mesmo assim, orienta o aluno quanto aos objetivos da disciplina. Um fato que preocupa bastante os
pais é saber o que seus filhos fazem na escola e, principalmente, na hora da aula de Educação Física. Esse

preconceito quanto à disciplina Educação Física acaba
se tornando mais forte quando o aluno se apresenta rebelde, quando ele acha que não precisa participar das
aulas. Dessa forma, pode-se considerar que a melhor
maneira de manter o aluno nessa aula é despertar-lhe o
interesse pela atividade física, ou fazer com que passe
a conhecer como pode desenvolver movimentos conscientes e conseguir excelentes retornos para a sua vida,
em termos de uma melhor qualidade de vida (JACOBS,
S/D. p. 14).

Neste sentido, o apoio dos pais nas
escolas incluiu os valores e atitudes em relação à importância do desempenho, expectativas quanto ao campo acadêmico do aluno e
pais bem informados sobre notas e situações
de aprendizagem relacionadas, permitem autonomia e responsabilidade dos estudantes. Os
pesquisadores levantam a hipótese de que o
apoio escolar dos pais pode aumentar a motivação e as habilidades acadêmicas dos alunos, gerando melhores resultados, nesse sentido a educação física:
[...] é encarada como algo ‘útil e bom socialmente’, e
deve ser respeitada acima das lutas políticas dos interesses diversos de grupos ou de classes. Assim é
possível forjar um ‘sistema nacional de Educação Física’, capaz de promover a Educação Física do homem
brasileiro, respeitando suas peculiaridades culturais, físico-morfológicas e psicológicas (GHIRALDELLI, 1994,
p.19).

O envolvimento com a escolaridade do
aluno fornece conhecimento sobre os objetivos
e procedimentos da escola. Eles também comunicam a importância da educação e ajudam
os alunos a aprender estratégias para melhorar
seus resultados de desempenho. Embora muitas pesquisas afirmam que o apoio dos pais
nas escolas leva a um melhor desempenho
acadêmico, outras pesquisas indicam que o
apoio dos pais está associado a níveis mais
baixos de conquistas e nesse caso pode ser
o diferencial quando relacionado aos esportes
na escola: “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. Lei
9.394/96).
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Os pesquisadores propuseram várias
razões para os benefícios do apoio dos pais,
uma explicação importante é o uso de definições variadas que foram aplicadas ao envolvimento, com diferentes aspectos no desempenho acadêmico que pode variar conforme a
minoria ou status social do aluno ou por gêneros.

CONFLUÊNCIAS ENTRE OS DIVERSOS
ASPECTOS
O comportamento humano em termos
de interação recíproca contínua entre influências cognitivas, comportamentais e ambientais.
A modelagem do comportamento humano é
um dos construtos da teoria da aprendizagem
social e pressupõe que o comportamento humano seja adquirido a partir da observação do
comportamento e das experiências de pessoas
socialmente importantes, como os pais. Incorporando princípios da abordagem ecológica,
as influências proximais incluem influências de
grupos de pares e familiares:
A escola tem, de certa forma, uma co-participação com
a família, na educação das crianças no sentido de que
tem a tarefa de cooperar com a família, de dar continuidade à preparação do indivíduo para que ele possa se
inserir na sociedade mais ampla de forma satisfatória
para si mesmo e para a sociedade na qual participa.
Ela representa para a criança a sua pré-estreia em um
grupo mais amplo, como sujeito capaz de construir junto com os outros, de criar e, pela sua atuação, de se realizar em uma importante dimensão da vida humana. A
escola prepara a criança para sua participação efetiva
na estrutura social, por isso não pode estar em oposição à primeira – a família – instituição que fundamentou
os valores, crenças e conhecimentos. Se nessa dinâmica, ocorre uma ruptura no processo de socialização e
de construção de si e do mundo, a criança não se sente
segura, sua concepção de mundo fica fragmentada, dividida entre dois grupos, e ela pode desenvolver sentimentos ambivalentes, pode sentir-se inadequada para
a participação na vida social (GALVÃO, 2009. p, 48).

Em relação à participação esportiva e o
desempenho acadêmico dos adolescentes os
resultados são afetados pelo apoio dos pais.
Esse controle pode ocorrer diretamente através do suporte social e indiretamente através
da modelagem do comportamento. O envolvimento direto dos pais nas atividades com os

filhos está relacionado ao aumento dos níveis
de atenção a atividade física e aos resultados
acadêmicos:
O professor bem subsidiado possui uma clara noção
do seu papel político como formador de cidadãos que
se constituem em sujeitos do processo de aprendizagem. Dessa forma, o educador não deverá limitar sua
formação aos saberes específicos dos conteúdos, mas
conhecer de forma ampla as questões pedagógicas
e o processo de aprendizagem do ser humano para
elaborar e adequar situações de ensino com especial
atenção aos níveis de conhecimentos reais dos seus
alunos, prevendo objetivos concretos e exequíveis
(MATTOS; NEIRA, 2006, p.59).

Os alunos com alta participação esportiva são aqueles que recebem maior apoio de
seus pais. Um maior apoio dos pais resultará
no aprimoramento da motivação, habilidades e
conhecimentos acadêmicos dos alunos sobre
os objetivos da escola, resultando em melhores resultados acadêmicos.

A AUTOESTIMA COMO MEDIADOR
NA PARTICIPAÇÃO ESPORTIVA E
REALIZAÇÃO ACADÊMICA
A autoestima é um sistema de crenças interno que um
indivíduo possui sobre si mesmo, dessa forma tornou-se um termo de discussão cotidiana. O conceito de
autoestima foi pesquisado por vários cientistas sociais
e tem sido associada a muitos comportamentos e resultados positivos. Indivíduos com alta autoestima eram
mais felizes na vida, o que resultava em uma maior consistência de realizações. Verificou-se que a autoestima
está correlacionada com resultados positivos e, a baixa
autoestima está correlacionada com resultados negativos na vida:

A autoestima é uma avaliação que o indivíduo efetua e mantém em relação a si mesmo,
expressando uma atitude de aprovação ou desaprovação. O conceito de autoestima diz respeito, à forma como o indivíduo elege suas metas;
aceita a si mesmo e a sua imagem; valoriza o outro e projeta suas expectativas. O conteúdo das
percepções de autoestima e auto imagem é tudo
aquilo que o indivíduo reconhece como fazendo
parte de si. É adaptável, reconhecido de forma individual, pelas características da interação social
(PESQUERO, 2005 apud NASCIMENTO, AMARAL, MENEZES & SANDOVAL, 2008, p. 1).
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Dentre os efeitos da participação nos esportes, os pesquisadores chegaram à conclusão
de que a razão pela qual se correlaciona positivamente com a participação no esporte é que sua
participação aumenta os sentimentos de competência, a satisfação com a aparência física, o que
pode resultar no aumento da autoestima;

O ambiente escolar é um fator subjacente importante na promoção da motivação
do aluno, persistência e sucesso acadêmico,
a autoestima tem sido considerada um componente essencial da boa saúde mental. Ela inclui
crenças sobre se um indivíduo pode esperar
sucesso ou fracasso, quanto esforço deve ser
realizado, se o fracasso de uma tarefa “machu[...] autoestima é sem dúvida uma das grandes des- cará” e se ele ou ela se tornará mais capaz
cobertas das ciências do comportamento do século como resultado de experiências difíceis:
XX. Para os investigadores é um vasto terreno de onde
não emerge nenhuma teoria global. As abordagens são
múltiplas, não é fácil orientarmo-nos. Embora a teoria
está continuamente desafiada a manter-se ligada aos
acontecimentos de diversas atividades (ARAGÓN; DÍEZ
, 2004, p. 9 apud CABRAL, 2006, p. 18).

A autoestima afeta o aprendizado. As pesquisas sobre
a autoimagem e o desempenho escolar mostram a forte
relação entre a autoestima e a capacidade de aprender. A elevada autoestima estimula a aprendizagem. O
aluno que goza de elevada autoestima aprende com
mais alegria e facilidade. Enfrenta as novas tarefas de
aprendizagem com confiança e entusiasmo. Seu desempenho tende a ser um sucesso, pois a reflexão e o
sentimento precedem a ação, demonstrando “firmeza”
e expectativas positivas, diferente de um que se sente incompetente, fracassado (BEAN et al., 1995 apud
SOUZA, 2002, p. 19).

A relação entre o conceito e participação esportiva tem sido bem documentada na
literatura. Diferentes estudos chegaram à conclusão de que ambos estão positivamente correlacionados. Embora pareça haver uma relação entre participação esportiva e autoestima
geral, é menos claro quando não existe presença familiar nas atividades executadas pelos
A relação entre autoestima e desemalunos:
penho acadêmico tem sido bem documentada
na literatura. Diferentes estudos chegaram à
Cabe a Educação Física Escolar propiciar experiências conclusão de que o desempenho acadêmico
corporais, considerando as necessidades educativas e a autoestima estão positivamente correlacioespeciais de seus alunos. Para isso, os profissionais
nados. A autoestima está relacionada a alguns
que atuam nas escolas precisam acreditar no ensino
inclusivo, nas capacidades remanescentes de seus alu- componentes do sucesso, acadêmicos ou vernos e em suas próprias qualidades enquanto educado- bais, há uma interação contínua entre ela e o
desempenho acadêmico:
res (SILVA et al., 2007, p. 146).
Alguns estudos demonstraram que indivíduos que praticam esportes têm maior autoestima que os não participantes. No entanto,
outros pesquisadores relataram um elo fraco
entre participação esportiva e autoestima ou
até mesmo um relacionamento negativo. Há
poucas e conflitantes evidências de que a participação no esporte tem uma relação com a
questão em voga, para tanto existem vários fatores que contribuem para o desempenho acadêmico: [...] o corpo físico assume dimensão
significativa na vida do adolescente; uma vez
iniciadas as transformações corporais, o jovem
passa a viver todo esse processo passivamente, sem poder interferir, o que determina intensa ansiedade e cria inúmeras fantasias, ocasionando situações ou momentos de afastamento
social” (OUTEIRAL, 1994 apud CANO, FERRIANI, MEDEIROS & GOMES, 2008, p. 1).

A escola deve propiciar melhores condições de aprendizagem, selecionando atividades e posturas necessárias, que promovam o resgate da autoestima do aluno.
O aspecto afetivo tem uma profunda influência sobre
o desenvolvimento intelectual. Ele pode acelerar ou diminuir o ritmo de desenvolvimento, e determinar sobre
que conteúdos a atividade intelectual se concentra e, na
teoria de Piaget, o desenvolvimento intelectual é considerado como tendo dois componentes: um cognitivo e
outro afetivo que, desenvolvem-se paralelamente. Afeto
inclui sentimentos, interesses, desejos, tendências, valores e emoções em geral (JESUS, 2013, p. 20).

Concluindo, os alunos que tiverem
maior participação esportiva terão alto nível
de autoestima que resultará na promoção da
motivação e persistência do aluno, aumentando seu desempenho acadêmico. Assim, neste estudo, objetivamos examinar o papel do
apoio e da autoestima dos pais como variáveis
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mediadoras entre desempenho acadêmico e
No entanto, Para Santos (2018), pesparticipação esportiva. Portanto, formamos as quisas demonstram que a participação no esseguintes hipóteses (JESUS, 2013):
porte e na atividade física, dentro e fora da sala
de aula, afeta positivamente o desempenho e
Hipótese 1: a participação esportiva a eficiência acadêmica dos alunos . A integraafetará diretamente o desempenho acadêmico ção do esporte e da atividade física às rotinas
dos alunos.
dos jovens demonstrou eficácia no aumento da
Hipótese 2: o apoio dos pais mediará capacidade dos alunos de aprender e aplicar
a relação entre a participação no esporte e o novas habilidades e conhecimentos. Pesquisas
desempenho acadêmico.
mostram que a participação em atividades fíHipótese 3: a autoestima mediará a re- sicas leves a moderadas - especialmente de
lação entre a participação no esporte e o de- manhã - pode impactar significativa e positivasempenho acadêmico.
mente a capacidade do aluno de acessar coA escala de apoio dos pais consistiu nhecimentos e experiências e aplicar habilidaem apoio na escola e na participação nos es- des organizacionais, inibitórias e de memória:
portes. Três itens da subescala de valores dos
pais na medida de envolvimento avaliaram a Educação esportiva é inclusiva porque busca trabalhar
percepção dos alunos e dos pais sobre os va- as diversidades, e as desigualdades sociais. Pontos que
lores e atitudes em relação à importância do são complexos e que requer um cuidado para transformar toda a realidade que temos. O papel do esporte vai
desempenho escolar (JESUS, 2013).

ATIVIDADES FÍSICAS E RESULTADOS
EDUCACIONAIS
Segundo Palma et al. (2010), atualmente, existem pesquisas significativas que
apontam para o impacto importante e positivo
que o esporte e as atividades físicas podem
ter nos resultados educacionais. Isso inclui incentivar um melhor desempenho acadêmico,
garantir maior inclusão e participação na sala
de aula, além de melhorias na saúde e preparação dos alunos para o futuro. É importante
reconhecer, no entanto, que nem todo esporte
gera automaticamente ganhos maiores. Para
obter resultados educacionais, o esporte e as
atividades físicas precisam ser intencionalmente projetadas e efetivamente implementados;
[...] O Movimento e Saúde: o movimento coloca-se
como elemento imprescindível às condições básicas
de saúde. Assim, este núcleo deverá abarcar questões
básicas de higiene, da saúde, qualidade de vida e da
atividade física permanente. Este núcleo, da mesma forma que as demais, é constante em toda a vida escolar
do aluno (PALMA; OLIVEIRA; PALMA, 2010, p. 55-56).

Existe uma percepção comum de que
dedicar tempo do currículo ao esporte e à atividade física impactará negativamente o desempenho acadêmico dos alunos, tirando tempo
de assuntos ‘importantes’.

muito além da socialização do sujeito é o resgate de
valores e de princípios que são extremamente necessários para a nossa realidade e para a sociedade como
um todo. Nesse sentido o papel do professor de educação física aparece como um agente transformador da
realidade (SANTOS, 2018. p, 5).

Nesse sentido, o autor (2018) mostra
que a participação rotineira no esporte e na
atividade física tem uma relação positiva com
maiores níveis de atenção nas salas de aula.
Altos níveis de atenção afetam positivamente o
desempenho acadêmico , aumentando a capacidade do aluno de se concentrar, absorver e
recuperar o conteúdo e os materiais. A participação frequente no esporte e na atividade física em tenra idade incentiva o desenvolvimento
cognitivo positivo na juventude - desenvolvendo
e aprendendo a usar as principais habilidades
do cérebro para pensar, ler, aprender, lembrar,
raciocinar e resolver problemas. O esporte e a
atividade física impactam positivamente o desempenho acadêmico, pois incentivam o aprimoramento da função e cognição do cérebro,
aumentando o fluxo sanguíneo, aumento dos
níveis de noradrenalina e endorfinas e fatores
de crescimento que ajudam a criar novas células nervosas e apoiam a plasticidade sináptica.
E de acordo com Oliveira:
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A atividade física pode influenciar de duas maneiras na
depressão: com valor preventivo (é utilizada como proteção contra o desenvolvimento de sintomas depressivos) e como “tratamento”, através dos mecanismos
psicológicos e/ou biológicos. Entre os fatores psicológicos a atividade intervém na distração dos estímulos
estressores, maior controle sobre seu corpo e sua vida
e a interação social - proporcionada pelo convívio com
outras pessoas. Já os fatores biológicos estão relacionados ao efeito da endorfina. A endorfina tem efeito
similar à morfina, que pode reduzir a sensação de dor
e produzir um estado de euforia. A depressão também
está relacionada a uma transmissão prejudicada em algumas sinapses aminérgicas centrais, por defeitos na
produção, na transferência ou na perda de aminas. Há
também a hipótese biológica que o exercício físico associado ao tratamento promove a melhora da alteração
de uma ou de todas as monoaminas cerebrais (como
exemplo a serotonina e noradrenalina), uma vez que essas substâncias são neurotransmissores (assim como
a dopamina e a endorfina) e estão relacionadas respectivamente à satisfação, ao prazer, sono, humor, apetite,
etc. (OLIVEIRA, 2014, p, 2).

A participação na atividade física oferece aos alunos novas oportunidades de interagir
e se envolver – promovendo amizades fortes
e ajudando a tornar a sala de aula um espaço
positivo para a aprendizagem. Os alunos que
participam de atividades físicas curriculares e
extracurriculares também demonstraram um
maior compromisso com a escola e um desejo e capacidade aumentados de participar da
vida escolar (OLIVEIRA, 2014).

de gênero diversificados que continuam sendo
sub representadas nos esportes e educação
física (OLIVEIRA, 2014).
A adoção de atividade física frequente nas rotinas das crianças está associada à
diminuição do risco cardiovascular na adolescência até a idade adulta. A participação na
atividade física também tem uma correlação
positiva com o menor uso de drogas e álcool
nas escolas. Pesquisas mostram que os estudantes que praticam esporte e atividade física
têm saúde mental favorável em comparação
aos estudantes inativos (OLIVEIRA, 2014).
O esporte e a atividade física podem
impactar a saúde mental, promovendo sentimentos de segurança, conexão e propósito
- levando finalmente a melhores estados de
humor. A integração do esporte na educação
também pode ajudar a reduzir os níveis de ansiedade, estresse e depressão. Os estudantes
fisicamente ativos geralmente têm níveis mais
altos de confiança (OLIVEIRA, 2014).

A atividade física nas escolas pode permitir que os alunos desenvolvam habilidades,
conhecimentos e redes não apenas para ter
sucesso na sala de aula, mas em casa, na comunidade e em suas carreiras. Através do desenvolvimento de habilidades e do aumento da
O esporte em equipe pode ser parti- confiança, é mais provável que os alunos ativos
cularmente benéfico na superação de divi- tenham o desejo e a capacidade de prosseguir
sões, pois instigam um senso compartilhado no ensino superior (OLIVEIRA, 2014).
de identidade, comunhão e propósito entre os
O esporte e as atividades físicas perparticipantes. Além disso, o apelo ao esporte
e à natureza inclusiva e participativa pode ser mitem que os alunos aprendam habilidades e
alavancado como um forte ponto de acesso internalizam valores atraentes para os emprepara incentivar a participação de estudantes gadores, com estudos mostrando que eles
marginalizados e promover práticas inclusivas também têm maior probabilidade de garantir
emprego de alta qualidade como resultado. Es(OLIVEIRA, 2014).
tudos também mostram que os estudantes que
Programas esportivos projetados inten- participam de esportes extracurriculares têm
cionalmente em escolas com resultados claros maior probabilidade de serem participantes
de desenvolvimento também podem ser usa- ativos em suas comunidades e se envolverem
dos para promover o aprendizado em diversas com questões sociais e de caridade (OLIVEIáreas, incluindo gênero. O esporte e a ativida- RA, 2014).
de física nas escolas podem produzir modelos
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Por um longo tempo, presumiu-se que a atividade física pudesse estar relacionada a
uma melhoria nos processos cognitivos originados no cérebro, mas, graças a uma série de estudos essa suposição terminou sendo um teste empírico que mostrou que, de fato, quanto maior
a atividade aeróbica, menor a degeneração neuronal.
Uma vez demonstrada a capacidade do cérebro de modificar suas conexões interneuronais na aprendizagem, a chamada plasticidade, é importante conhecer o papel exato do exercício na melhoria das funções cerebrais.
Muitas foram às mudanças que sofreram a atividade física ou exercício ao longo da história até o conceito de Educação Física que conhecemos hoje. Sua inclusão no sistema educacional é relativamente recente e o caminho para alcançá-lo não tem sido sem dificuldades.
Atualmente, a Educação Física é considerada uma área obrigatória, de acordo com o
Ministério da Educação e Cultura. Estabeleceu-se como uma disciplina fundamental para a educação e o treinamento abrangente do ser humano, especialmente se for trabalhado em idades
precoces, pois permite ao aluno desenvolver habilidades motoras, cognitivas e afetivas, essenciais para sua vida cotidiana e como um processo para seu projeto de vida.
Por meio da Educação Física, os alunos expressam sua espontaneidade, estimulam sua
criatividade e, acima de tudo, permitem conhecer, respeitar e valorizar a si mesmos e aos outros. Por esse motivo, a variedade e a experiência das diferentes atividades no jogo, recreação
e esporte são essenciais para implementá-las continuamente, seja em sala de aula ou por meio
de projetos pedagógicos.
Em geral, as instituições educacionais desconhecem a importância que a Educação Física representa para a Educação Primária, pois, como outras disciplinas do conhecimento, através
do movimento, também contribuem para o processo de formação integral do ser humano em
benefício pessoal, social e preservação de sua própria cultura.
Motivar os alunos para a prática de atividades físicas nem sempre é fácil por conta da
íntima relação da atividade física com o esporte; muitos já se excluem por não se acharem “aptos” a prática de qualquer atividade, seja por referência de um colega mais habilidoso ou até,
por cobrança dos pais. Daí a importância do Esporte Escolar onde todos possam participar e,
até de modalidades adaptadas para que todos possam participar!
Se a Educação Física estiver estruturada como um processo pedagógico e permanente,
poderão ser lançadas bases sólidas que permitirão a integração e a socialização, garantindo
continuidade ao desenvolvimento e especialização do esporte em sua vida futura. Através da
aula de Educação Física, os alunos aprendem, executam e criam formas de movimento com a
ajuda de diferentes formas recreativas, e esportivas. Nessas aulas, os alunos podem funcionar,
ser criativos e mostrar sua espontaneidade como seres que desejam descobrir muitas alternativas que, podem ser aplicadas no futuro em sua vida social e que não podem ser facilmente
alcançadas em outros assuntos do conhecimento.
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Para falar de uma educação abrangente, na qual nenhum aspecto do ser humano é
deixado ao acaso, devemos considerar o corpo e a mente como uma unidade, para que a Educação Física não seja inserida na programação do centro como a irmã mais nova das outras
disciplinas, mas em pé de igualdade, pois um contribuirá com o outro para o desenvolvimento
de conquistas cada vez mais complexas.
Certamente, quase nenhum dos nossos alunos será um atleta de elite, nem o esporte
será o seu sustento. Mas a atividade física adequada permitirá que você realize plenamente sua
atividade diária, sem sofrer dores nas costas enquanto trabalha no escritório, ou um formigamento incessante nas pernas devido a problemas de circulação ou veias varicosas de pé por
um longo tempo.
A família tem um papel fundamental no incentivo de seus filhos à prática de atividades
físicas. As crianças, principalmente na primeira infância, aprendem através dos estímulos que
recebem em casa, sendo os Pais a principal referência. Quanto mais ativa for uma família, maior
as chances dessa criança se tornar um adulto ativo e. essa responsabilidade não deve ficar somente a cargo da Componente Curricular Educação Física visto que, as crianças passam mais
tempo em casa com a família.
Além disso, nos últimos anos, adquiriu maior importância no cotidiano, cada vez mais
sedentário, o que fez com que os alarmes disparam devido ao alto índice de obesidade infantil.
É por esse motivo que uma dieta saudável e um tempo adequado de atividade física correta
complementam da melhor maneira possível o desenvolvimento integral das pessoas, tanto na
perspectiva mental quanto corporal, e devem adaptar as atas de estudo com as quais são necessárias para o esporte.
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O PAPEL DO BRINCAR NO DESENVOLVIMENTO
DAS CRIANÇAS NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: O objetivo que se pretendeu alcançar por meio desta pesquisa foi buscar compreender a relação que existe entre o jogo simbólico e a aprendizagem e o desenvolvimento da
criança. Para isso, foi adotada como metodologia a pesquisa bibliográfica, na qual foram consultados inúmeros teóricos que se debruçaram sobre o tema. O ponto de partida deste estudo foi 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. Através dos resultados obtidos, foi possível refletir sobre as práticas pedagógicas mais
adequadas e necessárias para o desenvolvimento do trabalho com as crianças da Educação
Infantil referente às noções simbólicas, por meio da utilização de jogos, brinquedos e brincadeiras, concluindo que a os jogos simbólicos possuem papel fundamental na aprendizagem e
no desenvolvimento infantil como um todo.

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

E

sta pesquisa se propõe a buscar compreender a como os jogos simbólicos na
Educação Infantil contribuem para a aprendizagem e para o desenvolvimento da
criança, considerando a faixa de 0 a 3 anos. Parte-se da hipótese de que os jogos
simbólicos desempenham significativo papel no processo de aprendizagem da criança, auxiliando no desenvolvimento de sua imaginação e de sua cognição.
O tema demonstra-se relevante por ser na brincadeira que a criança se defronta com
desafios de pequenas ou grandes proporções e inicia então a busca de soluções para estas
situações. No ato de brincar a criança também representa a si mesma, o outro e o mundo, brincando a criança diverte-se, exercita-se mental e fisicamente, construindo assim seu conhecimento e aprendendo a conviver. Este trabalho será resultante de pesquisa de revisão bibliográfica e
abordará autores que apresentam contribuições relevantes para o tema, bem como publicações
institucionais e legislativas referentes ao assunto.
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O SURGIMENTO DA EDUCAÇÃO
INFANTIL
No Brasil, a infância recebeu pouca
atenção e atendimento até 1874, de acordo
com Kramer (2003), que aponta o período de
1874 a 1889 como um momento em que alguns grupos, principalmente compostos por
médicos, elaboraram projetos de atendimento
a crianças que não chegaram a se efetivar.
Até 1874, a justiça se concentrava em
questões relacionadas a bens, por meio do Código de Leis e Regulamentos Orfanológicos,
dedicando-se a regulamentar o que dizia respeito a heranças, doações, criação de órfãos
e tutoria. Kramer (2003) sinaliza que o motivo
que deu origem às primeiras ações dirigidas às
crianças foi o alto índice de mortalidade infantil
que, de acordo com os higienistas, ocorria por
conta do nascimento de crianças que eram fruto do envolvimento entre escravos, ou até mesmo entre senhores e escravos.
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 se considerava 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 levaram 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 valorizam 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 a autora, somente a partir do
início do século XIX os cuidados com questões de ordem médica e escolar tiveram algum
avanço, com o surgimento de instituições e leis
que tinham como foco o atendimento às crianças. Em 1899, surgiu o Instituto de Proteção e
Assistência à Infância do Brasil, com o intuito
de prestar atendimento a crianças de até oito
anos de idade, bem como trabalhar na elaboração de leis que regulamentam o atendimento dos recém-nascidos, o trabalho das amas
de leite, a proteção de crianças trabalhadoras
e aquelas que cometiam delitos. Também se
destinava a oferecer auxílio aos menores pobres, abandonados e doentes.
Todas estas iniciativas estavam em torno da ideia da criação de maternidades e creches, por meio das quais os atendimentos que
faziam parte dos objetivos do Instituto poderiam ser realizados:
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.
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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:

adulto. Destaca-se, por exemplo. A organização da família nuclear e produção do padrão
de comportamento da mulher adulta civilizada,
ou seja, aquela que deve saber e assumir de
modo esclarecido e consciente sua nova condição de mulher: ser mãe de família e esposa
Froebel valoriza, portanto, tudo o que dedicada (SOUZA, 2010, p. 25).
promova tal desenvolvimento, privilegiando
a atividade lúdica por perceber o significado
Segundo Kramer (2003), o Instituto de
funcional do jogo para o desenvolvimento sen- Proteção e Assistência à Infância do Brasil tamsório-motor. As habilidades são aperfeiçoadas bém atuou na realização de campanhas de vapor meio de métodos lúdicos por ele inventa- cinação e, em 1919, surgiu o Departamento da
dos. Por exemplo, os dons são materiais des- Criança no Brasil, a partir de ações da equipe
tinados a despertar a representação da forma, que fundou o Instituto. O Estado ficaria responda cor, do movimento e da matéria, sendo sável por este novo Departamento, entretanto,
constituídos de bola, esfera, cubo, cilindro e não foi o que aconteceu de fato:
cubos desmontáveis. Froebel estava convencido de que a alegria do jogo levaria a criança,
Criado e mantido em termos de recurde forma mais tranquila, para a aceitação do sos por Moncorvo Filho, sem receber qualquer
trabalho (ARANHA, 1989, p. 186).
auxílio do Estado ou da municipalidade, o Departamento da Criança no Brasil – reconheciMuitos aspectos relacionados à fun- do de Utilidade Pública em 1920 – se atribuía
damentação teórica da psicologia de Froebel diferentes tarefas: realizar histórico sobre a sireceberam grandes críticas e foram amplamen- tuação da proteção à infância no Brasil (arquite questionados, lembra Aranha (1989), entre- vo); fomentar iniciativas de amparo à criança e
tanto, é preciso reconhecer sua contribuição e à mulher grávida pobre; publicar boletins; diinfluência no desenvolvimento da ideia de uma vulgar conhecimentos; promover congressos;
vertente da Educação que estivesse voltada às concorrer para a aplicação das leis de amparo
especificidades da criança. Após este período, à criança; uniformizar as estatísticas brasileiras
começou a tomar forma uma nova maneira de sobre mortalidade infantil (KRAMER, 2003, p.
ver e interagir com as crianças, com base no 53).
comportamento compreendido como “civilizado”, por meio do qual os ricos queriam distinO ingresso da mulher no mercado de
guir-se dos pobres, de modo que:
trabalho foi uma das causas que trouxeram à
tona a necessidade de fornecer atendimento
a condição de ser adulto civilizado, dis- às crianças. Contudo, é importante frisar que:
tinto das camadas pobres e rudes, foi sendo
o surgimento de instituições formais
elaborada não somente a partir das necessida- para o atendimento à criança aconteceu de
des sociais de distinção de classes, mas tam- forma gradativa, acompanhando as necessibém a partir da elaboração das prescrições dades que eram criadas socialmente em dide educação civilizada das crianças. Conter ferentes contextos históricos. No mundo e no
emoções em relação a ela, aplicar-lhe casti- Brasil, o atendimento à criança pequena surgos e ensinamentos morais, acompanhar o giu principalmente voltado às famílias de baixa
seu desenvolvimento, além das fortes críticas renda, ou seja, de forma assistencialista. Sobre
ao seu abandono e as orientações para que esse contexto, configurado pela mudança na
as famílias assumissem a responsabilidade estrutura da sociedade devido ao crescimenpelos seu cuidado, foram ações e ideias que to industrial e pelo advento de um proletariado
consolidaram a produção de um novo lugar do industrial proveniente da zona rural para ser
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empregado nas atividades da cidade (...) Esse
processo de urbanização e de industrialização
intensificado no início do século XX, no Brasil,
trouxe modificações à estrutura familiar. A mão
de obra feminina passou a ser aproveitada nas
fábricas, já que a masculina estava nas lavouras. Inicialmente, as mães passaram a encontrar soluções emergenciais, buscando alguém
para cuidar de seus filhos. Por força dos sindicatos da época, muitas reivindicações foram
feitas por melhores condições de trabalho; entre elas, a existência de locais para a guarda
e o atendimento às crianças filhas das mães
trabalhadoras (CARTAXO, 2011, p. 33-34).

Nesta situação, a concepção educacional é marcada pelo caráter assistencialista [...]
e o atendimento é visto como um favor que é
prestado aos excluídos. Essa ideia ainda persiste na consciência coletiva por muito tempo
e hoje está em vias de ser superada por novas
políticas de atendimento, já que a educação
infantil começou a ser considerada como alternativa para atender a várias classes sociais
(CARTAXO, 2011, p. 37).

Kramer (2003) considera a década
de 1930 como um marco político com repercussões econômicas e sociais no Brasil, cujas
transformações afetaram os âmbitos da eduO trabalho feminino foi regulamentado cação e da saúde. O Estado Novo, que então
em 1923, conforme Cartaxo (2011), trazendo se instaura, traria novas configurações para o
a garantia ao direito ao atendimento feito pelas cenário brasileiro como um todo:
creches e às salas de amamentação. Entretanto:
A causa da criança despertava o interesse das autoridades oficiais e consolidava iniAo serem constituídas para atender ciativas particulares. Num contexto de reforço
às pessoas de baixa renda, as instituições de ao patriotismo e por questões de conciliações
educação infantil começaram a ser vistas de políticas foram tomadas medidas burocráticas
forma estigmatizada: as creches passaram a que influenciaram a conjuntura administrativa e
ser consideradas depósitos de crianças. Es- os programas de atendimento à infância (KRAsas instituições assumiram, naquele momento, MER, 2003, p. 57).
um caráter compensatório para sanar as possíveis faltas e carências das famílias. A rotina
O Decreto nº 10.402, de 19 de novemde trabalho dessas instituições ficou centrada bro de 1930, institui o Ministério da Educação
na guarda e nos cuidados físicos da criança. e Saúde Pública, segundo a autora, que era
Assim, a situação econômica precária e o ato constituído pelos seguintes departamentos: Dede delegar a outrem a educação das crianças partamento Nacional de Ensino, Departamento
propiciou o surgimento da conotação negativa Nacional de Saúde Pública, Departamento Nado atendimento à criança fora da família (CAR- cional de Assistência Pública e Departamento
TAXO, 2011, p. 37).
Nacional de Medicina Experimental, entre outros órgãos. Este Ministério “criou, mais tarde,
Os preconceitos que envolvem este es- o Departamento Nacional da Criança, órgão
tigma, de acordo com a autora, têm relação que centraliza o atendimento à infância brasidireta com o status socioeconômico da família, leira durante quase 30 anos” (KRAMER, 2003,
sugerindo que os pais da criança precisam de p. 59).
assistência para cuidar dos filhos porque são
pobres e precisam trabalhar, ou que as mães
Para o autor (2003) sinaliza que o
não têm condições financeiras para pagar uma Departamento Nacional da Criança realizou
empregada que ajude a cuidar das crianças, campanhas na década de 1950 com foco méde modo que possa aproveitar seu tempo livre: dico-higienista. Estas campanhas tinham a finalidade de combater a desnutrição, oferecer
vacinas e realizar estudos e pesquisas no Ins737
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tituto Fernandes Figueira. 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 que visavam ao fortalecimento da família e a educação sanitária:
Dentre as principais técnicas empregadas para o ‘fortalecimento’ das famílias constavam cursos e palestras 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).
Para a autora, as mudanças ocorridas
no período compreendido entre 1960 e 1970
causaram grandes problemas em diversas áreas, chegando a afetar o Departamento Nacional da Criança, ocasião em que outros órgãos
e setores tiveram que assumir a responsabilidade por algumas de duas atividades. Foi a
lei 5.692/71 que trouxe uma significativa mudança na educação, tornando o ensino básico
obrigatório e gratuito, sendo realizado em oito
anos, sob a responsabilidade do município.

mas 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.
A Educação Infantil passa por sua principal transformação quando recebe seu reconhecimento por meio da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional, Lei 9.394/96,
e da elaboração dos Referenciais Curriculares
para a Educação Infantil de 1998. Estes são
momentos decisivos na História da Educação
Infantil, uma vez que no artigo 21º da LDB, a
Educação Infantil passa a integrar a educação
básica e se torna um direito de todos os cidadãos. Fica estabelecido que a educação escolar seria composta por: “I - educação básica,
formada pela educação infantil, ensino fundamental e ensino médio; II – educação superior”
(BRASIL, 1996, p.8).
O período que precede o ensino fundamental passou a integrar a Educação Básica,
mostrando-se importante no desenvolvimento
educacional da criança. A LDB traz em seu artigo 11º as responsabilidades destinadas aos
municípios no que tange à Educação Infantil:

V - oferecer a educação infantil em creches e pré-escolas, e, com prioridade, o ensino fundamental, permitida a atuação em outros
níveis de ensino somente quando estiverem
atendidas plenamente as necessidades de
sua área de competência e com recursos acima dos percentuais mínimos vinculados pela
Tendo em vista essa enorme conquis- Constituição Federal à manutenção e desenvolta, passou-se a considerar os problemas de vimento do ensino (BRASIL,1996, p.6).
evasão escolar como urgentes, assim como
a repetência dos alunos mais pobres. Surge
Ficam também caracterizadas as etaentão a educação compensatória, que atual- pas, os objetivos e as avaliações em relação
mente chamamos de educação pré-escolar, ao atendimento da Educação Infantil no Brasil:
destinada a crianças entre quatro e seis anos
de idade, em uma tentativa de preencher lacuArt. 29º. A educação infantil, primeira
nas educacionais existentes especialmente nas etapa da educação básica, tem como finalidaclasses de menor renda. Na década de 1980, de o desenvolvimento integral da criança até
Kramer (2003) observa que grandes proble- seis anos de idade, em seus aspectos físico,
mas na Educação surgem a partir da falta de psicológico, intelectual e social, complemenpolíticas públicas para a integração de progra- tando a ação da família e da comunidade.
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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,p.12).
Dessa maneira, um caminho extenso
foi trilhado na busca de constantes melhorias
e de atendimento pleno à infância. Desde os
passos iniciais até a oficialização dos direitos
educacionais da criança presentes na LDB,
muito trabalho foi feito, por vezes de maneira
inábil ou com foco distorcido, contudo, cada
iniciativa e cada nova tentativa de reconhecimento da infância foram primordiais para as
conquistas alcançadas. Ainda há muito a ser
aprimorado, portanto é imprescindível que o
movimento de reflexão e reformulação da Educação Infantil continue sempre.

A CRIANÇA E O JOGO SIMBÓLICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
De acordo com o RCNEI (BRASIL,
1998), a Educação Infantil deve proporcionar
à criança aprendizagens variadas a partir dos
jogos e brincadeiras, como, por exemplo, o
reconhecimento do próprio corpo, o do outro,
para a construção da percepção e identificação das partes do corpo e dos movimentos,
assim como o reconhecimento de sinais vitais
e a verificação de suas alterações.
Para que essas atividades sejam desenvolvidas, torna-se fundamental a necessidade de o professor estar atento, realizando
intervenções pertinentes para o melhor desenvolvimento das atividades, por meio de conversas sobre as brincadeiras, nas quais os alunos
podem expor suas preferências, assim como
suas dificuldades em relação ao brincar. Tais

conversas podem ser muito proveitosas e significativas para compreender a relação das
crianças com as atividades propostas, com os
materiais e brinquedos utilizados, e sobre suas
emoções e seus pensamentos sobre os jogos
e as brincadeiras. Esse diálogo pode enriquecer o ato de brincar, favorecendo o desenvolvimento das crianças (BRASIL, 1998).
Rau (2011) considera a utilização de
jogos e brincadeiras na educação infantil como
uma rica possibilidade de trabalho e desenvolvimento, ao destacar que seu uso “como recurso pedagógico possibilita a significação de
conceitos para as crianças, por ser um dos únicos recursos que trabalha com diferentes tipos
de linguagem ao mesmo tempo” (p. 149). Mas
essa aplicação precisa ser realizada de maneira adequada:
o jogo utilizado em sala de aula é um
meio para a realização dos objetivos educacionais. Assim, a atuação do professor interfere
na valorização das características e potencialidades dos brinquedos e de suas estratégias
de exploração. Ao utilizar o jogo como recurso
pedagógico, ele pode oferecer informações sobre sua utilização, estimulando e desenvolvendo as potencialidades da criança em situações
de aprendizagem (RAU, 2011, p. 151).
O brinquedo educativo pode ser uma
forma de aprendizagem prazerosa das cores, formas números, entre outros conteúdos.
Possibilita o desenvolvimento infantil em seus
aspectos: afetivo, cognitivo, físico e social,
preenchendo, portanto uma função lúdica e
educativa. Entretanto, Kishimoto aponta que:
Para se compreender a relevância das
construções é necessário considerar tanto
a fala como a ação da criança que revelam
complicadas relações. É importante, também
considerar as ideias presentes em tais representações, como elas adquirem tais temas e
como o mundo real contribui para sua construção (KISHIMOTO, 2008, p. 40).
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O conceito de regras necessárias para
o funcionamento da brincadeira favorece a socialização da criança, de modo que ela aprende a lidar e interagir com diferentes emoções,
significados e variados contextos, segundo o
Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil (BRASIL,1998), que também frisa a
importância do faz de conta para o desenvolvimento da criança em vários aspectos (BRASIL,
1998).

se torna significante diferenciado e, conseguinte, já em parte, representação em pensamento
(PIAGET e INHELDER, 2009, p. 55).

O jogo simbólico, ressalta Friedmann
(1996), é uma maneira que a criança encontra
de se comunicar com o mundo e de se expressar, na qual desenvolve habilidades, estrutura
sua moral, interage com outros indivíduos e
manifesta suas emoções. É necessário frisar
que, segundo Piaget (1978), o que caracteriza
o jogo simbólico é a imitação. O autor aponta
que a partir dos dois anos a criança começa a
utilizar símbolos na representação daquilo que
a cerca. Este processo se deve ao momento
do desenvolvimento em que a criança está adquirindo a interiorização da ação:

Além disso, o autor sinaliza que “[...]
o instrumento essencial da adaptação social é
a linguagem, que não é inventada pela criança, mas lhe é transmitida em formas já prontas, obrigadas e de natureza coletiva” (PIAGET,
2009, p. 57). O jogo simbólico tem a característica de proporcionar a assimilação e também
viabilizar as mudanças necessárias ao eu.Entre
as funções de altíssima relevância atribuídas
aos jogos, às brincadeiras e ao brincar, em geral, pode-se destacar que:

Ao cabo do período sensório-motor,
entre 1 ano e meio e 2 anos, surge uma função
fundamental para a evolução das condutas ulteriores, que consiste em poder representar alguma coisa (um ‘significado’ qualquer: objeto,
acontecimento, esquema conceptual etc.) por
meio de um ‘significante’ diferenciado e que
só serve para essa representação: linguagem,
imagem mental, gesto simbólico etc (PIAGET e
INHELDER, 2009, p. 51).
Para que a criança se aproprie do símbolo, ela precisa ter adquirido a capacidade de
evocar um objeto ausente. Piaget (2009) esclarece que antes de chegar à complexidade do
jogo simbólico, a criança passa pelo que ele
chama de “imitação diferida” por volta dos 16
meses, na qual ela já começa a fazer imitações
na ausência do modelo. Para o autor, na imitação: “[...] a representação em ato libera-se,
então, das exigências sensório-motoras de cópia perceptiva direta para atingir um nível intermediário em que o ato, desligado do contexto,

O jogo simbólico ajuda a criança a se
adaptar ao mundo social dos mais velhos, com
suas regras que são exteriores à criança. A assimilação do real por meio do jogo, de acordo
com Piaget (2009), possibilita a acomodação
dos modelos exteriores.

a brincadeira desenvolve capacidades
sensoriais, rítmicas, perceptivas e espaciais.
Brincar também favorece o desenvolvimento
do raciocínio lógico, da atenção, da concentração e da memória, aspectos que contribuem
para todo tipo de aprendizagem. Porém, há
dois aspectos desenvolvidos pelas brincadeiras que são essenciais para o desenvolvimento
e a aprendizagem infantil: a imitação e a imaginação (RAU, 2011, p. 157).
Kishimoto (1994) aponta que Wallon
vê: “[...] na imitação, uma participação motora
do que é imitado e um certo prolongamento
da imitação do real. Entre dois autores, a imagem é considerada como um prolongamento
do que é, na origem, a imitação do real. Ou
seja, que a origem da representação está na
imitação” (KISHIMOTO, 1994, p. 41).
A autora lembra ainda que Wallon classifica os jogos de quatro maneiras: funcionais,
de ficção, de aquisição e de construção, de
forma que os funcionais correspondem a atividades lúdicas que representam movimentos
740
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considerados mais simples, tais como balançar
objetos, chacoalhar dedos e encolher e esticar
braços e pernas. Enquanto que as brincadeiras
de faz de conta, por exemplo, com bonecas,
são as atividades lúdicas de ficção (BRASIL,
1998).
Já as atividades de aquisição são
aquelas que proporcionam aprendizado por
meio do ver o do ouvir. Por fim, nos jogos de
construção as crianças combinam, criam e
modificam objetos na tentativa de interpretar
e compreender melhor o todo. Além disso, a
autora nota que “(...) esse autor se aproxima
de Vygotski quando analisa o psiquismo infantil
como resultado de processos sociais. Na origem da conduta infantil o social está presente
no processo interativo da criança com o adulto
que desencadeia a emoção responsável pelo
aparecimento do ato de exploração do mundo”
(1994, p. 41). A autora destaca também que
no pensamento vygotskiano:
[...] antes da interiorização, não existe
atividade simbólica. É esta definição do simbolismo que cria a diferença da interpretação entre autores vygotskianos, piagetianos e
wallonianos. O que os russos chamam jogos
imitativos, os autores de língua francesa chamam jogos simbólicos. Para os vigotskianos,
os jogos são condutas que imitam ações reais
não apenas ações sobre objetos ou uso de objetos substitutos. Não há atividade propriamente simbólica se os objetos não ficam no plano
imaginário e são evocados mais por palavras
que por gestos. [...] Para os seguidores de Vygotsky, o ato lúdico propriamente dito começa
aos 3 anos com o de papéis, diferindo de Piaget que propõe o de exercício no nível sensório-motor (KISHIMOTO, 1994, p. 42).

Kishimoto (1994) lembra que, conforme
Huizinga (s/d), o jogo simbólico está relacionado à ideia de simbolização, isto é, possibilita
à criança desfrutar de uma presença ou permanência de alguma coisa. O brincar é o que
torna isso possível, pois é pelo faz de conta
que a criança imagina coisas irreais, abstratas
e externas para a sua realidade. Assim, o jogo
simbólico consiste em a criança poder representar alguma coisa a um significado qualquer:
objeto, acontecimento por meio de um significante que só serve para essa representação:
linguagem, imagem mental e gesto simbólico
(PIAGET, 2010).
Na perspectiva de Piaget (1964), os jogos simbólicos configuram, nos primeiros anos
da infância, uma atividade solitária que está
fortemente ligada ao surgimento da linguagem,
que também se coloca como uma forma de
representação para a criança. Mais adiante em
seu desenvolvimento, ela passa a realizar brincadeiras em que reproduz situações da vida
cotidiana e papéis sociais, demonstrando a
internalização de determinados símbolos coletivos. A função simbólica é manifestada por
meio do faz de conta, fazendo parte do período
pré-operatório. Para o autor, a aquisição desta
habilidade de lidar com o símbolo permite à
criança possibilidades de assimilação e adaptação.

Se Piaget compreende o brincar de faz
de conta como algo que auxilia a criança a assimilar melhor suas próprias necessidades, bem
como a realidade que está ao seu redor, Vygotsky (1991) aprofunda ainda mais esta ideia
ao apontar que o brincar cumpre um também
um papel que diz respeito à construção de um
mundo imaginário no qual a criança pode não
Para Winnicott (1975, p. 79), “[...] é no somente identificar e compreender seus desebrincar, e talvez apenas no brincar, que a crian- jos não satisfeitos, como também realizá-los de
ça ou o adulto fruem sua liberdade de criação”. alguma forma.
Dessa forma, o autor acredita que o brincar
seja essencial por permitir essa manifestação
da criatividade.
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Assim, a criança não somente pode
compreender melhor a realidade externa, mas
também tem a possibilidade de criar sua própria realidade, a qual atende a seus anseios,
preferências e desejos, com sua lógica e regras, mas que, na verdade, possui claros pontos de intersecção com o real impresso em sua
vida familiar e cotidiana. O ingresso da criança
na Educação Infantil é um momento delicado
e importante, que pode gerar ansiedade em
todos os envolvidos. De acordo com o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil
(1998), algumas crianças podem se comportar
de forma diferente da maneira como agem em
casa, podem perder o apetite, ficar isoladas,
retornar às fases de desenvolvimento já superadas, e até adoecer. Por isso, é indispensável
que a instituição seja flexível e compreensiva,
respeitando as singularidades e necessidades
de cada criança (BRASIL, 1998).

sáveis por ela” (BRASIL, 1998, p.66). Assim,
a criança pode adquirir maior percepção e
entendimento de si, e pode também se apropriar cada vez mais do que está ao seu entorno
(BRASIL, 1998).
Segundo os conceitos de Vygotsky
(1996), não é a atividade em si que ensina e
sim a possibilidade de interagir, de trocar experiências e partilhar significados, o que garante
a produção de novos conhecimentos, de novas
relações dentro e fora da sala de aula. O ambiente escolar é propício ao desenvolvimento
em todos os sentidos e a linguagem é o principal instrumento de aprendizagem.

Outro aspecto importante é o desenvolvimento motor, que de acordo com Wallon
(1983), evidencia o valor da motricidade no
processo do desenvolvimento infantil e nos faz
refletir sobre a importância da afetividade em
As crianças de zero a três anos devem qualquer aspecto da evolução, ou seja, o auencontrar na instituição de ensino um ambiente tor defende o caráter emotivo no discurso do
acolhedor para que os seguintes objetivos pos- progresso do sujeito. “O indivíduo não é uma
sam ser alcançados:
combinação de sensações nem uma coleção
de movimentos”.
Experimentar e utilizar os recursos de
que dispõem para a satisfação de suas necesEsta colocação revela que o ser humasidades essenciais, expressando seus desejos, no é fruto da realidade social em que vive em
sentimentos, vontades e desagrados, e agin- conjunto com a natureza, nesta fase acontece
do com progressiva autonomia; familiarizar-se o desenvolvimento motor e a noção de espacom a imagem do próprio corpo, conhecendo ço, enquanto o individuo adquire experiências
progressivamente seus limites, sua unidade através das representações e imitações, com a
e as sensações que ele produz; interessar-se maturidade a palavra atinge o significado. Enprogressivamente pelo cuidado com o próprio fim, a criança é um sujeito que se desenvolve e
corpo, executando ações simples relacionadas evolui no contato com outras pessoas, porém
à saúde e higiene; brincar; relacionar-se pro- ao ser tratada com afetividade e uma metodogressivamente com mais crianças, com seus logia adequada, o aprendizado surge de forma
professores e com demais profissionais da ins- significativa contribuindo no desenvolvimento
tituição, demonstrando suas necessidades e da autonomia e moral (WALLON,1983).
interesses, (BRASIL,1998, p. 27)
No que tange ao preparo e à formação
Além dos aspectos já apontados, dos educadores e sua prática, é possível notar
o RCNEI (1998) também apresenta conside- que esta articulação ainda é um ponto no qual
rações em relação à formação da identidade se encontram dificuldades, de modo que os
ao definir que a criança deve ser estimulada a professores terminam por desempenhar uma
“reconhecer o próprio nome, nome de algumas atuação deficiente, como esclarece Rau:
crianças de seu grupo e dos adultos respon742
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estudos revelam que, desde há muito,
ocorrem problemas na formação desses professores, no sentido de identificar a relação
dialética existente entre os aspectos acadêmicos que possibilitam uma relação de interação
entre a prática que cada professor irá desenvolver baseando-se na realidade educacional
em que for atuar e a teoria, que se funda na
concepção de educação, de criança e de sociedade da própria instituição educacional
(RAU, 2012, p. 26).

Conforme Aguiar (2004), o professor
de educação infantil lida com crianças que estão formando as bases do desenvolvimento e
estruturação de suas personalidades, o que o
obriga a assumir uma postura adequada às necessidades específicas destas crianças. Além
de mediar o brincar, fica também a cargo do
professor realizar a devida avaliação das atividades propostas por meio do recurso pedagógico dos jogos e das brincadeiras. Para isso,
ele deve estar preparado para realizar as observações necessárias de maneira apropriada,
De acordo com Almeida (2011), na for- bem como inferir apontamentos pertinentes e
mação do profissional responsável por atuar eficazes:
na Educação Infantil:
precisamos levar em consideração
quais conhecimentos são fundamentais para o
trabalho pedagógico que será realizado com
estes alunos. Dessa forma, questões como as
características de faixa etária dos alunos atendidos, envolvendo aspectos relacionados com
o desenvolvimento motor, biológico, psicológico, intelectual, cognitivo etc., devem ser levados em conta (ALMEIDA, 2011, p. 43).

A observação dos alunos em brincadeiras requer do adulto conhecimentos sobre
diversos aspectos referentes à educação e a
outras áreas, como psicologia, filosofia e sociologia. [...] Nesse sentido, é preciso considerar
que [...] devemos elaborar uma forma de avaliação que verifique o significado que o aluno
deu ao conteúdo trabalhado, utilizando diferentes instrumentos [...] (RAU, 2011, p. 178).

A função do educador é mediar o conhecimento, já que na atualidade se fala em
construção de significados por meio da mediação de parceiros mais experientes. Aguiar
(2004) aponta que o professor deve pensar
nas atividades partindo do concreto para o
abstrato e sempre buscar relacioná-las com as
situações cotidianas da vida das crianças, para
que o aprendizado ganha maior significado e
para que a compreensão seja beneficiada. É
necessário que exista respeito pela individualidade da criança e também pela sua liberdade
de expressão emocional e cognitiva. Segundo
Rau, o professor deve considerar a criança em
sua totalidade:

O professor precisa estar sempre atento às manifestações das crianças durante o
brincar, para que possa realizar avaliações precisas durante suas observações. Faz-se necessário que o profissional que atua na Educação
Infantil esteja sempre atento às singularidades,
às necessidades, às potencialidades e às dificuldades de seus alunos, para que tais observações possam repercutir em seu planejamento e em suas ações, a fim de que a avaliação
do desenvolvimento das crianças seja também
a avaliação de seu próprio trabalho e possa
norteá-lo quanto a novas estratégias e propostas que poderão ser elaboradas e aplicadas a
partir do emprego deste olhar cuidadoso.

A criança é um ser integral em suas
potencialidades e está inserida em um contexto social em constante transformação. Assim, o
profissional que atua na educação infantil precisa identificar os condicionantes sociais, econômicos, culturais e afetivos existentes no meio
em que as crianças vivem (RAU, 2011, p. 147).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O modo de lidar com a criança em processo de desenvolvimento passou por inúmeras
mudanças ao longo do tempo. Foi preciso muita reflexão, estudos, teorias e experimentações
para se chegar a um modelo apropriado de Educação Infantil, que atenda às necessidades da
criança, que a respeite enquanto ser em formação e que ofereça a segurança e o cuidado necessários sem descuidar de proporcionar condições para a construção de sua identidade e para
a aquisição de conhecimento.
Instrumentos como a Lei de Diretrizes e Bases (1996) e o Referencial Curricular Nacional da Educação Infantil (1998) foram elaborados de acordo com essa nova visão em relação
à criança, e auxiliaram na transformação das ações educativas no campo da Educação Infantil.
Os autores utilizados neste trabalho deixam claro que o modo de lidar com a criança
em processo de desenvolvimento passou por inúmeras mudanças ao longo do tempo. Pensar a
criança de maneira completa implica considerar sua necessidade de assimilar conteúdos, valores e regras de maneira prazerosa e significativa.
O brincar viabiliza a construção do conhecimento por parte da criança, potencializando
fortemente a internalização dos conteúdos e das regras sociais necessárias. É no jogo que a
criança em idade pré-escolar utiliza sua fantasia, sua imaginação e aprende a respeitar o espaço
coletivo, a se organizar, a perceber o mundo ao seu redor e se relacionar com ele de maneira
positiva.
De maneira geral, os autores consultados na presente pesquisa compreendem o jogo
simbólico como elemento fundamental para o desenvolvimento do ser humano, seja no âmbito
individual ou social. Desde que apropriadamente mediados pelo professor, os jogos e as brincadeiras podem servir a finalidades diversas no processo de aprendizagem, otimizando significativamente a apreensão de conteúdos. Para isso, o professor precisa ser um constante estimulador
da curiosidade e da criatividade das crianças, de maneira que consiga despertar e manter nelas
um interesse verdadeiro pelo conhecimento de maneira natural, espontânea e agradável.
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.
A brincadeira oferece à criança a oportunidade de explorar
e manifestar sua criatividade, experimentar novas possibilidades de
contato com a realidade, com o meio e com as pessoas em volta,
além de contribuir imensamente para a sua socialização, para a estruturação de sua personalidade e autonomia, assim como seu bom
desenvolvimento e ação no ambiente em que está inserida.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS DA NATUREZA E O
SEU ENTRELAÇAMENTO COM A EDUCAÇÃO
AMBIENTAL

RESUMO: O presente artigo, procura traçar um panorama acerca de como o Ensino de Ciências
por meio dos conhecimentos científicos pode ajudar a compreender melhor o mundo onde
se vive, porém tais conhecimentos de nada valem se não vierem integrados a realidade e aos
contextos vivenciados pelos alunos, onde seus papéis sejam definidos como integrantes ativos de uma dada comunidade. Destacando também como o ensino de Ciências da Natureza
dentro de suas especificidades pode contribuir para a formação de indivíduos críticos frente
à realidade dos dias atuais. Traçando um panorama que visa o propósito de uma educação objetivando a emancipação intelectual do indivíduo por meio de práticas que valorizem a visão
crítica da realidade, destacando que os conhecimentos científicos não podem ser pautados
por princípios que sustentam uma visão quase dogmática e que atendam ao paradigma dominante tradicional.

Palavras-chave: Ensino; Ciências da Natureza; Conhecimento Científico; Alfabetização Científica.
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INTRODUÇÃO

O

mundo como se conhece hoje, não poderia ser compreendido sem os conhecimentos científicos que foram traduzidos em tecnologia, e que estão presentes
em todos os setores da sociedade, no entanto certos cuidados são importantes
quanto à total confiança nesse tipo de disseminação do conhecimento.
Estes envolvem aspectos práticos, históricos, filosóficos, éticos e sociais; que permitem
compreender fenômenos presentes no cotidiano, enfrentar problemas na vida doméstica ou social, participar de forma crítica de debates públicos relevantes no mundo atual acerca dos usos
da Ciência e da tecnologia de seus aspectos benéficos e também seus riscos. Porém a discussão aqui presente procura edificar-se em uma proposta crítica desse conhecimento científico
apresentado à nossa sociedade, neste caso em questão, o conhecimento que é disponibilizado
em forma de conteúdos curriculares nas instituições de ensino formal.
Nesse sentido, as Ciências da Natureza - CN ao lado de outras áreas de conhecimento desempenham um importante papel, propiciando condições de ampliar a visão de mundo,
promovendo valores humanos e principalmente fornecendo instrumentos para a percepção, a
interpretação crítica e a intervenção fundamentada para a compreensão da realidade, por meio
de uma postura ética e comprometida com a vida.
Ensinar ciências requer um enfoque no processo de ensino-aprendizagem como reconstrução do conhecimento; saber que as situações de aprendizagem não ocorrem ao acaso:
elas são iniciadas quando se coloca o aluno diante de um problema, um projeto ou uma tarefa
a ser realizada (ARANHA, 2004, p. 125). Nessa perspectiva, o ensino de CN pode pautar-se
pela análise do mundo natural, e os desdobramentos do conhecimento científico traduzidos no
avanço tecnológico, de forma não fragmentada e sistêmica, fomentando a interpretação crítica
das relações que a sociedade estabelece com o meio natural. Como área de conhecimento, o
ensino de CN desempenha um importante papel na sociedade, desse modo, destacar quais as
ferramentas que esta área pode valer-se para tal fim configura-se como necessário.
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O ENSINO DE CIÊNCIAS DA
NATUREZA EM UMA PROPOSTA
SISTÊMICA DE EDUCAÇÃO
De acordo com os estudos de Krasilchik e Marandino (2004), uma dos objetivos
fundamentais do ensino de CN é estimular a
curiosidade natural dos alunos, elevando o potencial de inquietação e compreensão da realidade, valorizando assim a construção social
do conhecimento como forma de buscar soluções criativas para a problemática de ordem
socioambiental compreendidas no tempo e no
espaço.
A crença de que a escola como espaço formal de ensino pode contribuir para a
consolidação de uma visão crítica acerca da
realidade já se mostra bem difundida, porém a
questão que parece muitas vezes permeia esse
assunto, diz respeito à real capacidade que a
escola possui para que se realize tal construto. É muito comum e recorrente encontrar nos
planejamentos escolares, principalmente ao
que se refere aos objetivos dos componentes
curriculares, expressões fazendo referência a
importância de tornar os alunos críticos e atuantes (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004).

Na defesa de um ensino de CN vinculado aos processos de desvelar as verdadeiras
relações entre a Ciência, tecnologia e sociedade, Krasilchik e Marandino (2004), destacam
que, a resolução dos conflitos conceituais nessa perspectiva está na formação de um indivíduo capaz de analisar informações, por meio
de dados e opiniões e que principalmente gere
soluções alternativas para tais dualidades, e sobre isso afirmam: “É preciso que os cidadãos
sejam capazes de, com base em informações
e análises bem fundamentadas, participar das
decisões que afetam sua vida, organizando um
conjunto de valores mediado na consciência
da importância de sua função no aperfeiçoamento individual e das relações sociais (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004, p. 8).

Ao se atentar para uma reflexão histórica sobre a constituição dos documentos que
norteiam as bases legais da educação brasileira como a Lei de Diretrizes e Bases – LDB e
os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs,
verifica-se que ambos os documentos tratam
o processo educativo como primordial para a
emancipação e a formação crítica do indivíduo.
Dentre os objetivos propostos pelos Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs de Ciências Naturais alguns são pertinentes dentro do
O primeiro passo a ser dado nesta di- contexto acima apresentado:
reção, refere à necessidade de incluir o sujeito
• Compreender a cidadania como partino contexto da cidadania, ou seja, favorecer
cipação social e política, assim como exeruma educação voltada para a formação de
cício de direitos e deveres políticos, civis e
um indivíduo que se tornará apto a participar
sociais, adotando, no dia-a-dia, atitudes de
de uma sociedade democrática por meio da
solidariedade, cooperação e repúdio às ingarantia de seus direitos e deveres. Adquirir
justiças, respeitando o outro e exigindo para
conhecimentos científicos pode ajudar a comsi o mesmo respeito;
preender melhor o mundo onde se vive, porém
• Posicionar-se de maneira crítica, respontais conhecimentos de nada valem se não viesável e construtiva nas diferentes situações
rem integrados a realidade e aos contextos visociais, utilizando o diálogo como forma de
venciados pelos alunos, onde seus papéis semediar conflitos e de tomar decisões coletijam definidos como integrantes ativos de uma
vas;
dada comunidade (KRASILCHIK; MARANDI• Perceber-se integrante, dependente e
NO, 2004).
agente transformador do ambiente, identificando seus elementos e as interações entre
eles, contribuindo ativamente para a melhoria do meio ambiente;
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• Saber utilizar diferentes fontes de informação e recursos tecnológicos para adquirir
e construir conhecimentos;
• 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 (BRASIL, 1997, p. 6).

Dessa forma, a educação, e neste caso
o ensino de CN, deve buscar estratégias que
contradigam essa tendência dominante. Fumagalli (1998) traz grandes contribuições para as
questões até agora levantadas quanto ao ensino de CN para a formação do cidadão, ela diz
que:
Quando ensinamos ciências às crianças nas primeiras
idades não estamos somente formando “futuros cidadãos”; elas, enquanto integrantes do corpo social atual,
podem ser hoje também responsáveis pelo cuidado do
meio ambiente, podem agir hoje de forma consciente e
solidária em relação a temas vinculados ao bem-estar
da sociedade da qual fazem parte (FUMAGALLI, 1998,
p.18).

É importante atentar que tais objetivos descritos não poderão ser alcançados por
meio de uma educação pautada pelo princípio
da transmissão de um conjunto definido de informações, organizadas do ponto de vista da
lógica do acúmulo de conhecimentos, em que
predomine a prática baseada na passividade
Nesse sentido o currículo escolar conintelectual dos alunos que apenas recebem figura-se como importante ferramenta no ininformações prontas e codificadas (BRASIL, tuito de abordar temas que possam contribuir
1997). .
para esse reconhecimento, cabe às instituições
de ensino e aos educadores promoverem siSe o conhecimento for construído de tuações em que os alunos possam realmenforma desconexa com a realidade e desprovido
te compreender o seu papel na sociedade, e
de significados, dificilmente será possível consde posse desse conhecimento integrado, ter
tituir-se como um real instrumento para a inserção dos alunos como sujeitos ativos no mundo a capacidade de usar essas informações para
atual. O ensino centrado em técnicas que prio- a construção de uma sociedade mais justa e
rizam o desenvolvimento de experimentos e equilibrada (FUMAGALLI, 1998, p.18).
sequências didáticas fortemente influenciadas
Diante de tal cenário, é perceptível a
por métodos lineares de construção do conhecimento, apresenta-se em descompasso com necessidade de pensar sobre o papel da eduo caráter subjetivo e relacional das pessoas, cação dentro de alguns contextos, tais como
nas dimensões sociais, culturais, biológicas e a promoção de uma aprendizagem que seja
psicológicas (BRASIL, 1997).
construída levando em consideração aspectos
regionais e processos cujo conteúdo e ênfase
A reprodução dessas técnicas pode voltam-se à reflexão crítica sobre a necessidaser compreendida dentro do espectro de Ciên- de urgente de mudanças de atitudes e práticas
cia experimental, que em sua base epistemo- individuais e coletivas que estimule os indivídulógica sustenta a ideia dogmática de Ciência
os a habilidade para resolução de problemas
produzida sob a perspectiva de não questio(FUMAGALLI, 1998, p.18).
nar sua aplicabilidade e sim apenas executá-la, como se a mesma não nascesse da realiBuscando um ensino integrado com as
dade. Falando diretamente para a área de CN
ou para qualquer outra do conhecimento, as questões da atualidade, e na tentativa de cotransformações são inevitáveis como aponta locar o cidadão de frente com a problemática
Moreno (2003) “as mudanças que estão ocor- socioambiental na qual as pessoas vivem, não
rendo atualmente no mundo da Ciência não se se pode deixar de ter uma visão crítica acerca
referem apenas aos conteúdos das diferentes da nossa sociedade. Nesse sentido, recorrer
disciplinas científicas; elas atingem o próprio ao princípio da complexidade, pode ser propíconceito de Ciência” (MORENO, 2003, p.21). cio uma vez que o conceito procura caracteri750
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zar o panorama mundial e os problemas que
Cabe sim, ao ensino de CN disponibise apresentam, levando à configuração de um lizar instrumentos práticos e teóricos para que
mundo multirrisco, complexo e inseguro (DE- os jovens tenham a capacidade de interpretar,
LORS, 2000).
analisar, questionar e escolher sua posição,
seja nas situações anteriores, até mesmo sobre
Tratando-se da educação, esse impac- assuntos polêmicos como os Transgênicos, e
to faz-se particularmente evidente ao trazer à a liberação ou não de Células-Tronco para fins
tona um novo paradigma educacional baseado terapêuticos. O ensino de CN adotando uma
na ideia de que um mundo globalizado pres- postura dialética, onde as trocas entre professupõe a eliminação de barreiras em todas as sor e aluno se tornem uma constante, pode
dimensões do existir humano, destruindo an- mostrar aos alunos a relação existente entre a
tigos parâmetros que serviram de referência, Ciência com contextos sociais, econômicos e
na sociedade moderna industrial, para ordena- históricos na qual a mesma foi desenvolvida.
mento da vida social e das atividades humanas
em geral. Para tanto se faz necessário analisar
Mortimer (1998) ressalta que quanto
o tecnicismo dominante e suas consequên- maior for o número de contra palavras, de “rescias históricas nas dimensões política, social, postas” que o enunciado do professor provocar
cultural e econômica e seus desdobramentos no aluno, mais profundo será seu entendimento.
na sociedade moderna, um ensino engajado No entanto, para que esses posicionamentos
com os compromissos da modernidade deve sejam feitos por parte dos alunos é necessário
buscar construir uma visão nos alunos a par- que haja espaço para tais discussões, portanto
tir do conhecimento político que traga em sua cabe diretamente ao professor proporcionar sicorrente de pensamento desvelar a construção tuações de aprendizagem onde o aluno possa
a-histórica e supostamente neutra das ciências se sentir à vontade para participar dessa apro(DELORS, 2000).
priação dinâmica do conhecimento.
A Ciência, ao possibilitar os avanços
tecnológicos na qual a sociedade atual possui o privilégio de vivenciar, acaba favorecendo
a participação de uma sociedade com menos
barreiras, ampliando o direito de compartilhar
com o outro os mesmos benefícios, porém
não garante de forma plena a total solução de
muitos problemas por ela mesma gerada (DELORS, 2000).

Ao confrontar os conhecimentos prévios e saberes populares dos alunos com o
conhecimento acumulado da Ciência, oportuniza-se a criação de situações de aprendizagem
que podem favorecer o poder de comparar, relacionar e interpretar, possibilitando assim aos
alunos a oportunidade de serem os responsáveis pelo seu próprio desenvolvimento intelectual (MORTIMER, 1998).

Almeja-se dos jovens a capacidade de
interpretar as diversas informações nas quais
eles são bombardeados diariamente, como em
uma propaganda controlada por um determinado interesse político ou econômico, ou precisam estar preparados para se posicionarem
diante de fatos que podem parecer benéficos
para uns e prejudiciais para outros, como por
exemplo, a discussão acerca dos Organismos
Geneticamente Modificados – OGMs.

Aparentemente situações que estimulem a imaginação dos alunos parecem algo
que muitas vezes se torna difícil de ser vislumbrado, porém gostaria de salientar segundo
Mortimer (1998) que, mesmo uma aula expositiva ou um texto também podem ser profundamente dialógicos, desde que explicitamente
contemplem essas outras vozes que não apenas as da linguagem científica.
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Considerando que o conceito de cidadania está vinculado aos direitos, aos deveres
e à participação do indivíduo na sociedade,
pode considerar que o ensino de CN poderá
contribuir para a formação deste sujeito desde
que dê a ele condições de participar ativamente na sociedade onde o mesmo está inserido,
atuando como já foi dito anteriormente, como
sujeito de sua história (MORTIMER, 1998).

• Favorecer a construção de conceitos
científicos a partir da apresentação de estratégias para colocá-los à prova;
• Promover um vínculo afetivo e solidário
com a natureza e a sociedade que garanta
um compromisso para a sua preservação
(p.132).
No âmbito que se refere à discussão da
Ciência no contexto escolar, Chassot (1998),
faz um alerta dizendo que a escola possui papel fundamental para tornar os conhecimentos
científicos mais próximos da realidade, além
de desmistificar a arraigada concepção de Ciência ligada a ideais eurocêntricos, brancos,
cristãos e machistas.

A motivação parece ser o agente transformador, levando os jovens a participar fortalecendo assim a premissa de uma atuação
mais forte e principalmente comprometida com
o que realmente importa para a comunidade.
Sabendo que o processo de construção da cidadania não é desenvolvido apenas na escola, outras relações sociais estabelecidas pelo
Na concepção de Giroux (1997) a esindivíduo se fazem necessárias (MORTIMER, cola enquanto espaço econômico, cultural e
1998).
social é um lugar que “representa diversas formas de conhecimento, práticas de linguagem,
As contribuições que a área de CN po- relações e valores sociais que são seleções e
dem trazer para o cotidiano dos educandos pre- exclusões particulares da cultura mais ampla”
cisam estar vinculadas a práticas pedagógicas (p.162).
que elucidem a função social desempenhada
pelos mesmos no âmbito da escola (GIROUX,
Portanto, o que e como se pretende
1997). Sendo assim, como tornar o currículo difundir junto aos alunos mostra-se como uma
de CN em uma ferramenta de debate crítico da tarefa árdua e delicada, visto que a escola prerealidade no cotidiano escolar?
cisa desenvolver uma linguagem crítica que
esteja atenta aos problemas experimentados
Segundo Lacreu (1998) alguns pontos em nível da experiência cotidiana. No caso do
devem ser primordiais para que os alunos te- ensino de CN, Chassot (1998), argumenta que
nham na Ciência uma ferramenta valiosa para é papel da escola promover experiências pecompreender os fenômenos naturais, e que de- dagógicas que mostre a Ciência, por meio do
vem ser postos à sua disposição, são eles:
conhecimento científico não só como uma fada
benfazeja que proporciona o conforto no vestir
• Colocar a disposição dos alunos concei- e na habitação, remédios mais baratos e mais
tos claros e adequados que lhes permitam eficazes ou até alimentos mais saborosos e
compreender a diversidade e a complexida- mais nutritivos e que facilita as comunicações.
de dos fenômenos naturais;
Porém ela pode ser uma bruxa malvada que
• Favorecer uma compreensão mais glo- programa grãos ou animais que são fontes alibal dos problemas ambientais, dando-lhes a mentares da humanidade para se tornarem esdimensão social que realmente possuem;
téreis numa segunda reprodução.
• Contribuir para o desenvolvimento de
um espírito crítico e favorecer uma atitude
de compromisso diante dos problemas ambientais mais próximos, na cidade, no bairro,
na escola, etc;
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Ainda segundo Chassot (1998) se faz
urgente:
Discutir com nossos alunos e alunas não apenas o poder da Ciência, mas inclusive despir-nos de posições
cientificistas ou marcadas por um cientificismo no qual
chegou-se a acreditar como o único conhecimento confiável, autêntico e seguro; e mais que todos os problemas humanos – dos técnicos aos éticos – pode(ria)m,
em princípio, ser resolvidos na base do conhecimento
científico (CHASSOT, 1998, p.86).

A respeito da linguagem científica difundida na escola Eduardo Mortimer (1998) atribui
grande responsabilidade a este instrumento de
trabalho dos docentes que lidam com o ensino
de CN, lembrando que a linguagem pode ser
uma das responsáveis por aproximar a Ciência
da vida dos alunos, para ele:
A linguagem científica escolar é um desses registros
a que estamos irremediavelmente ligados por força da
nossa profissão de professores e professoras. Por isso
vale a pena examinar mais de perto suas características e como elas se relacionam à linguagem cotidiana,
de modo a ajudar a explicitar as dificuldades vivenciadas por alunos nas salas de aula (MORTIMER, 1998,
p.101).

A Ciência por meio do conhecimento
científico que é trabalhada no cotidiano escolar
corrobora a idéia de assertividade defendida
por Chassot, para o autor esta estrutura curricular contribui apenas para distanciar alunos do
seu objeto de estudo. Ainda segundo Chassot
(2000), os saberes que compõem o currículo
oficial que se ensina nas escolas, estão muito distantes da sua realidade local e temporal,
sendo usualmente conteúdos que se prestam
para manter a dominação, sendo edificados
por meio do falso rótulo de necessários para a
formação do espírito científico dos estudantes,
no entanto, acabam por seu esoterismo tornando-se inacessíveis.

POR UMA ALFABETIZAÇÃO
CIENTÍFICA NAS ESCOLAS
A reflexão deste tema, não se refere a
uma educação que vise à formação de jovens
cientistas, a proposta de Alfabetização Científica aqui exposta, busca um aporte conceitual e
metodológico nas ideias defendidas por Chassot (2000), onde o autor procura demonstrar
que os alfabetizados cientificamente, podem
transformar o olhar e desvelar as nuances antagônicas e contraditórias presentes na relação
degradadora entre Ciência e meio ambiente,
facilitando a leitura do mundo em que vivem, e
assim compreender a necessidade de transformação para uma sociedade melhor.
Desenvolver um posicionamento pró-ativo frente aos problemas enfrentados pela
sociedade atual num âmbito sistêmico e, da
mesma maneira, levando em consideração a
real compreensão do papel da Ciência, inclusive com preocupações éticas, não é uma tarefa
fácil, pois exige certo grau de envolvimento e
compreensão, sem contar que conhecer a Ciência a fundo é assunto quase vedado àqueles
que não pertencem à comunidade científica
(CHASSOT, 2000).
Krasilchik e Marandino (2004), autoras
que também discutem a alfabetização científica
trazem um aporte teórico onde discutem que a
popularização da Ciência na educação pode
se dar por meio de práticas que conduzam “os
participantes a analisarem as diferentes facetas
relacionadas às causas, possibilidades, limitações e perspectivas da ciência e tecnologia
como processo, com o produto e como instituição social” (p.42).
Para Chassot (2000), há uma necessidade urgente em socializar o conhecimento
científico e ampliar as possibilidades de acesso para a comunidade fora desse eixo de atuação, portanto diante dessa afirmação se faz
necessário pensar no público que vai receber
essas informações, e principalmente quais espaços possui a incumbência de fomentar esse
princípio.
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Para o autor é no Ensino Fundamental
e Médio o lócus para a introdução da alfabetização científica, porém, o que se vê atualmente
é a falta de familiaridade desses jovens com a
linguagem da Ciência. Aparentemente todos os
anos destinados à educação básica estão se
mostrando ineficazes para o desenvolvimento
de práticas que estimulem a alfabetização científica. Corroborando os argumentos de Chassot
(2000), Krasilchik e Marandino (2004), também defendem a alfabetização científica dos
alunos nos níveis primários e secundários da
educação, argumentando que “conhecer suas
necessidades, seus interesses, seus conhecimentos e efetivamente levá-los a participar
das decisões sobre o quê, o como e o porquê
divulgar é a verdadeira revolução que se espera para uma efetiva alfabetização científica”
(p.26).
Diante disso, algumas dúvidas emergem quanto à eficiência da escola em relação
ao trabalho com a alfabetização científica: Estarão os conteúdos estabelecidos historicamente e definidos como importantes sendo
incipientes para tal alfabetização? A escola e
os docentes estão preparados para selecionar
melhores conteúdos para tal finalidade? Quais
conteúdos podem ser mais eficientes para as
exigências de uma alfabetização científica?
Na esteira desses questionamentos
Chassot (2000) aponta alguns caminhos, um
deles refere-se ao ensino de ciências para a
formação da cidadania, construído de modo
que evidencie o verdadeiro papel social da Ciência e suas interações multidisciplinares com
os aspectos sociais, políticos, históricos, econômicos e éticos, negando qualquer representação de ensino que reproduz uma concepção
de Ciência pura, neutra e desconexa com a realidade.
A Ciência se define a partir de certos
valores e modos de organização social que estimulam determinados saberes científicos em
detrimento de outros, sendo assim, os jovens
precisam entrar em contato com uma lingua-

gem que os possibilite compreender o instrumental que define a lógica e os caminhos da
Ciência na sociedade. A criatividade aliada à
alfabetização científica pode contribuir para a
construção de novos conhecimentos, garantindo dessa maneira o domínio do saber reflexivo
sobre o instrumental.
A compreensão dos fundamentos que
marcam a produção científica e seus desdobramentos na sociedade é um fator relevante
a ser considerado pela escola, e dessa forma
nutrir nos alunos a capacidade de melhor interpretar as relações sociais que na modernidade a sociedade hierarquizou em seres que
pensam e seres que executam, nesse sentido
Krasilchik e Marandino (2004), evidenciam as
possibilidades da escola no sentido de enfrentar o desafio de ampliar essa perspectiva, para
as autoras:
No caso da escola, o que se aspira hoje é despertar
o interesse dos indivíduos para conceitos fundamentais e verificar quais as suas ideias sobre o assunto em
estudo, e, após os envolver em atividades de explicação dos fenômenos naturais, torná-los capazes de aplicar os conhecimentos adquiridos em novas situações
(KRASILCHIK; MARANDINO, 2004, p.33).

Para Krasilchik e Marandino (2004), é
de fundamental importância considerar a necessidade de uma alfabetização científica junto
à população, seja na escola ou fora dela, na
família ou entre amigos, de forma a garantir a
participação da sociedade na elaboração das
políticas públicas que envolvem a Ciência e a
tecnologia, para elas:
Preparar o indivíduo para pensar sobre questões que
permeiam várias respostas, muitas vezes conflitantes,
demanda que ele seja alfabetizado em ciências. Considerando que, de um lado, há um crescimento marcadamente amplo da ciência e da tecnologia e, de outro,
situações que agravam a miséria, a degradação ambiental e os conflitos étnicos, sociais e políticos, é preciso que os cidadãos estejam em condições de usar
seus conhecimentos para fundamentar suas posições e
ações (KRASILCHIK; MARANDINO, 2004, p.34).
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Na sociedade da informação, nossa
consciência torna-se cada vez mais reflexiva,
o sujeito é posto diante de situações inesperadas diante do novo, sendo assim não se trata
mais apenas de aprender, mas de aprender a
aprender, isto é, de controlar os processos que
os fazem aprender e adaptá-los aos novos problemas. No fluir da sociedade atual, que cada
vez mais se diversifica e se depara com situações complexas, só será possível a consistência, a continuidade entre passado e futuro
e entre os diversos sistemas de relações que
obrigam a todos a contínuas redefinições, se
os indivíduos se reconhecerem na capacidade
de ação que contribui para a identificação em
relação aos outros (MELUCCI, 2004).

DESAFIOS DA EDUCAÇÃO
AMBIENTAL NA
CONTEMPORANEIDADE
O termo educação ambiental desde
seu surgimento, em março de 1965, durante a
Conferência em Educação na Universidade de
Keele, Grã-Bretanha, sofreu grandes mudanças
em relação aos seus conceitos e aplicações,
pois desenvolvido no intuito de ser implementado dentro dos propósitos de uma educação
para os ideais conservacionistas ou uma ecologia aplicada, considerava o meio ambiente
apenas como seus integrantes a fauna e flora
e outros aspectos abióticos como temperatura,
salinidade, radiação solar, solo, etc. (SOUSA
SANTOS, 2008).

dade, mas uma educação que adota abordagens da pedagogia crítica e transformadora,
reconhecendo na perspectiva histórico-crítica
e libertária, um possível caminho para a transformação social. Nessa direção se faz necessário refletir sobre um processo de educação
capaz de revelar os mecanismos que estão
conectados às questões atuais de degradação
socioambiental, numa abordagem educacional
capaz de considerar as conjunturas sociais,
políticas, culturais e científicas do presente
(SOUSA SANTOS, 2008).
Pois o ideário de uma Ciência capaz
de proporcionar progresso e desenvolvimento
à sociedade por meio da tecnologia, começa
a se render frente à sua incapacidade de lidar
com os riscos sociais e ambientais produzidos pela relação incompatível com os ritmos
naturais da Terra. Também nesse sentido os
modos de produção de conhecimento típicos
da modernidade, caracterizados pela especialização e fragmentação da Ciência e tecnologia,
geraram processos alienantes protagonizados
pelos sistemas de ensino por meio da fragmentação de conteúdos descontextualizados.
A educação ambiental fortalecida pela
perspectiva de ruptura com as visões reducionistas, fragmentadas e simplificadoras das
relações entre ambiente e sociedade, dialoga
com autores como: Edgar Morin, Paulo Freire
e Boaventura de Sousa Santos dentre outros
que compõem as mais diversas áreas do pensamento crítico atual (SOUSA SANTOS, 2008).

No entanto seu marco histórico ocorreu
em 1977 com a Declaração de Tbilisi, fruto da
Primeira Conferência Intergovernamental realizada em Tbilisi, Geórgia, antiga União Soviética, pois, a partir desse evento foram especificados os objetivos, características e estratégias
pertinentes às ações de educação ambiental
nos planos nacionais e internacionais (SOUSA
SANTOS, 2008).

Nesse sentido Morin (2008) concerne
à educação a difícil tarefa de caminhar rumo à
substituição do paradigma da disjunção pelo
paradigma da complexidade, por meio da vinculação dos conhecimentos, no intuito de desenvolver junto ao indivíduo o espírito de cidadania responsável e solidária. A estrutura da
escola atual centrada no conteúdo e na simplificação, por sofrer forte influência dos paradigFalar em educação ambiental, antes mas positivistas da modernidade encontra-se
de qualquer coisa é falar de educação, porém, de forma descontextualizada da realidade e
não uma educação desvinculada de sua reali- do mundo da vida, mesmo assim se diz res755
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ponsável pela formação de indivíduos capazes
de exercer os seus deveres e de ter garantido
seus direitos sendo capazes de tomar as suas
próprias decisões na estrutura social (SOUSA
SANTOS, 2008).
Pesquisas apontam para a necessidade da escola assumir seu papel de transformação social, adotando posturas mais progressistas, pautadas pela perspectiva multidisciplinar,
que favoreça situações de aprendizagens contextualizadas, generalizadoras, transversais por
meio da articulação de seus conteúdos do conhecimento às suas funções socioambientais.
A educação ambiental na perspectiva crítica representa possibilidades consistentes de trabalhar com diversas dimensões, afetivas, éticas e
de valores, facilitando o entrelaçamento entre
diversos saberes, que se inserem nas relações
entre indivíduo e sociedade que se mostram
profundamente marcadas pela atual crise paradigmática (SOUSA SANTOS, 2008).
Para Loureiro (2006) a educação ambiental só apresentará resultados coerentes se
incorporar em seu fazer cotidiano a complexa
contextualização da complexidade ambiental.
O campo da educação ambiental, na atualidade, assume um novo discurso, que busca se
legitimar enfatizando a necessária mudança de
valores e atitudes, por meio da adoção de referenciais éticos de solidariedade e valorização
à vida (FRANCO, 2010). Na concepção de Jacobi (2005) a educação ambiental está situada no contexto da educação para a cidadania,
sendo que:

A educação ambiental como elemento
de transformação social, compreende a educação como mecanismo para superar a fragmentação dos saberes inspirando-se no diálogo e
no exercício da cidadania, garantindo o fortalecimento dos sujeitos, por meio da criação
de espaços coletivos de estabelecimento das
regras de convívio social, atuando de forma a
construir uma melhor compreensão do mundo
em sua complexidade, (LOUREIRO, 2006).
No entanto, a educação formal no Brasil, pela maneira como está estruturada reforça
saberes secularmente compartimentados em
disciplinas que não se conversam, mostra-se
“incapaz de responder aos desafios de uma
realidade que é complexa, multidimensional,
transnacional e planetária” (FRANCO, 2010,
p.104).
Nesse sentido os educadores veem-se
diante da difícil tarefa de trabalhar com estes
múltiplos saberes e propiciar a mediação de
diversas informações por meio da participação
numa perspectiva pluralista, enfatizando o diálogo e reforçando a problematização dos assuntos voltados aos problemas socioambientais (FRANCO, 2010, p.104).

Parece não ser mais possível aos educadores prosseguirem implementando ações
pedagógicas que fragmentam a complexidade
dos problemas ambientais, acreditando ingenuamente que é possível reverter o quadro apenas com mudanças éticas e comportamentais,
depositando a responsabilidade no indivíduo e
eximindo da responsabilidade a estrutura soAs práticas educativas articuladas com a problemática cial e o modo de produção do sistema social
ambiental não devem ser vistas como um adjetivo, mas
em que convive (FRANCO, 2010, p.104).
como parte componente de um processo educativo que
reforce um pensar da educação orientado para refletir a
educação ambiental num contexto de crise ambiental,
de crescente insegurança e incerteza face aos riscos
produzidos pela sociedade global (JACOBI, 2005, p.
243).

A escola na sua lógica atual se encontra fragilizada quanto à sua função social, pois,
alicerçada num currículo construído por técnicos especialistas que reforçam a concepção
mercadológica, só fazem por hierarquizar, fragmentar e isolar os conteúdos em disciplinas,
que passam a ter valor em si mesmas, e não
no processo educativo (FRANCO, 2010).
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Contrapondo-se a essa visão normativa
se faz importante que o indivíduo entenda seu
papel na construção da consciência ambiental, sentindo-se e reconhecendo-se como parte do processo político-pedagógico da escola,
nesse sentido a dimensão da educação ambiental representa a possibilidade de lidar com
conexões entre diferentes dimensões humanas
possibilitando o entrelaçamento entre múltiplos
saberes por meio de uma proposta reflexiva de
leitura da realidade (FRANCO, 2010, p.104).
Optando pela perspectiva de
ruptura com as visões reducionistas e deterministas a escola pode potencializar o processo reflexivo a fim de desvelar os fatores que
estão ligados diretamente às questões atuais
de degradação ambiental e social, no entanto,
ao negar à possibilidade de mudança a escola
acaba contribuindo para a legitimação e manutenção das relações de dominação e exploração existentes na sociedade (FREIRE, 1996).
Na tentativa de construir propostas
educacionais ativas e participativas a educação ambiental, preocupa-se em construir uma
visão de educação comprometida com a solidariedade, a ética e afetividade como premissas norteadoras do processo educativo. A necessidade de construir valores que permeiam
a solidariedade, a harmonia, a cooperação e a
inter-relação entre uma sociedade mais justa e
dinâmica concatenada com um ambiente natural menos depreciativo, mostra-se como um
importante caminho na busca de uma humanização nas relações sociais. Segundo Loureiro
(2005):

O diálogo com Melucci (2004) contribui para a compreensão do processo de socialização das necessidades, que configura-se
como instrumento de controle social, pois, justifica a integração do indivíduo à conformidade do grupo, dessa forma as necessidades do
indivíduo podem estar diretamente ligadas ao
plano maior como uma necessidade política, e
sendo assim como reconhecimento necessário
para a participação na vida civil.
Para o autor, é preciso “resistir ao processo de redução individualista, à fragmentação e à especialização burocrático-administrativa, que as agências incumbidas da nossa
educação, põem em ação no tratamento das
necessidades” (p.42-43). Na esteira dessas
proposições a escola enquanto instituição formal de ensino ao optar por uma postura crítica e reflexiva encontra na educação ambiental
uma prática político-pedagógica que emerge
como possibilidade de motivar e sensibilizar
as pessoas para transformar as diversas formas de participação em potenciais fatores de
dinamização da sociedade e de ampliação da
responsabilidade socioambiental (FRANCO,
2012).
Nesse sentido encontramos em Freire
(1996) a concepção de educação problematizadora/contextualizada que eleva o potencial
do sujeito da ação pedagógica por meio do
diálogo e cooperação, garantindo dessa forma
a inserção no mundo de forma consciente e
não tutelada.

A educação ambiental contribui para a tentativa de implementação de um padrão civilizacional e societário
distinto do vigente, pautado numa nova ética da relação
sociedade-natureza. Dessa forma, para a real transformação do quadro de crise estrutural e conjuntural em
que vivemos a educação ambiental, por definição, é
elemento estratégico na formação de ampla consciência crítica das relações sociais e de produção que situam a inserção humana na natureza (LOUREIRO, 2005,
p. 69).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
As incertezas e contradições geradas pela aliança firmada entre Ciência e tecnologia,
cujo desenvolvimento descontrolado levou à intensa degradação dos recursos naturais, atrelada
à aceitação por grande parte da sociedade, que legitimando o poder destas áreas confiou e
validou sua disseminação, mostram um paradoxo na relação entre Ciência e sociedade.
Influenciada pelo paradigma científico dominante a estrutura da educação formal se
consolidou em saberes disciplinados e descontextualizados, centrada no conteúdo, numa perspectiva de educação reducionista, que se mostra incapaz de responder aos desafios de uma
realidade que é complexa e multidimensional, o que demanda posturas transversais, contextualizadoras e generalizadoras.
Uma educação na perspectiva do paradigma emergente visa superar a inércia dos mecanismos educacionais tradicionais, caminhando para situações proativas e mobilizadoras, por
meio de ações curriculares e educativas que possibilitem uma formação mais aberta, flexível,
interdisciplinar e transformadora (FREIRE, 1996).
Frente à necessidade por mudanças, espera-se da escola como instituição formal de
ensino uma postura que se fortaleça por meio do pensamento dialético, desenvolvendo práticas educativas pautadas pelo paradigma da complexidade, valorizando a contextualização dos
conhecimentos, à superação da fragmentação e da disjunção, evidenciando o papel do sujeito
pensante, que requalifica seu pensamento e seu saber a todo momento (MORIN, 2008).
Nesse sentido, buscamos com a presente pesquisa investigar quais as representações
acerca da Ciência trabalhada na forma do conhecimento científico no cotidiano escolar, edificamos nossa ideia partindo da concepção de Ciência que se viabiliza por meio de um processo de
construção do conhecimento. Esta pesquisa procura evidenciar as possibilidades da educação
escolar como mecanismo de compreensão do conhecimento científico, algo tão necessário,
principalmente, para nos defendermos da retórica científica que age ideologicamente em nosso
cotidiano.
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A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA LITERATURA
NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este artigo de cunho bibliográfico versou acerca da importância do ensino da Literatura nas aulas da Educação Infantil, tendo como prisma a real incidência de privilegiar a leitura
destes textos, como por exemplo os Contos de Fadas e como artifício o desenvolvimento da
criança e o despertar do amor pelo hábito de leitura. Sendo o hábito de leitura um método
ininterrupto, ele precisa principiar desde a infância da criança, sendo apresentado a ela na
escola ou mesmo em casa, por meio de livros infantis bem coloridos e que lhe chamem a atenção e o gosto pela leitura. Com a leitura deste gênero literário, a criança terá em si despertados sentimentos e aprendizados sempre presentes nos Contos de Fadas. Para abordar esta
temática tão relevante ao meio educacional, foi feita uma pesquisa bibliográfica, por meio
da qual foram selecionadas e comentadas algumas citações de pensamentos teóricos, como
por exemplo os de autores consagrados na Educação, como Abramovich (1991) e Bettelheim
(1980), os quais disseram claramente acerca da importância do ensino da Literatura nas aulas
da Educação Infantil.

Palavras-chave: Literatura; Contos de Fadas; Leitura.
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INTRODUÇÃO

A

literatura por si só já carrega consigo uma gama muito grande de ensinamentos e
encantamentos que fazem com que a criança comece a se apaixonar pelo hábito
da leitura. Com a leitura dos contos de fadas, desde a Educação Infantil, o educador coopera com o desenvolvimento do processo de formação da criança, tendo como foco
principal o despertar do gosto pela leitura.
A leitura na Educação Infantil mostrou-se como um dos fatores fundamentais, por meio
do quais a criança busca sua concretização como pessoa humana, pois, em seu descobrir a
vida, ela se apresenta sôfrega por encontrar e aprender sempre mais acerca da realidade em
que vive, fascinando-se com os enigmas que a colocam mais próxima do mundo exterior que a
permeiam, por meio dos emblemas existentes em cada gênero textual e da leitura, principalmente quando se fala em contos de fadas.
Por meio deste trabalho monográfico, espera-se que haja subsídios que ajudem na compreensão da importância da literatura nos anos iniciais da Educação Infantil, principalmente da
leitura de contos de fadas, e que a ideia de incutir nas crianças o amor pela leitura, desde cedo,
finque raízes na inesgotável fantasia daqueles que procuram orientar-se a respeito da concepção
da relevância de uma escolha literária a ser lida e apreciada.
A matéria-prima da Educação - a criança - tem de ser o foco dos que esperam ir além
da proposição de uma simples aula, alcançando uma prática docente eficaz é exemplo daquele
que seguem na busca de uma Educação de Qualidade. Tendo este horizonte em vista, a literatura, junto com a leitura dos contos de fadas, será a grande norteadora para que o educador
chegue ao destino planejado.
Desta forma, a literatura terá um papel primordial em cada sala de aula, ajudando a
cada criança a viver suas fantasias, seus medos, suas dúvidas e seus encantamentos de forma
singular.
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Em suas palavras, o autor mostra claramente a importância do educador na vida de
seus alunos e como ele pode ser o norteador
Como fonte inesgotável de aprendiza- de cada conduta que eles possam ter em seu
gem e de sentimentos mágicos, que desper- dia a dia na escola, como também em seus
tam em cada criança sensações muitas vezes sentimentos acerca do estudo e do aprender.
inesquecíveis, a literatura traz consigo toda maDesta forma, também fica claro que
gia que há na vida, fazendo com que quem a
lê consiga ter um universo enorme de imagina- educador tem um papel extremamente relevante como formador de ideias e isso o ajuda muição e fantasia.
to ao preparar o aluno para adentrar no mundo
Neste horizonte, encontra-se o profes- da literatura e ao fazer com que seu aluno passor, o qual terá como incumbência incutir na se a gostar deste mundo.De acordo com as
mente de cada aluno seu prazer pela leitura e palavras de Bettelheim:

A IMPORTÂNCIA DO ENSINO DA
LITERATURA

mostrar a eles cada sensação que pode ser
despertada por meio da leitura de inúmeros
gêneros literários, particularmente dos contos
de fadas. Abramovich (1995) mostra o que
pensa acerca do ouvir histórias desde a Educação Infantil, quando afirma que: “O ouvir histórias pode estimular o desenhar, o musicar, o
sair, o ficar, o pensar, o teatrar, o imaginar, o
brincar, o ver o livro, o escrever, o querer ouvir
de novo (a mesma história ou outra). Afinal,
tudo pode nascer dum texto!” (ABRAMOVICH,
1995, p. 23).

O conto de fadas é a cartilha onde a criança aprende
a ler sua mente na linguagem das imagens, a única
linguagem que permite a compreensão antes de conseguirmos a maturidade intelectual. A criança precisa ser
exposta a essa linguagem, e deve aprender a prestar
atenção a ela, se deseja chegar a dominar sua alma
(BETTELHEIM 1980,p. 197).

Bettelheim (1980) mostra claramente
com suas palavras que, ao contrário de que
muitos pais pensam - a maldade e a punição
não podem trazer para a criança muito ensinamento – os quais devem sim serem demonstradas nos contos de fadas e serem usadas
Segundo as palavras do autor, fica a
como modelos de tudo que seria certo ou erraideia de que numa simples criação textual podo. Isso pode ser visto em:
dem surgir sentimentos ainda não aflorados
acerca da literatura e de tudo que implica este Os adultos frequentemente acham que a punição real
momento. Almeida (1997), por sua vez, dis- de uma pessoa malvada nos contos de fadas perturba
serta que o professor tem o papel primordial e amedronta as crianças desnecessariamente. O opospara o desenvolvimento lúdico de seu aluno. to é verdadeiro: esta retribuição assegura à criança que
Tal ideia pode ser vista em suas seguintes pa- cabe castigar o crime. A criança muitas vezes se sente
injustamente tratada pelos adultos ou pelo mundo em
lavras:
geral e parece-lhe que nada é feito a esse respeito.
A esperança de uma criança, ao caminhar para a escola é encontrar um amigo, um guia, um animador, um líder – alguém muito consciente e que se preocupe com
ela e que a faça pensar, tomar consciência de si e do
mundo e que seja capaz de dar-lhe as mãos para construir com ela uma nova história e uma sociedade melhor
(ALMEIDA, 1997, p. 195).

Na base de tais experiências apenas, ela deseja que
aqueles que a enganam e a desagradam – como a criada impostora engana a princesa nesta estória – seja
punida severamente. Não sendo assim, a criança acha
que ninguém está pensando seriamente em protegê-la,
mas quanto maior a severidade com que se lida com
os maus, tanto mais segura se sente a criança (BETTELHEIM 1980, p.174).
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Por ser de cunho moral, os contos de
fadas conseguem despertar nas crianças traços pessoais que serão norteadores do caráter
infantil, tornando-se assim, de suma importância na Educação Infantil. Segundo os pensamentos teóricos de Abramovich (1993), acerca
das histórias infantis:
É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos
conflitos, das dificuldades, dos impasses, das soluções,
que todos atravessamos e vivemos de um jeito ou de
outro, através de problemas que vão sendo defrontados, enfrentados ou não, resolvidos ou não pelos personagens de cada história – cada um a seu modo... E
assim esclarecer melhor os nossos ou encontrar um
caminho possível para resolução delas (ABRAMOVICH
1993, p.17).

ABRAMOVICH (1993) AINDA DISSERTA
QUE:
Ouvir e ler histórias é também desenvolver todo o potencial crítico da criança. É poder pensar, duvidar, se
perguntar, questionar [...] é se sentir inquieto, cutucado,
querendo mais e melhor ou percebendo que se pode
mudar de ideia [...] É saber criticar o que foi lido ou
escutado e o que significou [...] É ter vontade de reler
ou deixar de lado de uma vez [...] É formar opinião, é ir
formulando os próprios critérios (ABRAMOVICH, 1993,
p. 143).

Com isso, vê-se que a literatura tem o
poder de fazer com que a criança pense, faça
seus questionamentos e escolhas e que também tome decisões, tornando-se, assim, um
indivíduo pensante e sociável.

Com isso, fica claro que o educador
é quem tem que abrir esta porta para o mundo do conhecimento infantil, incutindo em seus
alunos o prazer pela literatura e a necessidade de desvendar cada segredo encontrado em
cada livro que lhes é apresentado.

O SURGIMENTO DA LITERATURA
INFANTIL BRASILEIRA
Antigamente, toda literatura infantil vinha de autores que não eram nacionais e, por
isso, se tornava cara e era alcançada apenas
por crianças da elite brasileira. Muitos destes
livros vinham de traduções feitas em Portugal,
já que aqui não havia editoras. Sandroni (1998)
mostra isso em:
Até os fins do século XIX, a literatura voltada para crianças e jovens era importada e vendida no mercado disponível apenas para a elite brasileira, constituindo-se
principalmente de traduções feitas em Portugal, pois,
no Brasil ainda não havia editoras e os autores brasileiros tinham seus textos impressos na Europa (SANDRONI, 1998, p. 11).

A literatura infantil brasileira surgem,
então, com Monteiro Lobato no ano de 1921,
dando entrada na primeira fase de produção
literária no Brasil. Vemos isso nas seguintes palavras de Sandroni (1998): “Com a publicação
de A menina do narizinho arrebitado, em 1921,
José Bento Monteiro Lobato inaugura o que se
convencionou chamar de fase literária da produção brasileira destinada especialmente às
crianças e jovens” (SANDRONI, 1998, p. 13).

Uma criança jamais nascerá leitora ou
mesmo apaixonada pela literatura, há a necesPara o autor (1998) deixa claro com
sidade, então, de que alguém lhe apresente a
literatura e lhe mostre o quão divertido é entrar suas palavras que com as obras de Lobato, em
para este mundo mágico e cheio de aventuras. 1921, temos a história de Emília, a menina do
nariz arrebitado, a qual se distinguiu como um
Para Machado (2001):
marco na Literatura Infantil brasileira, graças ao
[...] ninguém resiste à tentação de saber o que se es- fato de Lobato empregar em suas histórias a
conde dentro de algo fechado – seja a sabedoria do realidade comum dos seres humanos e a reabem e do mal no fruto proibido, seja na caixa de Panlidade familiar da criança nas histórias de seus
dora, seja o quarto do Barba Azul. Mas para isso é
preciso saber que existe algo lá dentro. Se ninguém livros.
jamais comenta sobre as maravilhas encerradas, a possível abertura deixa de ser uma porta ou uma barreira
intransponível (MACHADO, 2001, p. 149).
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O autor ainda cita que Lobato, em suas
obras, rompe em seus textos a conexão com
um padrão culto, colocando em suas narrativas
a oralidade na fala de suas personagens e
no discurso do narrador, ambos com uma elocução mais chegada a das crianças. Isso permitiu que houvesse mais sentimento durante a
leitura e a escuta dessas histórias de Lobato
(SANDRONI, 1998).

Segundo Pacheco (2019), a literatura
infantil mostra-se, portanto, uma porta importantíssima para o incremento de competências
e desenvolturas de ordem cognitiva, como também socioafetiva, como por exemplo: a sua
criatividade, a sua coordenação motora, a sua
percepção visual e suas noções de cores e de
espaço, garantindo também à criança o acesso a métodos de assimilação, de renovação
e de articulação de conhecimentos e aprendizagens por meio de dessemelhantes tipos de
linguagens, todos estes incidindo nos básicos
desígnios da Educação Infantil.

Lobato, ainda de acordo com Sandroni
(1998), também juntou a suas histórias temas
folclóricos, entusiasmando diferentes autores,
especialmente por volta da década de 1970
que, com isso, lançaram um novo exemplo de
A LITERATURA INFANTIL
literatura infantil, levantando assuntos e problemas da sociedade do Brasil da época, emNORTEANDO O SABER DE TODAS AS
pregando um linguajar novo e poético, com
CRIANÇAS
abordagem voltada ao humor, ao fantasioso,
permitindo, desta forma, que a criança leitora
Para Coelho (2000), é de suma reletivesse mais reflexão e participação em suas
vância lembrar que os escritos literários proleituras (SANDRONI, 1998).
vocam muitas ponderações acerca do campo
O autor esperava sempre mais da en- cognitivo e do afetivo infantil, admitindo ao leivergadura de seus pequenos leitores ao ad- tor a abertura para um mundo incógnito, entrequirirem consciência crítica fundamentada na tanto, estimulante e que desenvolve na criança
ingenuidade das palavras que eram abordadas o poder do fantasioso, despertando a curiosicom maior facilidade pelas crianças. Para Bor- dade dessa criança.
dini, (1998): “a revalorização da cultura popuAssim, a leitura passa a ser vista como
lar foi retomada na década de 1970 e a partir
desse acontecimento surgiram grandes auto- um meio de se apreender o mundo e a reares que procuravam introduzir em suas obras lidade da criança e a literatura permite ainda
valores conduzidos por Monteiro Lobato para o o desenvolvimento de cidadãos apropriados
melhoramento da Literatura Infantil” (BORDINI, para aprender mais acerca da realidade de sua
1998, p. 34).
sociedade, atuando sobre ela e transformando-a. Coelho (2000) disserta acerca da literatura
Percebe-se, assim, uma transformação
mostrando que:
com o passar dos tempos acerca da compreensão do que seria a literatura infantil, existindo Desde as origens, a literatura aparece ligada a essa
uma ressignificação do elemento, tornando-o função essencial: atuar sobre as mentes, nas quais se
um caminho, por meio do qual a criança leito- decidem as vontades ou as ações; e sobre os espíritos,
ra terá possibilitada, uma busca pelo encontro nos quais se expandem as emoções, paixões, desejos,
de novas descobertas. Corsino (2010) disser- sentimentos de toda ordem […]. No encontro com a
ta acerca da literatura infantil mostrando que: literatura (ou com a arte em geral) os homens têm a
“Concepções de infância, literatura e as me- oportunidade de ampliar, transformar ou enriquecer sua
diações de leitura são as três pontas da tran- própria experiência de vida, em um grau de intensidade
não igualada por nenhuma outra atividade (COELHO,
ça que tecem o trabalho de literatura junto às 2000, p. 29).
crianças, não só na escola, mas nas diferentes
esferas por onde circulam” (CORSINO, 2010,
p. 187).
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Oswald (1997) mostra claramente com
suas palavras que um plano educativo que
pronuncie estar de acordo com um parecer
ético-político de ensinar por meio da literatura,
mostra estar convidando a escola a se desprender de sua predileção por erradicar a literatura do centro da cultura, colocando-a numa
vertente educacional colonizadora, acendendo,
com isso, ambientes para que a leitura consiga
ser reescrita como exercício de liberdade.
Todos aqueles que leem edificam acepções acerca do que escutam ou decodificam
por meio da leitura, aproveitando seus conhecimentos precedentes, indicando imagens que
estão relacionadas aos seus próprias conhecimentos e intercâmbios humanos, e levantando significados na medida em que interagem
com diversas crianças e diversos adultos, ao
comentarem as histórias. De acordo com os
pensamentos de Coelho (2000):
Contudo, se a forma de trabalhar o texto literário no contexto escolar deve sofrer mudanças, a seleção desse
material, de igual maneira, também deve se atualizar,
não se pautando na concepção tradicional da prática
leitora, centradas na visão do professor, mas variando
de acordo com a perspectiva social e cultural e de formação do sujeito. Para que o convívio do leitor com a
literatura resulte afetivo, nessa aventura espiritual que é
a leitura, muitos são os fatores em jogo. Entre os mais
importantes está a necessária adequação dos textos às
diversas etapas do desenvolvimento infantil (COELHO,
2000, p.32).

Ao trabalhar com o texto literário, na
Educação Infantil, o educador não necessita ter
apenas o pretexto de estar levando tais textos
para alfabetizar as crianças, pois, de acordo
com o que diz o documentos de Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Infantil,
as práticas pedagógicas que fazem parte do
parecer curricular da Educação Infantil precisam abonar conhecimentos que permitam às
crianças terem conhecimentos de narrativas,
de análise e intercâmbio preocupados com a
linguagem oral e escrita, e entendimento com
dessemelhantes apoios e gêneros textuais, tanto os orais quanto os escritos. Ainda de acordo com as palavras encontradas no documento de Diretrizes Curriculares Nacionais para a
Educação Infantil:

A proposta pedagógica das instituições de Educação
Infantil deve ter como objetivo garantir à criança acesso
a processos de apropriação, renovação e articulação
de conhecimentos e aprendizagens de diferentes linguagens, assim como o direito à proteção, à saúde, à
liberdade, à confiança, ao respeito, à dignidade, à brincadeira, à convivência e à interação com outras crianças (BRASIL, 2010, p. 18).

Com o uso da Literatura, na Educação
Infantil, o educador torna-se capaz de agenciar em seu aluno o conhecimento acerca de
si mesmo e do mundo no qual está inserido,
estimulando sua curiosidade, sua exploração
de mundo, seu encantamento, sua capacidade questionadora, sua investigação e a noção
das crianças em analogia ao mundo físico e
ao mundo social, desígnios elencados como
linhas a serem seguidas, de acordo com o currículo nas práticas pedagógicas da Educação
Infantil.
Para Nunes (1990), a literatura, além
de colocar as crianças diretamente no mundo
encantado da leitura e da escrita, lidando com
a linguagem como forma de arte, também carrega consigo as extensões morais e estéticas
da língua, desempenhando um admirável papel no desenvolvimento do sujeito.
Do mesmo modo, quando há o contato da criança com a literatura, torna-se efetivo para a seu desenvolvimento como leitor
de mundo que as histórias , orais ou escritas,
sejam inseridas em seu dia a dia o mais cedo
possível. Desta forma, maiores serão as oportunidades para que haja o desenvolvimento do
seu deleite pela leitura.
Sendo assim, é de suma importância
que o educador seja visto e trabalhe como o
mediador deste processo, familiarizando todos
os seus alunos com os textos literários apresentados a eles e sendo um norteador entre o
texto e seu aluno leitor que ainda possa não ter
adquirido autonomia neste processo.
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Para Colomer (2003):
Ler enriquece a todos até certo ponto, mas, como diz o
escritor catalão Emili Teixidor, para certas obras o leitor
não apenas precisa de ajuda, mas um certo ‘valor moral’, uma disposição de ânimo de ‘querer saber’. Nem
todo mundo, nem sempre, o deseja. É útil pensar a educação literária como uma aprendizagem de percursos
e itinerários de tipo e valor muito variáveis. A tarefa da
escola é mostrar as portas de acesso. A decisão de
atravessá-las e em que medida depende de cada indivíduo (COLOMER, 2007, p. 68).

desenvolvimento proximal, definido por Vygotsky. O que
a criança é capaz de realizar hoje somente com ajuda,
amanhã realizará sozinha“, ou seja, a zona de desenvolvimento proximal hoje, será o nível de desenvolvimento
real amanhã (VYGOTSKY, 2000, p.113).

Sendo assim, a introdução da leitura
infantil se dará de maneira prazerosa e expressiva em uma atmosfera com atuações delineadas de acordo com as etapas leitoras das
crianças, num caminho que adapte à criança
desenvolver a sua fantasia, seus sentimentos e
É de suma importância também que suas emoções.
os livros façam parte da realidade da criança,
Como elucida claramente Martins
precisando tornar-se, desta forma, um objeto
tão corriqueiro em sua vida, quanto seria um (1990):
brinquedo seu. Desta forma, o ato de ler se
tornará um ato tão corriqueiro quanto o de brin- A leitura se realiza a partir do diálogo do leitor com o
objeto lido, seja escrito sonoro, seja um gesto, uma imacar.

gem, um acontecimento. Esse diálogo é referenciado
por um tempo e um espaço, uma situação: desenvolvido de acordo com os desafios e as respostas que o
objeto apresenta, em função do prazer das descobertas
e do reconhecimento de vivências do leitor (MARTINS,
1990, pg. 33).

Para que isso seja prazeroso e profícuo, seria de grande valor se o educador
conseguisse trabalhar tendo como ferramenta
educativa um cantinho em sala de aula adequado para o ato da leitura, desde a pré-escoDe acordo com Pacheco (2019), tela, expandindo, desta forma, seu contato com a
mos na fase leitora a fase pré-leitora, na qual
literatura infantil já nos primeiros anos de vida.
o denominado pré-leitor é considerado como
componente da classe inicial que pertence à
PRIMEIRAS LEITURAS NA VIDA
etapa da primeira infância (dos quinze meses
INFANTIL
aos dois anos de idade), e da segunda infância, período no qual a criança completa os
Vygotsky (2000) disserta que “aprenseus três anos de idade.
dizado e desenvolvimento estão inter-relacionados desde o primeiro dia de vida da criança”.
O autor supracitado ainda mostra que,
Sendo assim, procedimento de desenvolvinessa primeira etapa, a criança começa a comento prosperam por meio do exercício. O aunhecer a realidade que a rodeia, excitada por
tor anda esclarece esse método por meio do
todos os contatos afetivos que a rodeia, conconceito de zona de desenvolvimento proximal,
quistando a própria linguagem e nomeando
o qual é definido como sendo a extensão entre
tudo aquilo o que está à sua volta. Na segunda
o nível de desenvolvimento real e o nível de
etapa, a criança começa a preponderar acerdesenvolvimento potencial. Segundo Vygotsky
ca dos valores vitais, e dos valores sensoriais,
(2000):
sendo um período individualista e de interesses
pessoais por jogos e por brincadeiras, havenNo caso dos livros infantis, a criança primeiro ouve a
história contada pelo adulto, relacionando o enredo do um crescente acometimento de adequação
com as imagens. Após essa etapa, a criança já se ao meio físico e aos novos modelos de comusente capaz de recontar a história, guiando-se pelas nicação verbal.
ilustrações e imitando a fala do adulto, prosseguindo
seu desenvolvimento até se apropriar, naturalmente, da
linguagem escrita, em um exemplo perfeito da zona de
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Neste sentido, Corsino (2010) esclarece que:
Na educação infantil, o texto literário tem uma função
transformadora, pela possibilidade de as crianças viverem a alteridade, experimentarem sentimentos, caminharem em mundos distintos no tempo e no espaço em
que vivem, imaginarem, interagirem com uma linguagem que muitas vezes sai do lugar-comum, que lhes
permite conhecer novos arranjos e ordenações (CORSINO, 2010, pg. 184).

A criança, em seu primeiro contato com
a leitura, principalmente em se tratando de literatura infantil, mostra ter um deleite particular
pela leitura de imagens, por ser algo de manuseio fácil, com probabilidades emotivas trazidas pelo livro e pela escuta de histórias fantasiosas, cheias de sonhos e de fantasias, nas
quais a busca infantil por descoberta e pelo
desconhecido se contorna como um ponto de
partida para a envergadura de conversação
com o mundo exterior infantil. Isso é entendido
nas seguintes palavras de Abramovich (1991):
Ler histórias para crianças é também suscitar o imaginário e ter a curiosidade respondida em relação a tantas perguntas, é encontrar outras idéias para solucionar
questões (como as personagens fizeram…). É uma possibilidade de descobrir o mundo imenso dos conflitos,
dos impasses, das soluções que todos vivemos [...]
(ABRAMOVICH, 1991, p. 22).

Para Coelho (2000), os livros que descrevem histórias por meio da linguagem visual,
sem que haja o apoio de textos narrativos ou
mesmo os que apresentam ter o apoio de breves falas de linguagem escrita, são conhecidos
como livros de imagens.

Esses exemplares de livros sem linguagem verbal mostram inúmeras táticas que
permitem que as crianças reconheçam os seres, as coisas e os acontecimentos de seu dia
a dia, arrolando as histórias com a estrutura
cultural, a qual já se adaptaram.Abramovich
(1991) também salienta que:
Há prazer de folhear um livro, colorido ou branco e preto [...] livros feitos para crianças pequenas, mas que podem encantar aos de qualquer idade, são, sobretudo,
experiências de olhar, de um olhar múltiplo, pois se vê
com o olhar do autor e do olhador/leitor, ambos enxergando o mundo e os personagens de modo diferente,
conforme percebem o mundo. Saborear e detectar tanta coisa que nos cerca usando este instrumento nosso
tão primeiro, tão denotador de tudo, a visão (ABRAMOVICH, 1991, p. 33).

Abramovich (1991) destaca com suas
palavras a importância de manusear um livro
com esperanças de lançar a ele um novo olhar,
tendo em vista as acepções e vivendo com a
leitura uma viagem maravilhosa, alcançada por
meio de todas as aventuras traduzidas no livro.
A criança confere definições individuais ao texto e às imagens que lê, estabelecendo, com
isso, uma espécie de diálogo com sua própria
experiência com a leitura.
O educador, necessita do mesmo
modo, incitar as leituras grupais, a disposição
de cenas das brincadeiras e das dramatizações de cada história, intercâmbios diversos
que devem existir entre o texto verbal e o texto
visual dos livros e dos diferentes tipos de linguagens.

Para o autor, esses livros são apropriados para o início das atividades de leitura, próprias para a criança pré-leitora, sendo ainda
melhores os livros feitos de pano, os emborrachados, e os com texturas desiguais, com imagens bem coloridas e bem chamativas, tendo
como objetivo de que a criança seja motivada
pelo tato e pela visão (COELHO, 2000).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por meio da leitura deste artigo, fica a compreensão de que a literatura e sua leitura têm
um papel primordial na Educação Infantil e, com ela, o educador incutir na criança o gostar da
leitura, aflorando, desta forma, sentimentos ainda não despertados em seus alunos.
Na literatura, encontram-se vários gêneros literários e o mais indicado nesta fase escolar
seriam os contos de fadas, por meio dos quais as crianças, além de tomarem gosto pela leitura,
também terão vários ensinamentos incutidos em suas mentes.Desta forma, fica também muito
claro neste artigo que o educador necessita saber escolher o material a ser lido para seus alunos e, além disso, ter um objetivo para tal leitura.
A leitura não pode apenas ser vista pelo professor como um passar de tempo ou mesmo
uma forma de fazer com que haja disciplina na sala, ela exige comprometimento, como também
exige ser respeitada como ferramenta fundamental no meio educacional.
Para que se possa firmar a certeza de que a leitura é algo importante e divertida em cada
aluno, o professor precisa mostrar a eles que também é um amante da leitura, sempre andando
com livros e mostrando que está feliz ao lê-los. Em suma, por meio da literatura na Educação Infantil, o professor terá suas aulas mais divertidas, enriquecidas de ensinamentos e ainda contará
com um eterno aliado: o livro.
Portanto, como vimos com Pacheco (2019), o contato da criança com a literatura é estimado como algo eficaz para que haja o seu desenvolvimento como futura leitora e, quanto mais
cedo a criança tenha em sua vida escolar as histórias orais e escritas inseridas, maiores serão
as oportunidades de seu desenvolvimento pelo prazer pela leitura aparecer.
Cabe à escola e aos educadores da Educação Infantil, portanto, agenciar aulas calcadas
em projetos pedagógicos voltados ao estímulo da leitura e da organização de espaços educativos que tenham como objetivo o de criar condições para que as crianças, desde muito pequenas, abranjam desde cedo à seriedade do bom hábito de leitura.
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APRENDIZAGEM BASEADA EM PROJETOS

RESUMO: O presente artigo tematiza as inúmeras possibilidades que cercam o universo da
educação infantil quando se trabalha com projeto, pois esta forma de trabalho cria oportunidades para realizar diferentes métodos adequando a realidade da criança, utilizando de
múltiplas linguagens para atender a necessidade da sala, criando condições favoráveis para
que a aprendizagem aconteça de forma significativa. Serão apresentados em três capítulos,
no primeiro será abordado a aprendizagem quando se trabalha com projetos, no segundo as
possibilidades de trabalhar com crianças de 0 a 6 anos; e no terceiro as etapas que compõem
um projeto. Esta pesquisa buscou a contribuição de vários autores que falam do tema abordado, propiciando por meio desta, uma observação mais ciente e notória, sobre a aprendizagem
baseada em projetos e especialmente com crianças de 0 a 6 anos. A criança quando está envolvida em um projeto, ela desenvolve ações que contribui para seu aprendizado.

Palavras-chave: Aprendizagem; Projeto; Múltiplas Linguagens.
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INTRODUÇÃO

E

sta pesquisa surgiu da necessidade de demonstrar a importância de se trabalhar
com projetos na educação infantil. Os tempos mudaram as pessoas e principalmente as crianças da geração que vem surgindo. Para que os professores acompanhem essa evolução é necessário que adotem diferentes estratégias e planos que contribuam
de maneira significativa, para o desenvolvimento da criança.
O trabalho com projetos envolve uma série de ações para se chegar a uma meta, o que
exige tempo e dedicação. Um projeto sem objetivos é algo sem significado. Convém destacar
que quando se trabalha com projetos, o professor abre um leque de possibilidades de vincular
a teoria com a prática e utilizar múltiplas linguagens no decorrer do projeto, contribuindo para
evolução da aprendizagem.
Trabalhar com projetos requer planejamento, organização e enfrentamento de desafios,
tanto pelo professor, que atua como mediador, intermediando as ações das crianças, precisa estar atento as informações que as crianças dizem sejam elas direta ou indiretamente, estabelecendo assim uma relação de troca, valorizando e respeitando os saberes, quanto pela criança que
passa a trabalhar de forma ativa na construção do projeto, indo além da intenção do professor,
despertando diversos interesses que qualifique e amplie a aprendizagem, valorizando o centro
de interesses. Esta artigo estrutura-se em três seções. A primeira aborda a importância de se
trabalhar com projetos na educação infantil e seus desafios. A segunda aponta características
de como trabalhar com crianças de 0 a 3 anos e a terceira seção, o trabalho com crianças de 3
a 6 anos deixando claro as diversas possibilidades que se pode desenvolver, quando se trabalha
com projetos.
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E, desse modo, o professor deve estar
APRENDIZAGEM INFANTIL BASEADA
preparado para ministrar, os conteúdos a seEM PROJETO
Para Machado (1997), o grande desafio desse século na educação infantil, é de promover as vivências, atitudes, valores de cooperação e cidadania que favoreçam a educação
integral por meio das múltiplas linguagens. O
bom de tudo isso, é que o trabalho com projetos proporciona a avaliação de conhecimento e afetividade à prática educativa, ligando o
professor a criança, tornando a aprendizagem
agradável e sadia, e o trabalho com projetos
possível.
Quando o projeto a ser desenvolvido
acontece de maneira significativa, os resultados são positivos, pois realmente a aprendizagem acontece e a criança passa a ser corresponsável pelo seu desenvolvimento intelectual.
Afinal o que é um projeto? Segundo Machado
(1997 p.63) o projeto é “Como esboço, desenho, guia de imaginação ou semente da ação,
um projeto significa sempre uma antecipação,
uma referência ao futuro.”

rem apresentados, as pesquisas, a maneira de
como a assunto vai ser passado, facilitando a
aprendizagem, a partir do entrecruzamento do
currículo com a vida cotidiana, enfatizando interações e brincadeiras , fazendo relações com
o que já sabiam, com as experiências e novos conhecimentos, permitindo que a criança
dialoga com os problemas que consideram importantes em sua realidade e propõe de modo
cooperativo a busca por soluções (MACHADO,
1997).
Completando este pensamento Hernandez (2000, p.180) destaca preocupações
que estão de acordo com a nossa realidade,
pois defende a ideia de que devemos “[...] formar indivíduos com uma visão mais global da
realidade, vincular a aprendizagem a situação
e problemas reais, trabalhar a partir da pluralidade e da diversidade, preparar para que
aprendam durante toda vida, etc.” (HERNANDEZ, 2000).
Porém, para o autor (2000), o foco não
está apenas em saber sobre o conteúdo a ser
pesquisado, mas no processo de se envolver,
a troca de informações, o momento de ouvir e
aprender com o outro, enfim a cada etapa do
projeto, no qual possibilitará um novo olhar, novas vivências , ampliação do conhecimento e
aprimoramento da formação de cada criança.

Porém uma característica essencial do
projeto é a autonomia, as crianças são seres
dispostos a aprender e por isso estão sempre
perguntando, é importante o professor valorizar
a curiosidade das crianças que são espontâneas e exploradoras por excelência e instigá-las
a cada vez saber mais, mediando a definição
dos interesses, pois o projeto pode surgir atraA trajetória realizada no projeto não é
vés de uma pergunta, de uma observação ou
estável pois pode sofrer mudanças conforme
até mesmo uma necessidade da sala.
a rumo que tomar, inúmeras situações podem
Segundo o autor (1997), o professor acontecer durante o projeto e mudar o percuratento, consegue trabalhar diversas linguagens so, sem mudar o tema, o que quero dizer é que
por meio dos projetos e permite que as crianças pode começar com um plano e terminar com
ampliem seu pensamento sistêmico, trazendo algo diferente que imaginou, pois um projeto
benefícios e melhorias para aprendizagem da deve ser flexível e acompanhar e atender os
criança que passa a ser corresponsável pelo interesses e necessidades das crianças (HERseu desenvolvimento intelectual. Assim, nesta NANDEZ, 2000).
concepção, a prática pedagógica deve proporcionar à criança uma nova forma de aprender
(isso pode ser obtido através do trabalho com
projeto).
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Dewey (1959) acredita que o conhecimento só é obtido através da ação, da experiência, pois o pensamento é produto do encontro do indivíduo com o mundo. A criança sente
necessidade em aprender, conhecer, sanar dúvidas, todo esse processo leva a enfrentar uma
série de situações teóricas ou práticas que favorecem a construção de respostas e explicações que auxiliam no desenvolvimento de sua
autonomia. Para Dewey (1959, p 47):
A existência humana envolve impulsos dispersos para
um projeto recentemente unificado ou integrado, ou melhor, para uma série de projetos coordenados ou ligados entre si por interesse, aspirações e ideias de significados permanentes. Preparar para a vida será pôr a
criança em condições de projetar, de procurar meios de
realização para seus próprios empreendimentos e de
realizá-los verificando pela própria experiência o valor
das concepções que esteja utilizando (DEWEY, 1959,
p 47).

A criança quando se sente estimulada
ela demonstra interesse em aprender o que facilita a abordagem do professor, em apresentar
um assunto de uma forma envolvente, que a
faça participar da construção de seu conhecimento de forma significativa, conseguindo interpretar e compreender o mundo que a rodeia
e a si mesmo (HERNÁNDEZ, 2004, p.50).
Aprender está relacionado com a elaboração de uma conversação de cultura, em
que se trata, sobretudo, de aprender a dar sentido, conectando com as perguntas que deram
origem aos problemas que abordamos e com
as perguntas que os sujeitos se fazem a si
mesmos e o mundo, para poder, a posteriori,
transferir esse sentido a outras situações (HERNÁNDEZ, 2004, p 50).
O conhecimento vai sendo formado
diante de estímulos, de situações desafiadoras
que levam o indivíduo a pensar, a encontrar
uma solução, é através das relações sociais
e com o meio, que aprendizagem acontece
e contribui para que haja um desenvolvimento
significativo. Kart ( 2005, p.35) ressalta que
as crianças tanto resolvem problemas como os
criam: tentam resolver problemas apresenta-

dos a elas e também buscam novos desafios.
Elas refinam e melhoram suas estratégias de
resolução de problemas não somente diante
do fracasso, mas também como base em sucessos anteriores. Eles persistem porque o sucesso e a compreensão são elementos por si
só motivadores (KART, 2005, p.35).
As crianças possuem capacidade de
criar, de interpretar, cabe ao professor possibilitar a construção do processo de conhecimento, inserindo diferentes linguagens simbólicas.
É importante que as crianças em processo de
desenvolvimento sejam desafiadas, e sintam-se motivadas em resolver uma problematização (KART, 2005).
Estudos mostram que o trabalho com
projetos permite o conhecimento e não só o
acesso a informações, pois a criança participa
de forma ativa, fazendo relação com o que se
aprende teoricamente e a prática, tornando a
aprendizagem significativa e relevante. Dessa
forma, a criança desenvolve suas capacidades
que, posteriormente, poderão resultar em atitudes críticas, analítica e coerentes, favorecendo a construção do seu conhecimento (KART,
2005).
Num projeto espera-se que a crianças
desenvolvam as habilidades como elaborar, refletir, selecionar, argumentar, ampliar seu vocabulário, trabalhar de forma cooperativa, desenvolver a autonomia e a responsabilidade. Cabe
ao professor agir como mediador, auxiliar, desafiar, intervir, essas habilidades são desenvolvidas no andamento do projeto.
Sobre a mediação do professor, Nogueira (2008) afirma que “Se pretendemos que
os alunos continuem sendo eternos aprendizes,
precisamos instrumentalizá-los com procedimentos que coloquem à prova e desenvolvam
sua capacidade de autonomia, e os projetos
parecem também ser meios para isso”.
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Um projeto sem objetivos é algo sem
significado, pois a criança não se sente motivada e, então não são desencadeadas as competências essências para que a aprendizagem
aconteça. Para Hernandez (1998), o tema do
projeto pode surgir com base nas ações e atitudes apresentadas pelas crianças e o professor atento as manifestações , conseguirá identificar o problema e sugerir um projeto. A criança
deve interagir com o projeto, estar por dentro
de todo o assunto e se sentir livre para opinar,
desenvolver, planejar, se posicionar diante dele,
favorecendo o desenvolvimento da autonomia.

Para Cunha (1998), professor e aluno, juntos criam um vínculo que permite que a
aprendizagem aconteça a partir das trocas de
ideias, das propostas que surgem, da mediação a cada etapa do aluno, possibilitando que
o conhecimento circule.
De acordo com Hernandez (1998), o
projeto possibilita ao aluno deparar com relações que vão além das disciplinas e que ajudarão a resolver situações problemas que possam surgir, aumentando sua capacidade de
encarar desafios. Portanto, um projeto tem que
ser construído não apenas para conscientizar
o aluno sobre o assunto, mas para ajudá-lo a
resolver todas as questões sobre esse assunto,
pois mesmo que o projeto seja trabalhado de
forma coletiva, a aprendizagem acontece individualmente.

De acordo com os Parâmetros Curriculares (PCN): “A autonomia refere-se à capacidade de posicionar-se, elaborar projetos
pessoais e participar enunciativa e cooperativamente de projetos coletivos, ter discernimento,
organizar-se em função de metas eleita, governar-se, participar e gestões de ações coletivas
O projeto vai se transformando em algo
estabelecer critérios e eleger princípios éticos real a partir do momento em que, dentro do
etc.” (BRASIL, 2001, p.94).
conteúdo, começa se desenvolver uma ação. É
de total importância que a cada projeto finalizaÉ de extrema importância que o pro- do, o professor estipule uma ação social como,
fessor crie situações para que a criança possa por exemplo, exposições onde os alunos apretrabalhar de forma independente, construindo sentem o que produziram para as outras sésua aprendizagem de maneira significativa. ries, ou para os pais e a comunidade, façam
Concordando com os dizeres dos PCN sobre um livro, um teatro, algo que valorize todo o
autonomia, o objetivo deste trabalho é contri- trabalho desenvolvido por eles (HERNANDEZ,
buir para que ela seja desenvolvida na criança 1998).
e mostrar o quanto é essencial trabalhar com
projetos para que muitas capacidades sejam
Essa é uma oportunidade para unir
desenvolvidas (BRASIL, 2001).
teoria e prática, aprimorando a várias competências que são desenvolvidas quando trabaHernandez (1998) acredita que a au- lhamos com um projeto, pois o conhecimentonomia poderá ser desenvolvida no momento to acontece com as trocas, as assimilações e
em que se desenvolve o projeto final, quando elaborações, tornando a criança um ser ativo
se compartilha o que foi aprendido e descober- a caminho da construção do conhecimento,
to com o projeto trabalhado. Cabe ao professor abrindo possibilidades de aprender e formar
que é o mediador e também participante do habilidades aliadas à cidadania (HERNANDEZ,
projeto, ficar atento a atuação da criança, para 1998).
que a autonomia aconteça em cada procedimento a ser executado.
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PROJETOS COM CRIANÇAS DE 0 A 3 É
POSSÍVEL?

Pois um projeto pode ter início durante
as atividades de exploração, quando o professor consegue compreender e valorizar as linguagens dos bebês. Essa faixa etária requer
do professor que seja observador e organize o
espaço (interno como externo) disponibilizando uma estrutura que propicie diversas experiências, que contribuam para o desenvolvimento das capacidades cognitivas, provocando
aprendizagens (BARBOSA & HORN, 2008).

Muitos acreditam que não é possível
realizar um projeto com crianças muito pequenas, pois ainda tem uma visão assistencialista,
em relação a creche, na qual as crianças devem receber somente o cuidado com a saúde
e a higiene, sem se preocupar com a aprendizagem. Estudos apontam grandes mudanças,
e avanços que mostram que crianças aprenÉ através das experiências já aperfeidem desde que nascem, através das experiências proporcionadas, das relações sociais e çoadas que as crianças adquirem novas estratégias , desenvolvendo-se e construindo
com o meio.
aprendizagens. É fundamental que o professor
Barbosa & Horn (2008) destacam que, organize um trabalho didático que valorize esa primeira infância , período que vai dos 0 aos sas características, promovendo um eficien3 anos, é uma etapa que começa dominada te instrumento de trabalho. O ambiente físico
pelos instintos e reflexos que possibilitam as deve ser planejado para que a criança explore
primeiras adaptações e que se estende pela de inúmeras maneiras, cabe o professor ficar
descoberta do ambiente geral e pelo início da atento as ricas manifestações que as crianças
atividade simbólica. É o momento em que as apresentam, pois daí pode surgir um tema para
crianças têm uma dependência vital dos adul- se trabalhar com projetos (BARBOSA & HORN,
2008).
tos.

O professor deve estar preparado, para
possíveis mudanças que possam surgir durante o projeto, ser flexível e considerar a multiplicidade de desafios. Fica a critério do professor a
duração do projeto se de curto ou longo prazo,
só precisa tomar cuidado , para que o projeto
não perca o sentido ou fique desinteressante,
promovendo a não aprendizagem (BARBOSA & HORN, 2008, p.8) e para os autores: “A
construção de projetos para as crianças pequenas pode ter durações diferenciadas, sendo possível pensar em projetos que durem um
Trabalhar projetos com bebês é desa- dia ou talvez uma semana. Isso dependerá do
fiador porém fascinante, permite que o profes- envolvimento do grupo”.
sor através de seu olhar atento, promova atividades que explorem as múltiplas linguagens :
movimento , sorriso, choro, objetos preferidos,
manifestações ao ouvir histórias, músicas , ao
ver imagens, garantindo descobertas que facilitam a escolha do tema do projeto (BARBOSA
& HORN, 2008).
O modo de viver e de manifestar-se de
conhecer e de construir o mundo, pauta-se na
experiência pessoal, nas ações que realizam
sobre os objetos e no meio que as circundam.
Os primeiros anos de vida da criança estão
marcados por uma constante busca de relações: as pessoas, os objetos e o ambiente são
interrogados, manipulados, mediante uma atitude de intercâmbio interativo, juntamente com
um processo de forte empatia (BARBOSA &
HORN, 2008).
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Os projetos quando bem elaborados , trazem
benefícios para aprendizagem da criança, a prática propicia as múltiplas interações , melhorando a qualidade do ensino. A criança faz relação
Para os autores (2008), as crianças com o que vivenciou e compreende o tema de
de 3 a 6 anos, demonstram mais vontade em uma nova forma (GARDNER,1994).
aprender, por ter um vocabulário em formação,
costumam ser curiosas e exploradoras, nesse
A compreensão do tema sobre vários
período a motivação favorece a aprendizagem . olhares e a crítica do aluno diante do trabalho
É necessário que o professor crie situações que elaborado é uma das finalidades do trabalho
instigue -as com diversas experiências que con- com projetos. A trajetória realizada no projeto
tribuam em ampliar o conhecimento e melhorar não é estável, pode sofrer mudanças conforme
diversas habilidades, permitindo que a criança o rumo que tomar. Mesmo sendo projeto algo
participe ativamente na construção do projeto, planejado, ainda assim muitas crianças se depois é quando a criança se sente interessada, é param com imprevistos e hipóteses que vão ajuque está aberta a adquirir conhecimento.
dá-lo a enriquecer o trabalho e seu conhecimen-

PROJETOS COM CRIANÇAS DE 3 A 6
ANOS

Barbosa e Horn (2008) afirmam “Nesse
período, elas têm aumentadas as suas motivações, seus sentimentos e seus desejos de conhecer o mundo, de aprender. É preciso conversar bastante, fazer rodas para ouvir as crianças,
deixar que falem, perguntem , esses momentos
valorizam e respeitam o que a elas pensam, permitindo que aprendam com as outras crianças.
É um momento coletivo que favorece a
troca de conhecimento entre crianças-criança,
criança-professor, contribuindo para que se torne uma dimensão social, pois o trabalho com
projetos envolve muito mais que os protagonistas, envolve os funcionários da escola e a comunidade, pois ele chega nas casas das crianças
e aos olhos das pessoas, através das ações e
experiências que vivenciaram com significados
compartilhados. “As crianças engajam-se nas
próprias aprendizagens , na construção do conhecimento, no desenvolvimento de novas habilidades e no aperfeiçoamento daquelas já dominadas, no prazer de expor o seu saber, no ver e
sentir as controvérsias e na construção de uma
visão coletiva” (BARBOSA; HORN, 2008, p.87).
A criança quando é estimulada a encarar o novo, passa a ver o problema como um
desafio e a motivação faz com que suas habilidades sejam descobertas e desenvolvidas.
Nas palavras de Gardner (1994), a função de
resolver problema leva o sujeito a descobrir caminhos, possibilidades e rotas para atingir um
objetivo.

to (GARDNER,1994).

Quanto a elaboração de um projeto é
muito importante e indispensável que suas características contribuam para o processo de
organização, tendo sempre etapas a se seguir,
pois isso facilita o desenvolvimento do trabalho e colabora para que os resultados sejam
alcançados de maneira satisfatória. Hernandez
(2000, p. 182) destaca algumas características
do trabalho com projetos:
•
Parte -se de um tema ou de um
problema negociado com a turma.
•
Inicia-se um processo de pesquisa.
•
Busca-se e selecionam -se fontes
de informação.
•
São estabelecidos critérios de organização e interpretação das fontes.
•
São recolhidas novas dúvidas e
perguntas.
•
Representa-se o processo de elaboração do conhecimento.
•
Recapitula-se (avalia-se) o que se
aprendeu.
•
Conecta-se com um novo tema ou
problema (HERNANDEZ, 2000, p. 182).

Todas essas características acima citadas , quando trabalhadas de forma organizada
contribuem para um projeto mais eficaz. Num
projeto são utilizadas diversas formas de expressão tais como a leitura, as imagens, os registros, as trocas de informações, entre outros.
Isso permite que a criança, progressivamente,
conceituar o conhecimento, ampliando e obtenJá a criação de um produto é encara- do uma visão crítica sobre o que vê ou sobre o
da como a expressão de suas descobertas que que ela mesma produz indo além da pesquisa
pode, em muitos casa, ser útil a outras pessoas. (HERNANDEZ, 2000, p. 182).
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ETAPAS DE UM PROJETO
Para Nogueira (2005), ao se desenvolver um projeto é necessário partir de algumas
etapas para que ele ocorra de forma fundamentalmente significativa , tais como:
Inicialização – Inicia-se a partir da escolha do tema, que pode ser um problema frequente na sala de aula, na escola ou até mesmo na comunidade, ou indicado pela própria
criança. Vale lembrar que mesmo partindo do
criança é o professor que verificará se é relevante e se atende às necessidades da turma e ele orientará na elaboração do projeto
preservando a autonomia da criança. Nogueira
(2005) ressalta que:

Finalização - Neste momento deve verificar se o projeto está de acordo com os objetivos iniciais, do professor reconhecer todo
trabalho que foi realizado, analisar se realmente a criança aprendeu com toda as ações que
ela desenvolveu durante o projeto. Hernández
(2000, p.183) especifica que “A finalidade do
ensino é promover nos alunos a compreensão
dos problemas que pesquisam”.
Divulgação - é o momento de socialização, é importante que tudo o que foi aprendido
durante o projeto seja divulgado. Existem várias formas de divulgar, em exposição, em fotografias, portfólios, enfim diferentes maneiras
que possibilitem o enriquecimento do trabalho
(HERNÁNDEZ, 2000, p.183).
Avaliação - Ocorre ao término do projeto, quando verifica se os objetivos foram alcançados, se houve pontos positivos e negativos,
é um momento para refletir e ampliar o conhecimento. Para Nogueira( 2005, p.70) “Avaliar
um projeto é ter em mente que tínhamos objetivos traçados inicialmente e que agora devemos verificar se eles foram atingidos.”

Nos casos em que tenhamos mais de
uma possibilidade de tema, o consenso é a
melhor estratégia, pois coloca os alunos em
processo de “negociação” , de tal modo que
ao final não existam vencedores e perdedores,
mas um grupo conciso que está convencido
de que o tema escolhido pode ser o mais e
Portanto além de auxiliar na expansão
importante naquele momento (NOGUEIRA,
do conhecimento, o trabalho com projetos pos2005, p.65).
sibilita uma transformação no modo de aprenDesenvolvimento - O projeto começa der sobre o assunto, através das mediações do
a ser desenvolvido por ações que rodeiam o professor e das relações com os conteúdos e
universo infantil, durante toda rotina da sala de com meio que a criança vivencia.
aula, é de grande importância que o profesAssim, para que o trabalho com projesor mantenha sempre um olhar atento para to seja um transformador no conhecimento da
identificar situações que possam vir a se tor- criança, é primordial que professor e criança
nar o tema de um projeto, observar as falas, crie uma relação de troca de informação e exsanar as curiosidades e criar ambientes e ati- periência diária, e caminhem juntos em direção
vidades que possibilitem despertar o interesse ao saber, mesmo que dentro do projeto cada
da criança é essencial para o desenvolvimento um atue em diferentes funções.
do projeto. Acompanhar cada etapa, indicar
Nas palavras de Vasconcellos (2006,
caminhos é fundamental para aprimorar o prop.98),
de
qualquer forma e muito sinteticamenjeto e replaneja -lo quando necessário. Ainda
Nogueira (2005) aponta que o acompanha- te, entendemos que a educação escolar é um
mento é fundamental para correção de rotas, sistemático e intencional processo de interação
depuração orientação, inclusão de conceitos, com a realidade, através do relacionamento
ajustes de hipóteses e até para o próprio ato humano baseado no trabalho com conhecimento e na organização da coletividade, cuja
de investigação pois o professor é um dos
finalidade é colaborar na formação do educanmembros desse processo e como tal também do na sua totalidade- consciência, caráter, ciinvestiga, descobre e busca soluções para os dadania, tendo como mediação fundamental o
problemas. (NOGUEIRA, 2008, P 69)
conhecimento que possibilite o compreender,
o usufruir ou o transformar a realidade.
779

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Quando se trabalha com projeto na educação infantil, cria uma série de possibilidades
que favorecem a aprendizagem e contribui para o desenvolvimento na formação da criança.
Que passa a agir de forma ativa construindo saberes. Para que o trabalho com projeto
obtenha resultados eficazes é de grande necessidade que o professor antes de atuar como mediador nesse processo, ouça, observe e atente-se ao interesse da criança, as suas dúvidas, e
perceba o caminhos que elas apontam, valorizando suas interações com o meio.
O grande desafio em se trabalhar com crianças de 0 a 6 anos é se manter atento a cada
expressão, movimento, direção que a criança indica quando envolvida com situação ou algo que
lhe motiva a querer saber mais.
Desse modo o professor permite não só o acesso a informação mas ao conhecimento,
pois a criança aprende novas experiências com vivências que já traziam. A criança demonstra
mais interesse em aprender quando ela está envolvida com o assunto de forma ativa, pois ela
cria uma relação de interação, favorecendo a sua autonomia.
Desse modo a aprendizagem a partir do trabalho com projeto, reside na intenção não só
sobre o assunto a ser trabalhado, mas no desenvolvimento das diversas habilidades que ocorrerá ao se trabalhar, pois o interesse da criança é ouvido e valorizado, o que contribui para que
a aprendizagem aconteça de forma significativa.
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O BRINCAR NA EDUCAÇÃO INFANTIL E A
CONTRIBUIÇÃO DO PROFESSOR PARA O
DESENVOLVIMENTO DA CRIANÇA

RESUMO: Este artigo tem como finalidade demonstrar a importância do brincar lúdico na educação infantil, pois é um dos fatores que ajudam as crianças no desenvolvimento motor, psicológico e afetivo. O brincar é importante em todas as fases da vida, mas na infância ele é ainda
mais essencial, não é apenas um entretenimento, mas, também, aprendizagem. A criança, ao
brincar, expressa sua linguagem por meio de gestos e atitudes, as quais estão repletas de significados, e cabe ao professor nesse momento tentar enxergar o que a criança está tentando
transmitir, visto que ela investe seus sentimentos nessa atividade. Por isso a brincadeira deve
ser encarada como algo sério e que é fundamental para o desenvolvimento infantil.

Palavras-chave: Criança; Desenvolvimento; Lúdico.
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INTRODUÇÃO

A

criança usa o brinquedo para demonstrar suas emoções, construindo um mundo
a seu modo e questionando o Universo dos adultos, além de ser um meio de pôr
para fora os medos, as angústias, alguns sentimentos e os problemas que a criança enfrenta em seu cotidiano, seja por estar descobrindo algo até referente ao seu corpo como
também em relação aos seus sentimentos pessoais de como se sente em relação às pessoas
ao seu redor. (MELO & VALLE, 2005).
Por meio de brinquedos e brincadeiras, ela revive de maneira ativa tudo o que sofreu de
maneira passiva, expondo assim seus sentimentos que, muitas vezes ficam guardados no seu
subconsciente. Segundo Haetinger (2004) diz que as atividades lúdicas são aquelas que promovem a imaginação e principalmente as transformações do sujeito em relação ao seu objeto de
aprendizagem, dessa forma, a criança aprende a brincar e interpretar a partir de um conjunto de
vivências e referências, e por meio das brincadeiras que fazem parte do seu cotidiano.
Não é a toa que tudo que é vivido em sua infância ficará guardado em seu subconsciente, deflorando sentimentos que acompanhará ela em sua jornada de vida, pensando por esse
lado podemos dizer que esses sentimentos serão explorados por meio de brincadeiras na infância, influenciam em como serão como pais, se tiver uma infância rica de sentimentos bons, terão
consequentemente melhores valores para passar aos seus filhos. Muitos que se tornarão bons
pais ou não, são por vivências e experiências de sua infância (HAETINGER, 2004).
Todos esses benefícios do brincar devem ser reforçados no meio escolar, a brincadeira
facilita o aprendizado e ativa a criatividade, contribuindo diretamente para a construção do conhecimento, a aprendizagem por meio do lúdico, passa a ser mais fácil e mais prazerosa para
a criança, facilitando diretamente o trabalho do professor. Os professores devem estar atentos
para esse mecanismo lúdico e aperfeiçoar uma contextualização para as brincadeiras. Por meio
da análise do brincar, os professores poderão compreender a carência intelectual de cada criança, os seus níveis de progresso, a sua organização e, a partir daí, preparar ações pedagógicas
que auxiliem em sua evolução diária (HAETINGER, 2004).
Conforme Cordazzo (2007), o brincar é a atividade dominante na infância e vem sendo
explorado no campo científico, com o intuito de caracterizar as suas singularidades, identificar
as suas relações com o desenvolvimento e com a saúde da criança e, entre outros objetivos,
interceder nos meios de educação e de aquisição de aprendizagem das crianças. Como podem
ver brincar é característico da infância, e traz inúmeras vantagens para a construção do intelecto
da criança, proporcionando a habilitação de uma série de experiências que irão contribuir para
o desenvolvimento futuro.
Dessa forma, o brincar e a aprendizagem devem caminhar de mãos dadas, para que
o ensino seja uma experiência gratificante. O brincar mesmo para um adulto é a forma natural
de extravasar, é brincando entre si que homens, mulheres e crianças descarregam seus sentimentos relativos a como foi seu dia. Brincar alivia o estresse, traz paz de espírito e suavidade
emocional, gerando benefícios que vão da mente ao corpo:
A brincadeira é a atividade espiritual mais pura do homem neste estágio e, ao mesmo tempo, típica da vida humana enquanto um todo – da vida natural interna no homem e de todas as coisas. Ela da alegria, liberdade, contentamento, descanso externo e interno, paz com o mundo. A criança que brinca sempre, com determinação auto
ativa, perseverando, esquecendo sua fadiga física, pode certamente tornar-se um homem determinado, capaz de
auto sacrifício para a promoção do seu bem e de outros. Como sempre indicamos o brincar em qualquer tempo
não é trivial, é altamente sério e de profunda significação (FROEBEL, 1912 apud KISHIMOTO, 2008, p. 68).

O brincar é compreendido pelo autor como uma atividade que estabelece uma relação
séria consigo e com o outro e que independente da idade nos faz viver e reviver momentos de
interação, incorporando suas referências e reinventando novos saberes. A importância da brincadeira em todas as fases da vida torna a criança um ser ativo e capaz, pois são nesses momentos
de diversão que esquece um pouco do mundo real e entra no mundo da fantasia (FROEBEL,
1912 apud KISHIMOTO, 2008).
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O PAPEL DO BRINCAR LÚDICO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL
Conforme Hr Idiomas (2018), a palavra brincar é proveniente do latim vinculum,
que quer dizer laço algema, e é decorrente do
verbo vincere, que significa prender, seduzir,
encantar. Vinculum tornou-se brinco e gerou o
verbo brincar, sinônimo de divertir-se.
Brincar, portanto, não é só diversão,
representa também uma atividade de ligação
ou vínculo com algo em si mesmo e com o outro, que fortalece o aprendizado e o desenvolvimento, motor, cognitivo e afetivo. “A palavra
lúdico vem do latim ludus e significa brincar.
A atividade lúdica surge como nova forma de
abordar os conhecimentos de diferentes formas e também uma atividade que favorece a
interdisciplinaridade” (SANTOS, 2012, p.3).
O lúdico refere-se a uma extensão humana que recorda os sentimentos de liberdade
e espontaneidade da atividade. Envolve atividades simples, tranquilas e isenta de toda e
qualquer tipo de aplicação ou escolha alheia.
É livre de cobrança e julgamento. Ao falar em
brincar, muitos pensam que é só diversão, mas
brincar é coisa séria. Ao brincar com alguém a
criança estabelece seu próprio modo de entreter-se, e vivencia a aceitação ou não de ideias
de outras pessoas (SANTOS, 2012, p.3).
Assim preparando o caminho para um
viver compartilhado, e um relacionar-se com o
outro e com a vida. Ou seja, brincar é comunicação e expressão, interligando pensamento
e ação, um ato espontâneo, uma atividade exploratória que ajuda as crianças no seu aperfeiçoamento físico, mental, emocional e social,
é um meio de aprender a viver e não apenas
um passatempo. “[...] As crianças e os animais
brincam porque gostam de brincar, e é precisamente em tal fato que reside a sua liberdade”
(HUIZINGA, 1980, apud MALUF, 2003, p. 17).

Independente da cultura local é comum os adultos de estimularem as crianças de
brincar, porém por se tratar de uma necessidade natural, essa proibição pode acarretar em
um atraso do amadurecimento da criança, ela
pode se tornar uma criança reclusa em seus
próprios sentimentos, tendo dificuldade de socializar com outras crianças e até mesmo com
adultos, além de criar uma visão exacerbada
da vida dos adultos e seus problemas do cotidiano (HUIZINGA, 1980, apud MALUF, 2003).
Conforme Maluf (2003), toda criança
que brinca vive uma infância feliz, além de tornar-se um adulto muito mais equilibrado física
e emocionalmente, conseguirá superar com
mais facilidade problemas que possam surgir
no seu dia-a-dia.

A CRIANÇA E A INFÂNCIA
Segundo Machado (2001), uma criança que não vivencia sua infância por completa,
não goza de estímulos para enfrentar a vida
e acaba criando bloqueios referentes a diversos aspectos sociais e afetivos. É no brincar
e apenas no brincar que a criança liberar sua
criatividade, aprende novos conceitos, encontra saídas para diversos sentimentos e dificuldades, que possam estar sentindo e não conseguem expressarem por desconhecerem tais
sentimentos, além de adquirirem informações
para terem um crescimento saudável.
Ao incluir o brincar na educação infantil, muitos acreditam que a criança vai à escola
só para brincar e que brincar não é importante, porém é por meio dessa brincadeira que a
criança aprende e é também por meio do olhar
atencioso e crítico do professor que se consegue direcionar o trabalho, desenvolver habilidades, tratar os conflitos e fazer a socialização
com o grupo. Conforme Machado (2001), no
brincar a criança lida com sua realidade interior e sua tradução livre da realidade exterior: é
também o que o adulto faz quando está filosofando, escrevendo lendo poesia e praticando
sua religião.
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Todo professor deveria ver no brincar,
o espaço de criação cultural que permite o indivíduo criar, explorar e ter uma relação aberta e positiva com o grupo. Brincar é um dos
mecanismos que garante ao indivíduo expor
sua imaginação e trazer algumas situações de
sua realidade. Por isso, se torna uma atividade
que não se limita ao real. É uma cultura rica,
complexa e diversificada, que consegue um excelente resultado ao fazer a integração com o
lúdico, valorizando sua liberdade e desejo de
expressão da natureza infantil. “[...] Brincar é viver criativamente no mundo. Ter prazer em brincar é ter prazer em viver” (MACHADO, 2001,
p.23).
Brincar é um aprendizado de vida que
leva as crianças para esse ou aquele caminho
para traçar seu próprio percurso ou para tê-lo traçado pelos pais, professores, tios, namorados, vizinhos. Tudo depende de como as
crianças brincam e qual a atitude dos adultos
ao redor em relação a essas brincadeiras (MACHADO, 2001).

Dessa forma, deve-se pensar em brinquedos e brincadeiras em que a criança pode
assumir outros papéis, e fingir ações que tenham um significado diferente do que lhe é
atribuído no seu cotidiano. “[...] ao crescer a
criança vai para frente e para trás nessas fases,
e é por meio de suas brincadeiras que ela se
permite ser um bebê novamente ou ser mais
amadurecida do que realmente é” (MACHADO,2001, p.47).
Deve-se entender também que a criança precisa de orientação para seu desenvolvimento, a percepção do professor para levar
em consideração que a criança tem inúmeras
formas de se apropriar de diversos tipos de conhecimentos diante daquela brincadeira específica. Sobretudo, reconhecendo a importância
do olhar adulto sobre as brincadeiras infantis,
não podemos diminuir a significância do brincar livre e espontâneo, sendo que este também
auxilia na evolução social, afetivo e cognitivo
da criança. Ao enxergarmos os benefícios dos
dois aspectos tanto a brincadeira livre ou espontânea quanto aquelas em que há a participação do adulto vemos que ambas devem
estar no dia a dia na educação das crianças:

Nessa concepção, a brincadeira encontra um papel importante na escolaridade e
as crianças vão se desenvolvendo e conhecendo o mundo, que se constrói por meio da troca
social e de diferentes histórias de vida das pes- A brincadeira é a prova evidente e constante da casoas ao seu redor:
pacidade criadora, que quer dizer vivência, de modo
O brincar pode ser visto como um recurso mediador
no processo de ensino aprendizagem, tornando-o mais
fácil. O brincar enriquece a dinâmica das relações sociais na sala de aula. Possibilita um fortalecimento da
relação entre o ser que ensina e o ser que aprende
(ROLLOF, 2010, p.5).

O brincar incita a inteligência, e faz
com que o indivíduo liberte sua imaginação
e aumente a criatividade lúdica permitindo o
exercício da concentração, da atenção e do
comprometimento, não só nas atividades da
brincadeira como em qualquer atividade que
irá executar, proporcionando assim um encorajamento para futuras atividades tanto no âmbito
social como no âmbito intelectual. Desse modo
os jogos e brincadeiras, melhora à conduta no
processo de ensino e aprendizagem além da
autoestima (ROLLOF, 2010, p.5).

que, os adultos contribuem, nesse ponto, pelo reconhecimento do grande lugar que cabe à brincadeira e pelo
ensino de brincadeiras tradicionais, mas sem obstruir
nem adulterar a iniciativa própria da criança (BRASIL,
2018).

Percebe-se que a brincadeira aponta
importantes meios que intervém no sucesso
e no constante desenvolvimento da criança,
transmitindo para o imaginário uma situação
vivida na realidade. Dessa forma, a brincadeira deve ser adotada como uma cultura lúdica
infantil, para que as crianças possam compartilhar suas brincadeiras, seus jogos e histórias para estimular a curiosidade das crianças
(BRASIL, 2018).
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Quando coibimos a criança de brincar
além de fecharmos a porta de sua liberdade,
fechamos também a porta de seus sentimentos,
que se não conseguirem expor quando criança
acabará expondo quando adultos, muitos adultos sofrem por não ter vivido sua infância por
completo, acarretando em pais irresponsáveis
ou que tem dificuldades em concentrar seus esforços na responsabilidade de cuidar da sua família. Por isso estimular a brincadeira na educação infantil se torna primordial (BRASIL, 2018).

Como podemos ver tudo que vivemos
em nossa infância tem influência no que somos e como pensamos a formação do caráter,
da personalidade e sua posição no âmbito social da criança dar-se-à pela sua vivência na
infância e seus influenciadores, que podem ser
amigos próximos, pais, tios, primos entre outros. Por isso devemos estar atento a tudo que
a criança faz, e aprender a linguagem própria
para ajudarmos a descobrir esse mundo intenso e complexo que está surgindo a cada dia
Se o professor identificar a dinâmica da
atividade que propor e aplicar a característica com novas surpresas.
adequada à criança encontra uma porta para
Por meio dos jogos e das brincadeiras,
extravasar tudo que vive no dia a dia, mesmo
se abrir para um diálogo sobre algo que a in- a criança projeta-se nas atividades dos adultos
comoda, que poderá ser sentimental, física ou procurando ser coerente com os papéis assuoutra questão sobre o mundo em que vive. Tirar midos, servindo como um instrumento para:
das crianças essa porta pode ser catastrófico,
ela pode se fechar mesmo em casa e demorar conhecer o mundo físico e seus fenômenos, os objetos
dias, meses talvez anos para se abrir novamen- (e seus usos sociais) e, finalmente, entender os difete (BRASIL, 2018).
rentes modos de comportamento humano, os papéis
Ademais, a brincadeira trará para dentro da sala de aula uma relação de convivência mais próxima das crianças facilitando o
dia-a-dia do professor e suas atividades futuras
poderão ser mais proveitosas, uma vez que a
união trará mais respeito das crianças para com
o professor. Há também de se ressaltar os benefícios que cada tipo de brincadeira trará para
cada criança seja ele cognitivo, afetivo, motor
além dos psicológicos. Dentro das brincadeiras
cada criança irá descobrir seu mundo como um
todo e perceber que não há tanta diferença do
seu mundo para o mundo de seu amigo. Aquelas pequenas, mas importantes diferenças que
quando se tem tal liberdade expressão e atenção à criança expõe para seus pais ou seu parente mais próximo (BRASIL, 2018). E Segundo:
A imagem de infância é reconstituída pelo adulto, por
meio de um duplo processo: de um lado, ela está associada a todo um contexto de valores e aspirações da
sociedade, e, de outro, depende de percepções próprias do adulto, que incorporam memórias de seu tempo de criança. Assim, se a imagem de infância reflete o
contexto atual, ela é carregada, também, de uma visão
idealizada do passado do adulto, que contempla sua
própria infância. A infância expressa no brinquedo contém o mundo real, com seus valores, modo de pensar
e agir e o imaginário do criador do objeto (KISHIMOTO,
1995, p.50).

que desempenham como se relacionam e os hábitos
culturais (REGO, 1995, p. 114).

Portanto, no contexto escolar, principalmente no período pré-escolar, as práticas pedagógicas deveriam ter seus objetivos delineados
a partir da zona de desenvolvimento proximal,
o que significa voltar-se para as possibilidades
de crescimento da criança. Enquanto a criança
entra no que há demais emocionante no ato de
brincar com o outro, ou consigo mesma, toma
consciência de sua autoimagem e conhece um
outro ser que não seja ela própria. Para Vygotsky (2007):
O desenhar e brincar deveriam ser estágios preparatórios ao desenvolvimento da linguagem escrita das
crianças. Os educadores devem organizar todas essas
ações e todo o complexo processo de transição de um
tipo de linguagem escrita para outro. Devem acompanhar esse processo através de seus momentos críticos
até o ponto da descoberta de que se pode desenhar
não somente objetos, mas também a fala. Se quiséssemos resumir todas essas demandas práticas e expressá-las de uma forma unificada, poderíamos dizer o
que se deve fazer é, ensinar às crianças a linguagem
escrita e não apenas a escrita de letras (VYGOTSKY,
2007, p.134).
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Segundo esta concepção, a verdadeira aprendizagem não se faz apenas copiando
do quadro ou prestando atenção ao professor,
mas também por meio dos jogos e brincadeiras, que muitas vezes acrescenta ao currículo
escolar uma maior energia de situações que
ampliam as possibilidades da criança aprender e construir o conhecimento. Os jogos e
brincadeiras são características inerentes ao
ser humano, neles homem consegue construir
sua personalidade utilizando a autonomia que
esses recursos oferecem, objetivando o desenvolvimento integral da criança, por meio de lazer, expressão de sentimentos, afeto e emoção,
respeitando o desenvolvimento e ritmo de cada
um.
A presença dos jogos e das brincadeiras no desenvolvimento da criança é fundamental para o seu processo de ensino aprendizagem, Tornando as aulas mais alegres,
dinâmicas e atrativas, possibilitando à criança
o ampliação de conhecimentos, levando a um
aprendizado significativo. Segundo Vygotsky
(2007):
O brinquedo cria uma zona de desenvolvimento proximal da criança. No brinquedo, a criança sempre se
comporta além do comportamento habitual da sua idade, além do seu comportamento diário; no brinquedo é
como se ela fosse maior do que é na realidade. Como
no foco de lente de aumento, o brinquedo contém todas
as tendências do desenvolvimento sob forma condensada, sendo, ele mesmo, uma grande fonte de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007, p.122).

Por meio da brincadeira a criança pode
se propor desafios para além de seu comportamento diário, levantando hipóteses e saídas
para situações que a realidade lhe impõe. O
desenvolvimento ocorre do social para o individual e as etapas passam a ser compreendidas,
levando-se em conta os aspectos históricos e
sociais (BRASIL, 2018).

Durante as situações vivenciadas pelas crianças, os jogos e as brincadeiras devem
sempre fazer parte dessa vivência, pois as
crianças começam a conhecer como funciona
a realidade, composta por regras e valores, de
uma forma divertida e prazerosa, conduzindo o
trabalho pedagógico para métodos mais satisfatórios de aprendizagem (BRASIL, 2018).
As brincadeiras e os jogos podem ser
utilizados em vastos conteúdos como auxílio na alfabetização, desenvolvendo aspectos
como psicológicos, físicos e sociais. Ao direcionarmos uma brincadeira sempre estaremos
colaborando para o processo. O ensino aprendizagem de forma prazerosa, como já refletido
anteriormente. se aplicar os métodos lúdicos
motivamos as falas das crianças, a escrita,
bem como as linguagens matemáticas e outras que contribuem para uma aprendizagem
significativa. Segundo Maluf (2009, p.13):
Os primeiros anos de vida são decisivos na formação
da criança, pois se trata de um período em que ela
está construindo sua identidade e grande parte de sua
estrutura física, afetiva e intelectual. Sobretudo nesta
fase, deve-se adotar várias estratégias, entre elas as
atividades lúdicas, que são capazes de intervir positivamente no desenvolvimento da criança, suprindo suas
necessidades biopsicossociais, assegurando-lhe condições adequadas para desenvolver suas competências
(MALUF, 2009, p.13).

Portanto, os professores devem planejar as atividades lúdicas para trabalhar em suas
aulas, e fazer o seu planejamento de acordo
com essas atividades. Desde pequena a criança já tem a necessidade de brincar, é uma
interação da criança por mais que seja uma
criança que não tenha condições de comprar
brinquedos prontos, ela cria de acordo com
a imaginação seu próprio brinquedo (MALUF,
2009, p.13).
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CONCEITO DE LUDICIDADE
Por muito tempo, a sociedade considerou a escolinha e a creche como lugares de
brincar, enquanto que a escola nas séries iniciais seriam o lugar de estudar. Sabe-se que
são nos primeiros contatos que a criança desenvolve seu cognitivo, suas emoções e seu
social com os demais integrantes do grupo a
qual está inserida (MORAES, 2012).
A brincadeira e os jogos por si apresentam uma série de alternativas que auxiliam
na construção do conhecimento, cuja criança
aproprie-se deste conhecimento de uma forma
muito agradável e interessante. No jogo brincando, ela mesma consegue avaliar seu crescimento e sente-se naturalmente desafiada a ir
adiante (MORAES, 2012).
O lúdico está sendo um objeto de interesse de muitos pesquisadores, sobretudo os
relacionados à psicologia e educação. Nesse
sentido, as abordagens estão voltadas, principalmente, acerca da importância do lúdico
para criança como instrumento potencializador
de conhecimento e auxiliador do desenvolvimento infantil (MORAES, 2012).
Tem sido um grande auxiliador nas
práticas pedagógicas voltadas à Educação Infantil, essencialmente, por possibilitar a criança
interagir com o meio através de suas vivências
internas e externas, propiciando assim, sua inserção cultural. Considerando as especificidades das crianças e a importância do lúdico e
da ludicidade para elas, evidenciou a relevância da escola como um espaço essencial na
partilha e construção do conhecimento, como
também do fortalecimento e desenvolvimento
das relações interpessoais (MORAES, 2012).

sentido, o espaço educacional na qualidade de
potencializador e promotor do desenvolvimento, deve propor atividades significativas que venham a contribuir no despertar dos estímulos e
interesses do sujeito (MORAES, 2012).
Dentro de uma perspectiva educacional, o brincar da criança poderá se manifestar
de diferentes maneiras e aspectos, sendo a atividade lúdica representada pelas brincadeiras,
brinquedos e jogos:
A brincadeira basicamente se refere à ação de brincar,
ao comportamento espontâneo que resulta de uma atividade não estruturada; o jogo é compreendido como
uma brincadeira que envolve regras; brinquedo é utilizado para designar o objeto de brincar. A atividade lúdica
abrange de forma mais ampla os conceitos anteriores,
sendo utilizada como ferramenta na área educacional,
nas diversas fases do desenvolvimento (MORAES,
2012, p. 40).

A utilização dos jogos, brinquedos e
brincadeiras no ambiente escolar, como aporte
didático tem por objetivo estimular o desenvolvimento das habilidades afetivas, cognitivas,
físicas, sociais e motoras do sujeito. Para a
criança, as práticas pedagógicas que utilizam
do lúdico como ferramenta para aquisição do
conhecimento e aprendizagens são de fundamental importância para o seu desenvolvimento
global, uma vez que estimulam, impulsionam e
motivam a exploração de desafios, imaginação
e criatividade possibilitando assim, descobertas, envolvimento, desenvolvimento, compreensão e aprendizado (MORAES, 2012, p. 40).

Os jogos têm a função de socializar,
dar um enfoque nas regras e desenvolver habilidades, pois todo o jogo implica em um ato de
brincar. E na sua execução o professor pode
explorar aspectos e atividades de forma a criar
um ambiente de aprendizagem rico e espontâneo, mas deve-se voltar um olhar para que os
jogos sejam pensados no sentido de ser aproAssim sendo, a escola enquanto insti- priados a faixa etária que está sendo aplicado.
tuição formadora deve proporcionar ao aluno Fantacholi (2011), denota que:
uma educação de qualidade, que venha a suprir com as suas necessidades e que reconheça a sua bagagem cultural, a fim de promover
o desenvolvimento integral do sujeito. Nesse
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É brincando que a criança aprende a respeitar regras,
a ampliar seu relacionamento social e a respeitar a si
mesmo e os outros, sendo parte importante do jogo, o
rico arsenal de causar modificações de regras e adaptações em qualquer que seja a atividade, podemos dizer neste caso que as ações com o jogo devem ser
criadas e recriadas, para que sejam sempre uma nova
descoberta e sempre se transforme em um novo jogo,
em uma nova forma de jogar (FANTACHOLI, 2011).

Friedrich Froebel (1782-1852) importante pedagogo da infância, foi um dos pioneiros na inclusão do brincar no sistema educativo
por acreditar que as crianças deveriam aprender por meio da experimentação, prática e vivência. Froebel (2010 apud MORAES, 2012,
p.49) defendia a ideia da pedagogia ativa, no
qual a ação é a protagonista das práticas educativas. Segundo o autor a criança se desenvolve através do agir e produzir, dispensando o
predomínio das práticas pedagógicas voltadas
para o olhar e escutar.

real para o potencial. Sendo o educador enquanto mediador fundamental para o desenvolvimento proximal da criança. É através do brincar dirigido que a criança irá desenvolver uma
aprendizagem significativa, visto que propicia
o domínio do conhecimento e aprendizagem,
resultando em desenvolvimento.
Segundo Maluf (2009 apud MORAES,
2012) a atividade lúdica pode acontecer de
forma solitária e/ou solitária compartilhada, e
cooperativa e/ou cooperativa complexa:
Solitária: o brincar da criança é individual, nesse momento ela vivencia a exploração do mundo, as formas,
as texturas, os sons, as cores, os espaços, as possibilidades de seu corpo etc. a fim de conhecer e descobrir
o seu próprio eu.
Solitária compartilhada: o brincar ainda é individual, porém surge o interesse nas atividades de outras crianças. É através da observação que a criança demonstra
seu interesse pelo brincar do outro. As atividades nessa
fase estão ligadas ao desenvolvimento psicomotor da
criança.
Cooperativa: o brincar da criança passa a ser compartilhado. As atividades agora são realizadas em conjunto,
há predominância do trabalho em grupo. Nessa fase o
brincar refere-se à ordenação dos aspectos corporais
com os espaços temporais.
Cooperativa complexa: o brincar está relacionado à
ideia de regra. E as atividades são realizadas em grupo,
porém o bom desempenho na atividade depende do
conjunto do grupo. Nessa fase a criança apresenta uma
motricidade bem desenvolvida e brinca de faz de conta,
manifestando suas ações numa esfera imaginativa que
combina situações reais com elementos fantasiosos
(MALUF, 2009 apud MORAES, 2012).

Para que a aprendizagem através do lúdico ocorra de maneira efetiva, o educador enquanto facilitador, mediador, problematizador e
propositor do processo de ensino e aprendizagem do sujeito, precisa ter ciência do planejamento, como consequência os objetivos
precisam estar bem definidos, como também a
organização do espaço físico e a seleção dos
materiais. Assim sendo, as práticas lúdicas deverão oportunizar o desenvolvimento, aprendizagem, conhecimento e a interação, para isso
o educador deve atentar para as limitações e
particularidades de cada aluno, considerando
Fica evidente o quanto a prática lúdica
sempre o seu conhecimento prévio para uma
atividade lúdica contextualizada e significativa no contexto escolar é relevante para o desenvolvimento das aprendizagens da criança. SoFroebel (2010 apud MORAES, 2012).
bretudo por configurar-se como um poderoso
Devemos ressaltar a importância de instrumento de socialização e fonte de conhehaver um equilíbrio entre a aplicação das duas cimento, visto que o lúdico (jogo, brinquedo e
práticas relativas ao brincar da criança no con- brincadeira) se constitui como fenômeno cultutexto escolar. O brincar livre da criança é rele- ral e social, oportunizando a troca de experiênvante em razão do despertar do conhecimento cias entre os envolvidos no processo de aprenno nível de desenvolvimento real, uma vez que dizagem. Assim sendo, a escola enquanto
são revelados os conhecimentos prévios dos espaço lúdico deve representar um ambiente
sujeitos. Assim, o educador tendo ciência do estimulante e motivador para a expressividade
desenvolvimento real da criança poderá reali- criativa da criança, propiciando a aquisição do
zar o planejamento do brincar dirigido, oportu- conhecimento mediante o prazer acompanhanizando o parecer do nível de desenvolvimento do por vivências significativas.
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Para Brito (2010), “o conteúdo a ser
aplicado deve ser vinculado às características
socioculturais da comunidade a qual pertence
a escola ou creche, de modo atender às necessidades e expectativas”. Quanto mais próxima
estiver a realidade da comunidade e a escolha
desse conteúdo, maior a possibilidade de criar
um ambiente positivo e de forte conotação afetiva.

A utilização do brinquedo com a finalidade pedagógica na educação infantil é importante para pensar na relevância existente
na utilização desses materiais no processo de
desenvolvimento da criança e também de sua
aprendizagem. Quando se trata de crianças
no nível pré-escolar, o fato de que elas aprendem de modo intuitivo durante os processos
de interação com as ações que acontecem ao
seu redor e o brinquedo pode interferir de forKishimoto (2008, p.24) denota que ma positiva no momento dessa aprendizagem
“Dispor de uma cultura lúdica é dispor de um (BROUGÉRE, 1995, p. 32).
número de referências que permitem interpretar como jogo atividades que poderiam não ser
A partir da criação de momentos de luvistas como tal para outras pessoas”. O jogo dicidade/ brincadeira por um adulto com a inpressupõe um ponto de partida que chama- tenção de criar um estímulo ou colaborar para
mos de cultura lúdica, é ela que determina o algum tipo de aprendizagem direcionada, apreandamento e o desencadear da brincadeira, a senta-se a dimensão chamada por Kishimoto
cultura lúdica é fruto de uma interação social e (2009) de dimensão educativa, nesse momenestá ligada a cultura geral de onde e de quem to o educador cria e mantém as condições
se brinca. Como a cultura de um povo não é do jogo e a possibilidade de brincar com ele,
algo estático – ressignificada a todo o tempo, mas no entremeio da brincadeira ele encontra
não haveria como a cultura lúdica ser algo fixo. formas para potencializar a aprendizagem ao
mesmo momento em que a criança está brinA imaginação, o mundo do faz de con- cando (BROUGÉRE, 1995, p. 32).
ta e as brincadeiras na escola se tornam cada
vez mais importantes para o processo eduUma das características básicas do ser
cacional, já que tudo colabora para as várias humano é a capacidade de estabelecer relalinguagens. A ação de brincar não pressupõe ções consigo mesmo, com os outros e com
a utilização apenas de elementos do imaginá- o mundo. A partir desta função de relação,
rio, pode-se também combinar situações reais pode-se perceber a unidade do ser enquanto
vivenciadas com outras do universo da imagi- inteligência, vontade, afetividade, motricidade
nação. Essa adesão do real com o imaginário e fundamentalmente, a psicomotricidade enpromove a recombinação criativa das experi- quanto função integradora por meio da qual
ências vividas com suas ideias virtuais e tam- o indivíduo atinge o controle corporal, base a
bém dos materiais como que se brinca; estes integração social. Assim, de acordo com este
podem receber a denominação de brinquedo. princípio, o homem é antes de tudo o seu corComo afirma Brougére (1995, p. 32):
po (BROUGÉRE, 1995, p. 32).
A brincadeira pode ser vista como uma forma de interpretação que a criança fez sobre o brinquedo, ele não
condiciona as ações da criança, mas oferece um suporte que poderá ganhar inúmeros significados a partir do
imaginário e de acordo com o decorrer da brincadeira
(BROUGÉRE, 1995, p. 32).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Neste trabalho foram abordadas reflexões a respeito do Brincar de uma forma Lúdica
na Educação Infantil e seus aspectos relevantes, baseando-se em autores que corroboram com
esse tema.Para dar continuidade à essas reflexões discorremos sobre a necessidade de respeitar o brincar na Educação Infantil e como o Brincar contribui para o desenvolvimento da criança.
Encontramos a necessidade de abordar reflexões à respeito da ludicidade e da psicomotricidade, dos quais são elementos fundamentais para o processo de ensino aprendizagem
e desenvolvimento da criança.Verificamos que, muitos estudos comprovaram a importância do
brincar no desenvolvimento infantil. Eles mostram que o brincar é essencial para o desenvolvimento saudável das crianças, independentemente da idade.
As crianças aprendem sobre o mundo brincando, descobrem como resolver problemas
e interagir com os outros, aprendem a expressar seus pensamentos e sentimentos, bem como
resolver conflitos. As crianças desenvolvem a linguagem e a alfabetização através da brincadeira, também entendem e adotam regras e expectativas sociais. O jogo livre incentiva as crianças
a usar sua imaginação e todos os seus sentidos - visão, olfato, audição, tato e paladar.
É essencial que as escolas e os pais reconheçam a importância do brincar no desenvolvimento infantil. Essa pesquisa não se encerra aqui, vem tentar colaborar com professores e
pesquisadores que procuram abordar reflexões sobre o brincar e a contribuição dos professores
para que o lúdico não seja realizado apenas como forma de recreação, mas que seja pensado
como contribuinte no processo ensino aprendizagem, sendo fundamental para o desenvolvimento da criança.
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DEFICIÊNCIA AUDITIVA: AS RELAÇÕES
FAMILIARES E A INCLUSÃO DO SURDO EM
ESCOLAS REGULARES

RESUMO: Nas discussões que relacionam as possibilidades e os desafios da Educação Especial,
a inclusão representa uma proposta norteadora e dominante para as decisões e escolhas de
ações adotadas com a finalidade de melhorias na qualidade educacional, no envolvimento social e nas vivências familiares do deficiente. No caso das crianças surdas, a inclusão depende
de um relacionamento satisfatório entre escola e familiares para que o indivíduo não sofra
preconceitos, que afetam as relações sociais do deficiente. Deste modo, o objetivo deste estudo foi relacionar a importância da escola e família na inclusão de alunos surdos nas escolas
regulares. A relevância do estudo justifica-se na escola inclusiva, as crianças devem aprender
juntas, a partir da participação familiar na aprendizagem. Por meio da revisão de literatura,
observou-se que o diagnóstico de deficiência auditiva provoca um impacto nos pais, refletindo na inclusão educacional, diante das incertezas e inseguranças familiares, que acabam
direcionando ao convívio destas crianças apenas com a comunidade surda, em atendimento
especializado, dificultando a participação em escolas regulares.

Palavras-chave: Inclusão. Escola. Família. Deficiência Auditiva.
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INTRODUÇÃO

Q

uando um núcleo familiar recebe uma criança com deficiência, a reação ocorre
de maneiras variadas, com uma recepção positiva ou o choque, o medo, a ansiedade, podendo refletir em consequências à formação da criança, desde o saber
lidar com a rejeição até as angústias, negação e tristeza, mas quando os familiares aprendem
a compreender as diferenças dos filhos e a convivência transforma a criança em sujeito ativo e
autônomo socialmente (GOFFMAN, 2010).
A escola pública é um direito de todos, não apenas porque é garantida em lei, mas
pelo respaldo no conceito de uma educação democrática, justa, participativa e de superação
de movimentos. A premissa da inclusão escolar é relativamente bem compreendida no Brasil,
encontrando desafios para permitir as devidas condições para concretizar a convivência e a
aprendizagem dos alunos com e sem deficiência no espaço de sala de aula (SILVA, 2016).
Segundo Quadros (2014), no caso do indivíduo surdo, para que o ensino seja valorizado
e reconhecido nos aspectos de inclusão em espaços regulares, faz-se necessário focar em aspectos fundamentais da deficiência auditiva, desde o histórico, a definição e os aspectos sociais
e educacionais. Deste modo, o objetivo deste estudo foi relacionar a importância da escola e
família na inclusão de alunos surdos nas escolas regulares. Dentre os objetivos específicos estão: identificar as características do indivíduo surdo; compreender a inclusão dos alunos surdos
em ambientes regulares de ensino; identificar as relações entre familiares de alunos surdos e a
escola regular.
Diante desta realidade, a relevância deste estudo justifica-se na escola inclusiva
partir do princípio fundamental de que todas as crianças devem aprender juntas, independentemente das diferenças ou dificuldades que elas apresentem. Para que ocorra a inclusão social
das pessoas surdas e com deficiência auditiva, faz-se indispensável às escolas uma organização, a participação familiar, a socialização entre as crianças e formação para a vida cidadã do
surdo, além da valorização dos conteúdos escolares e a relação conteúdo-cultura surda.
O questionamento que direcionou a pesquisa foi: “Como a participação da família na
escola regular pode favorecer a aprendizagem e desenvolvimento dos alunos surdos?” Para tanto, a metodologia utilizada para a realização do trabalho foi à pesquisa bibliográfica, buscando
em livros impressos, artigos e revistas publicadas em domínios públicos confiáveis, os estudos
realizados que contemplassem os objetivos acerca da temática escolhida.
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A DEFICIÊNCIA AUDITIVA
As expectativas de ter um filho sem
nenhuma deficiência trata-se de um desejo de
maioria das famílias. Porém, quando a criança
nasce com alguma limitação que indica deficiência, muitos pais acabam enfrentando preocupações, dificuldades, medo e crises de ansiedade, diante do desconhecimento de como
será a vida social da criança, devido as possibilidades de discriminação e preconceito. Essa
preocupação aumenta quando se aproxima o
momento do sujeito frequentar as atividades
escolares (CARVALHO, 2014).

De acordo com Goldfeld (2007), a
inclusão é representa uma relevância social
desde a Segunda Guerra Mundial, adquirindo ênfase na década de 1960 por meio de
movimentos científicos, políticos, filosóficos e
religiosos que marcaram a segunda metade
do século XX. A inclusão social refere-se, em
especial, aos direitos do cidadão em participar da realidade social, cultural e educacional
produzido por uma comunidade. No entanto,
apesar de muitas lutas e algumas conquistas
em forma de documentos oficiais, o alcance da
visão social, para indivíduos deficientes, ainda
enfrenta uma valorização negativa e estigmatizada. Dessa forma, não é comum, aos futuros
pais, desejarem ter um filho surdo e quando tal
situação ocorre, suas expectativas de ter um
filho dentro dos padrões sociais são minadas
(GATTI, 2010).

Gatti (2010) caracteriza a deficiência
como o comprometimento que afeta a integridade da pessoa, refletindo em prejuízos na sua
locomoção, na coordenação de movimento,
As palavras surdo, surdez e deficiência
na fala, na compreensão de informações, na
auditiva, adquiriram esse status de valoração
orientação espacial ou na percepção e contato
negativa, especialmente após o século XIX,
com as outros indivíduos.
quando ocorreu o Congresso de Milão, precisamente no ano de 1880, amparado pelas
Segundo Bueno (2010), as deficiên- buscas da área médica em transformar os surcias podem ser classificadas em alguns tipos: dos em ouvintes. A língua de sinais foi proibida
a física representa o comprometimento da no mundo todo e os professores surdos, impemobilidade e coordenação, caracterizada por didos de trabalhar, transformando uma diferenlesões em músculos, neurônios e/ou má for- ça linguística positiva em deficiência (MOURA,
mação; a mental determina-se quando há um 2009).
atraso ou lentidão no desenvolvimento da fala,
De acordo Bueno (2010), a proibição
motricidade, intelectualidade e demais aspecda
participação
dos surdos em atividades sotos humanos; a visual classifica um indivíduo
com limitações para enxergar ou cegueira to- ciais comuns não foi capaz de extinguir a líntal; a auditiva representa a perda total ou par- gua de sinais, porém muitos surdos não tiveram
acesso a língua de forma integral prejudicando
cial da possibilidade de ouvir, variando desde
seu desenvolvimento cognitivo e aumentando
leve até profunda.
a posição inferiorizada diante a sociedade.
Apesar dos estudos e discussões acerca das limitações dos sujeitos apresentarem
maior interesses atuais, a história da deficiência não é recente, pois acompanha a própria
história do desenvolvimento humano, em que
ocorrem dificuldades de aceitação de pessoas
tratadas como diferentes, diante de uma sociedade que apresenta características semelhantes (GATTI, 2010).

Carvalho (2014) afirma que a linguagem envolve um processo altamente complexo, pois está diretamente relacionada à elaboração e simbolização do pensamento humano,
ou seja, é a faculdade humana e abstrata de
representação de conteúdo. O homem pode
estabelecer contatos com seus semelhantes
pela linguagem, desenvolvendo a habilidade
de compartilhar suas experiências, pensamentos, ideias e desejos, na busca por novas experiências e conhecimentos.
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Moura (2009) ressalta que a linguagem
pode ser caracterizada pela forma verbal e não
verbal. A linguagem verbal trata-se da comunicação expressa pela fala a partir da exteriorização do pensamento abstrato, que ocorre por
meio do uso sistemático de emissões, expressões de símbolos verbais ou palavras contidas
no código de uma língua. Já a não verbal, determina-se por imagens, placas e demais expressões que permitem uma comunicação.

diferentes, não cabendo ao grau de surdez
esta determinação. Quando pertence à comunidade surda, o sujeito tem acesso à língua
gestual, permitindo aos surdos afirmar a sua
diferença e sua identidade. Com relação à história da educação do surdo, os primeiros registros datam de 1855, quando D. Pedro II trouxe
ao Brasil um professor surdo francês, chamado
Hernest Huet, iniciando a educação dos surdos. As propostas de ensino apresentadas na
época tinham como disciplinas o português, a
Nos primeiros anos de vida, uma crian- aritmética, a história, a geografia, a linguagem
ça é capaz de dominar um sistema linguístico articulada (por gestos) e a leitura dos lábios
idêntico ao utilizado pelas pessoas que estão (GOLDFELD, 2007).
ao seu redor. Porém, para que seja processado
o sistema de linguagem falada, a criança deve
“Em 1857 foi fundado o Instituto Nacioter a capacidade de receber, identificar, discri- nal de Surdos-Mudos, atualmente conhecido
minar e manipular as características e proces- por Instituto Nacional de Surdos (INES), que
sos do mundo que a cerca, determinando-se faz uso da Língua de Sinais” (MOURA, 2009,
como a fase de recepção, cabendo à audição p.16). No ano de 1862, Hernest Huet deixou
um papel fundamental (GOLDFELD, 2007).
o Instituto. Um ano depois o espaço passou
a ser dirigido pelo Dr. Manoel de Magalhães
Para Bueno (2010, p.62): “A deficiên- Couto, que não era especialista em surdez,
cia auditiva é a perda parcial ou total da audi- deixando de realizar o treino da fala e de leição, causada por má formação genética, lesão tura dos lábios no Instituto. Por esse motivo,
na orelha ou nas estruturas que compõem o após uma inspeção governamental, em 1868,
aparelho auditivo”. A deficiência auditiva mode- o Instituto foi considerado um asilo de surdos,
rada é a incapacidade de ouvir sons com inten- estabelecendo a obrigatoriedade do ensino da
sidade menor a cinquenta decibéis, podendo linguagem articulada e da leitura dos lábios
ser compensada com o auxílio de aparelhos (BUENO, 2010).
e acompanhamento terapêutico. Em casos de
graus superiores, como na perda auditiva seEm 1889, após a ausência de resulvera e profunda, apenas em alguns casos os tados favoráveis apresentado pelo Instituto ao
aparelhos e as próteses auxiliam parcialmente governo, refletiu na decisão de que linguagem
(CARVALHO, 2014).
articulada e a leitura dos lábios deveriam ser
ensinadas apenas aos alunos que apresentasQuanto mais agudo o grau de deficiên- sem um bom aproveitamento, evitando prejudicia auditiva, maior a dificuldade de aquisição car a inserção da linguagem escrita como prida linguagem oral. Por isso sempre que possí- meira opção de ensino (MOURA, 2009).
vel, para que a criança se aproprie de uma linguagem, o aprendizado de Libras (Língua BraNo ano de 1897, após mudanças na
sileira de Sinais), a leitura orofacial e o convívio direção do Instituto, reiniciou-se o ensino da
da criança com pessoas que se comunicam linguagem articulada, mas ainda sem resultaoralmente é recomendado (MOURA, 2009).
dos favoráveis. Em 1911, o Instituto Nacional
de Surdos, seguindo as tendências mundiais,
Gatti (2010) chama atenção para a ne- estabeleceu o oralismo puro dentro das clascessidade de respeitar a cultura-surda, pois in- ses, mas o uso de sinais ainda permaneceu
divíduo surdo é aquele que se considera mem- até 1958 (GATTI, 2010). Carvalho afirma que:
bro de uma comunidade linguística e cultural
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Durante muitos anos, o Instituto Nacional de Surdos
teve um caráter educacional oralista visando à integração do surdo à sociedade ouvinte e desde já estigmatizando o indivíduo surdo não falante como incapaz, sendo imposto a ele o caráter de alguém que necessita de
ajuda, da caridade e da assistência da pessoa ouvinte
(CARVALHO, 2014, p.47).

Portanto, as proibições mundiais de utilização da língua de sinais, bem como questões
relacionadas à inclusão social do indivíduo,
transformaram o Instituto voltado aos surdos
como espaço inicial de limitação às potencialidades do indivíduo. Bueno (2010) afirma que,
na década de 1970, com a chegada ao Brasil
de uma educadora de surdos norte-americana,
da Universidade Gallaudet, a filosofia da comunicação total passou a representar as propostas voltadas ao ensino de surdos. A partir das
discussões sobre a relevância e necessidade
da Língua Brasileira de Sinais à aprendizagem
da comunidade surda, a aquisição da língua
passou a ser propagada progressivamente em
algumas escolas.

AS FAMÍLIAS NO DIAGNÓSTICO DE
SURDEZ
O conceito de estigmas parte da premissa de que a sociedade estabelece mecanismos de classificação das pessoas. Em épocas
anteriores, as marcas corporais caracterizam
os sujeitos como limitados e incapazes de viver
em sociedade, realizando trabalhos, tornando-os estigmatizados diante das relações comerciais, sociais e familiares (GOFFMAN, 2010).

“Na atualidade, a palavra estigma representa algo de mal, que deve ser evitado,
uma ameaça à sociedade, isto é, uma identidade deteriorada por uma ação social” (BORGES,
2010, p.11). A sociedade estabelece modelos
que categorizam as pessoas de acordo com
os atributos, caracterizando como comuns, naturais e diferentes. Assim também, os atributos
traduzem a maneira como o sujeito começa a
pertencer aos conjuntos sociais, determinando
padrões externos que constroem a identidade
social e as relações do indivíduo com o meio.
O Instituto Santa Terezinha, internato A imagem estabelecida pode não corresponem São Paulo voltado à educação de surdos, der à realidade, mas demonstra as categorias
deixou de utilizar a abordagem oral na década que cada grupo pertencerá (JUNG, 2009).
de 1980, evidenciando as necessidades das
crianças que não se beneficiaram do oralismo
Neste contexto, Goffman (2010) afirma
imposto até aquele momento. O objetivo do in- que, um sujeito que pertence a uma categoria
ternato visava o desenvolvimento pedagógico e com atributos incomuns ou diferentes, torna-se
a oralidade, permitindo aos surdos a aquisição pouco aceito socialmente, limitando-o às suas
do primeiro espaço brasileiro para encontros e diferenças e capacidades, caracterizando-o
conversas (PETEAN, 2009).
como desprovido de potencialidades, anulanOutros órgãos educacionais, a exemplo do Instituto Santa Terezinha foram mudando seus enfoques de trabalho com o passar
do tempo, perdendo as características exclusivamente oralistas, admitindo a importância da
Língua Brasileira de Sinais à comunidade surda. Como exemplo, o Instituto Educacional São
Paulo passou a adotar a Língua de Sinais, inicialmente em caráter auxiliar na aprendizagem
de conteúdos pedagógicos, mas aos poucos,
a escola passou a admitir o ensino por meio da
oralidade em conjunto com a Língua Brasileira
de Sinais (CARVALHO, 2014).

do suas produções técnicas, científicas e humanas.
O estigma acaba produzindo um descrédito na vida do indivíduo, determinando
suas diferenças como defeitos ou falhas, refletindo em uma desvantagem em relação ao
outro. As diferenças ocasionam uma categoria
de incapazes, fora do parâmetro social imposto
como padrão, deixando o sujeito estigmatizado, conservando a imagem social do indivíduo
indesejado, emocionalmente atordoado (PETEAN, 2009):
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Para Goffman:
A família transmite a tradição, que representa o cenário do imaginário cultural, com os significados e significantes dos ritos e mitos do presente e do passado,
construindo sua história particular, marcando as relações internas e externas, os vínculos afetivos e sociais,
com a intenção de estruturar o universo psicológico dos
membros do grupo familiar. Nos vínculos estabelecidos
na família, o sujeito estigmatizado pode encontrar o suporte para a apreensão das suas diferenças, no contexto das semelhanças. Pode relativizar a diferença e
acrescentar pontos significativos na sua identidade social, algo diferente no universo das semelhanças (GOFFMAN, 2010, p.41).

Portanto, os estigmas que surgem ao
longo da formação humana, podem ser reduzidos por meio de interações sociais, como no
núcleo familiar e educacional. A família atribui
significados e vínculos fundamentais para que
a criança alcance autonomia em sua participação na sociedade.
De acordo com Strobel (2008) a própria religião, com sua força cultural, ao colocar
o homem a imagem e semelhança de Deus,
vislumbrou a perfeição, dentro dos parâmetros criados ao longo dos séculos. E não se
enquadrando nesses padrões, a pessoa que
porventura era desprovida de um mecanismo
sensorial, a exemplo dos surdos e sua perda
auditiva, eram deixados à margem da condição humana. Dentro do universo de indivíduos
estigmatizados, os surdos representam uma
comunidade importante, pois por anos tiveram
sua língua proibida, bem como a diferença considerada uma anormalidade. Ao final do século
XIX e ao longo do século XX, as construções
ideológicas refletiram na marginalização dos
surdos diante da sociedade (SKLIAR, 2011).
Segundo Perlin (2010), o diagnóstico
de surdez pode ser caracterizado como um
longo processo, devido à dificuldade em determinar a ausência ou baixa capacidade do
ouvinte, dependendo também do tempo que
os pais demoram em assimilar a situação da
criança e aceitá-la como surda. Este processo
interfere na maneira como os familiares constroem a imagem social acerca da surdez. Em

função dessa ideologia social, Petean (2009)
explica que pais de surdos, ao receberem o
diagnóstico da perda auditiva passam pelo
sentimento de luto, pois existe uma expectativa
sobre o filho, gerada por aquilo que é pensado
enquanto padrões de normalidade aceitos socialmente, tendo em vista que, as pessoas que
não se enquadram, passaram por um doloroso
processo de busca pela cura e poderão sofrer
na convivência com os outros os impactos dessa diferença, não aceita historicamente.
“Os pais enfrentam a desconstrução
de paradigmas e sentem o peso de uma perda quando o ideal de criança perfeita se esvai com a notícia de um filho surdo” (PERLIN,
2010, p.26). A interação entre surdos e ouvintes favorece o relacionamento entre crianças,
adultos, professores e demais membros da sociedade, pois os surdos estão presentes em
famílias de ouvintes, caracterizando situações
de conflitos quando os pais descobrem que a
criança é surda, devido à ausência de preparado para lidar com as emoções, mas a busca
acaba direcionada para atender aos interesses
e necessidades dos sujeitos surdos na sociedade (STROBEL, 2008).
Skliar (2011) ressalta que, historicamente, as pessoas surdas sofreram muitos desafios e não eram reconhecidas, pois os surdos,
diante da sociedade, estavam caracterizados
como deficientes, anormais e doentes. Apenas
após o reconhecimento da língua de sinais, as
comunidades e identidades surdas, passaram
a adquirir força e conscientização política-cultural, determinando os surdos como pessoas
com uma deficiência, mas capazes de realizar
atividades diversas no meio educacional, profissional, familiar e social. Neste contexto, para
famílias que recebem o diagnóstico de surdez
dos filhos, podem reagir com resistências na
aceitação ao interpretarem a deficiência como
algo não condiz com os padrões estabelecidos
socialmente, passando à lamentação e iniciando a busca por especialistas para o diagnóstico concreto, podendo até mesmo adentrar
num estado de luto (GOFFMAN, 2010).
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Durante o processo inicial de percepção e diagnóstico de deficiência auditiva em
um filho, as famílias precisam receber esclarecimentos sobre as diferenças desses indivíduos, além de reconhecer as possibilidades,
fortalecendo a afetividade dos pais com seus
filhos, além de um processo de mudança das
representações a respeito dos surdos (BORGES, 2010).
Jung (2009) afirma que o primeiro contato de informações que a família tem a respeito da perda auditiva da criança, ocorre por
meio da área da saúde, focando-se nas questões da cura da perda auditiva, recuperação
da fala, mas em geral, distantes das questões
de desenvolvimento da linguagem e valoração
da diferença dos surdos. Desse modo, os pais
são colocados apenas em uma perspectiva e
toda a construção histórica e social a respeito dos surdos, surge apenas no diagnóstico. A
aceitação familiar acaba refletida nos sentidos
ideológicos e, nessa lógica, os surdos, descrevendo os surdos de forma estigmatizada, influenciada por anormalidades, com rejeição à
língua de sinais, em função da expectativa de
transformá-los em ouvintes (PETEAN, 2009).
Skliar (2011) afirma que, no Brasil, apenas na década de 1990 houveram ações da
comunidade surda para romper com a lógica
que relacionava surdez à anormalidade, porém
o olhar para a deficiência como uma ausência
de habilidade ainda perdura, fazendo com que
as famílias com crianças surdas, sintam a angústia frente a diferença, enquanto algo negativo. Para Jung (2009), a reação ao diagnóstico
de surdez direciona à necessidade dos pais
em transmitir uma postura de segurança e preparo para lidar com as situações de um diagnóstico de deficiência em crianças, quando a
sensação interna direciona ao sofrimento e desespero, causadas pela antecipação da dor de
que os filhos encontrarão dificuldades em lidar
com a surdez no decorrer de suas vidas.

criança, buscando momentos de sofrimento,
angústias, estresse, entre outros sentimentos
da mãe (BORGES, 2010).
Segundo Jung (2009, p.54): “Os pais
tendem à busca por respostas em situações
minuciosas para justificar a deficiência, acreditando ser mais fácil lidar com a limitação diante de uma causa concretizada”. Para Strobel
(2008), o fato das crianças surdas crescerem
em um ambiente limitado, devido à necessidade de proteção dos pais dentro da própria
convivência familiar em que existe a resistência entre os parentes da criança surda, como
tios, avós, primos, demonstram a inexperiência
e dificuldade em lidar com a deficiência na demonstração de proteção excessiva.
Segundo Jung (2009), em alguns casos, os parentes evitam o contato de seus filhos com a criança surda, acreditando que as
crianças vão machucá-la, causando conflitos
na família. Outras situações apontam para o
sentimento de medo em prejudicar a criança
surda, acreditado que os parentes acabarão
constrangendo a criança. Para Borges (2010),
a aceitação inicial deve partir dos pais da criança surda, pois quando existe uma segurança
na deficiência de seus filhos, a tendência é não
limitá-lo às participações sociais, incentivando
a interação da criança com as demais pessoas
e, acima de tudo, ensinando-a de que sua limitação não a caracteriza como incapaz.

O SURDO NA ESCOLA DE ENSINO
REGULAR

No Brasil, os números referentes à
deficiência auditiva apresentam diferenças na
quantidade de pessoas caracterizadas como
surdas, devido a existência de diversas classificações para a deficiência auditiva, com cada
instituto no país que atende esses indivíduos
estabelecendo um parâmetro pessoal para realizar uma contagem. Em termos gerais, existem
Neste contexto, o sentimento de nega- as deficiências auditivas neurossensoriais, as
ção da criança com deficiência surge no nú- condutivas e as mistas (MANTOAN, 2008).
cleo familiar, que relaciona a apreensão dos
pais ao sentimento de culpa, por acreditarem
que a gestação proporcionou esta situação à
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Segundo Loureiro (2012), a criança
com deficiência auditiva precisa de cuidados
educacionais especiais, pois apresenta características comportamentais diferenciadas, diante do diagnóstico de surdez. A criança tende
a apresentar-se com uma personalidade mais
agitada, além de atender a alguns comportamentos acentuados pela dificuldade de comunicação.
A deficiência auditiva deve ser diagnosticada e tratada precocemente, para que a
criança conquiste autonomia e integração social. Um aspecto de fundamental importância
para o deficiente auditivo é a aceitação, seja no
âmbito familiar, na escola ou no trabalho. Isso
inclui uma escola que tenha professores sensíveis ao problema e que contemple as necessidades do deficiente auditivo (SILVA, 2016).
A criança surda ou com deficiência auditiva, precisa estar inserida em um núcleo familiar que participe, entenda e estimule a criança, a fim de que ocorra um desenvolvimento
das habilidades e competências, fundamentais
à formação humana. Além disso, faz-se necessário um acompanhamento fonoaudiológico especializado, auxiliado por outras áreas,
quando necessário (QUADROS, 2014).
Silva (2016) afirma que, dentro de um
contexto ideal, os cuidados com o deficiente
auditivo envolvem três grandes áreas: pedagogia, medicina e fonoaudiologia. Além de áreas
de apoio, como a psicologia, a terapia ocupacional e a saúde pública. O maior impacto da
deficiência auditiva em crianças é o desenvolvimento da linguagem oral, que pode manifestar-se desde o nascimento ou nos primeiros anos
de vida. Nem sempre os pais percebem a surdez, pois as crianças com menores impactos
auditivos podem reagir aos sons (MARTINS,
2011).

os primeiros sinais de surdez surgem. Neste
contexto, a escola representa uma importante
função, ao perceber as dificuldades da criança,
comunicando aos pais ou responsáveis a situação, a fim de que um diagnóstico médico seja
acionado para melhores especificações.
Quando a limitação afetar a orelha interna, a criança perde a audição, geralmente
de maneira irreversível. Existem casos da perda auditiva como consequência de doenças,
como a meningite. Para a escola, compreender
as causas e características da surdez e deficiência auditiva é importante para entender a
realidade da criança, realizando propostas de
trabalho voltadas ao desenvolvimento e aprendizagem (QUADROS, 2014).
Martins (2011) afirma que a criança
desenvolve a linguagem a partir da interação
com o outro. Na escola, cabe a compreensão
de que a deficiência auditiva não se trata de
um fator impeditivo para o desenvolvimento
da linguagem, mas exige a construção de metodologias e estratégias que valorizem as demais habilidades da criança, não a reduzindo a
sua deficiência. A criança ainda precisa estar
inserida em um processo terapêutico, com o
auxílio do profissional fonoaudiólogo. As conversas com a criança deficiente auditiva são
fundamentais para um desenvolvimento precoce. Quando a criança utiliza aparelhos para
amplificação do som, aos poucos possibilita-se o reconhecimento dos sons da fala, proporcionando uma interação melhor na criança em
sociedade (QUADROS, 2014).

A criança com deficiência auditiva
aprende a partir do convívio com diferentes
grupos, como o núcleo familiar e a escola, permitindo a participação em brincadeiras com as
outras crianças, ampliando a socialização, interação, aprendizagem e desenvolvimento das
capacidades humanas, bem como a criatividaLoureiro (2012) chama atenção para o de e o pertencimento (MANTOAN, 2008).
fato de que a audição também pode ser afetada gradativamente. A criança pode estar em
fase de desenvolvimento da linguagem quando
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Quando inserida em escolas regulares,
que não atendem apenas surdos, as acabam
auxiliadas pelos colegas, especialmente na inclusão nas brincadeiras e jogos. Quando esta
situação não acontece, cabe ao professor mediar e intervir, de modo a turma inclua a criança
com deficiência (SILVA, 2016).
Do ponto de vista pedagógico, há vários métodos utilizados no desenvolvimento da
comunicação do surdo e do deficiente auditivo,
desde a inserção da Língua de Sinais nas escolas regulares, até a necessidade de realização de uma inclusão real, sem discriminação,
rotulação ou ações de preconceito com as deficiências, respeitando a cultura-surda (MARTINS, 2011).

A prática pedagógica para alunos surdos deve envolver recursos didáticos visuais,
formação continuada de professores, trocas e
interações sociais, bem como a representação
e desenvolvimento da capacidade linguística,
intencionando a autonomia da criança, a formação para a cidadania e o desenvolvimento
das habilidades humanas (LOUREIRO, 2012).
O indivíduo surdo depende de uma escola que
adote políticas educacionais que visam o desenvolvimento e potencialização de suas habilidades, estabelecendo adaptações curriculares
que atendam as necessidades dos surdos, insistindo na adoção da Língua de Sinais como
a apresentação linguística aos surdos (MARTINS, 2011).
Segundo Mantoan:

Mantoan (2008) afirma que cabe ao
professor a adoção de estratégias de ensino
que permitam a inclusão da criança surda,
como a adoção de livros ricamente ilustrados
na narração de histórias, cálculos significativos, contextualização dos conceitos e demais
práticas pedagógicas que permitam à criança
a observação de imagens, figuras e demais
símbolos pertencentes à realidade.

Cabe à escola ensinar atendendo às diferenças dos
alunos, mas sem diferenciar o ensino para cada um,
depende, entre outras condições, de se abandonar um
ensino transmissivo e de se adotar uma pedagogia ativa, dialógica, interativa, integradora. que se contrapõe
a toda e qualquer visão unidirecional, de transferência
unitária, individualizada e hierárquica do saber (MANTOAN, 2008, p 37).

É importante também que os gestores
da escola procedam para garantir todos os direitos do aluno com necessidades especiais,
oferecendo aos professores um ambiente propício à aprendizagem e, quando possível, cursos e treinamento para aprender Libras, quando ocorre a exigência de um intérprete em sala
de aula (MARTINS, 2011).

Portanto, a escola regular inclusiva
deve reconhecer os desafios na aprendizagem
dos surdos, construindo meios para adaptações curriculares que atendam a turma, adotando práticas ativas, que permitam a interação
e socialização das crianças, a fim de que sejam estabelecidas possibilidades do desenvolvimento das habilidades humanas, atendendo
alunos deficientes e não deficientes.

Silva (2016) afirma que não basta, à
escola inclusiva, a adoção de uma prática que
permite a colocar uma criança em um ambiente com crianças ouvintes, cabendo à relevância de possibilitar a aprendizagem valorização
e estímulos à aquisição da Língua de Sinais, a
fim de proporcionar uma inclusão de fato, não
apenas na caracterização, mas na prática.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com a realização deste, foi possível observar que a inclusão de alunos surdos e com
deficiência auditiva na escola regular trata-se de uma proposta complexa, que encontra dificuldades os desafios para a implantação das políticas educacionais, refletidos por um contexto
histórico de estigmas, exclusões e preconceitos com a comunidade surda.
Após a análise dos dados observados neste estudo, identificou-se o recebimento do
diagnóstico de surdez na família como um acontecimento relacionado, em muitos casos, a dor
e ao sofrimento dos pais. A princípio, a negação ocorre com a finalidade de proteger a criança,
pois os pais acreditam que a não aceitação pode reverter o quadro de deficiência.
Inicialmente, os pais preocupam-se com a comunicação com a criança surda, acreditando que a ausência da audição influência na caracterização dos sentimentos, além do medo de
como será o futuro da criança. Os pais demoram a familiarizar-se com a surdez, passando por
sentimentos diferentes e intensos, como o choque, a incerteza e insegurança, além do medo dos
preconceitos que a criança poderá sofrer em diferentes espaços sociais. Diante desta realidade,
a tendência é manter a criança em casa, evitando o convívio social para reduzir as chances de
discriminação.
A aceitação familiar demorou a acontecer, iniciando-se quando a criança passou a frequentar a escola, levando ao conhecimento dos pais sobre as possibilidades e limitações da
criança surda, proporcionando a recepção do diagnóstico para identificar as características da
surdez, a fim de que os familiares aceitem e incentivem o desenvolvimento da criança, levando-a
da proteção familiar excessiva, que mantém a criança longe de outras pessoas, às atividades
sociais diversas e formação escolar, garantindo os direitos e deveres do surdo como cidadão.
A inclusão escolar caracteriza-se como uma luta dos pais de todos os deficientes auditivos para encontrar uma escola em que ocorra o desenvolvimento das habilidades, com propostas pedagógicas adaptadas e professores capacitados, determinando um longo caminho às
escolas regulares. Porém, a participação da criança em um ambiente com ouvintes permite o
desenvolvimento social, o sentimento de pertencimento e a familiarização com a sociedade além
do núcleo familiar.
Deste modo, faz-se fundamental o empenho da sociedade para permitir melhores condições de vida às pessoas com necessidades especiais, não só aos surdos, mas a todos com
algum tipo de deficiência, pois, a escola representa uma instituição para todos, cabendo à
comunidade exigências de uma política inclusiva, participativa e formativa. Diante do exposto, a análise das questões abordadas neste estudo
apontam para a necessidade de inclusão do surdo na escola regular
desde a infância, de modo a ampliar o conhecimento acerca das especificidades da deficiência auditiva, permitir o desenvolvimento das
habilidades humanas, possibilitar o sentimento de pertencimento social, contribuir com a valorização da formação cidadã, permitindo a
comunicação entre surdos e a sociedade, de maneira clara e específica, admitindo a surdez como uma limitação que não incapacita o
sujeito à participação de atividades diversas.
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ATIVIDADES PSICOMOTORAS PARA EDUCAÇÃO
INFANTIL, COM ÊNFASE NA INCLUSÃO

RESUMO: O presente artigo tem como foco enfatizar à importância do desenvolvimento de
atividades psicomotoras em crianças da educação infantil, e sua perspectiva facilitadora para
o processo de inclusão inerentes as necessidades do educando portador de necessidades especiais, sendo a psicomotricidade a ligação direta entre o pensar e o emocional. Este estudo
científico avalia e identifica as características e semelhanças que definem o homem por meio
do movimento de seu corpo e as suas diferentes maneiras de se aperceber do ambiente que
lhe cerca, maneiras estas basicamente determinadas pelas experimentações em seu meio.
Com os objetos e suas reações as suas próprias ações. Esta pesquisa teve embasamento documental e a vivência direta das experiências dentro de sala de aula.

Palavras-chave: Criança; Psicomotricidade; Desenvolvimento Motor; Cognitivo; Educação Infantil.
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INTRODUÇÃO

O

texto a seguir apresenta reflexões acerca da importância da percepção do pedagogo a respeito do desenvolvimento psicomotor da criança pequena, enfatizando toda a demanda de inclusão e as possíveis adaptações necessárias para
atender a todos os públicos.
A educação infantil sendo a primeira etapa da educação básica e citando a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional nº 9.394/1996 (LDB), a mesma tem a finalidade de atender
crianças até 5 anos de idade visando abranger, atender e proporcionar um desenvolvimento
satisfatório nos âmbitos e aspectos “físico, psicológico, intelectual e social, complementando a
ação da família e da comunidade” (BRASIL, 1996, art. 29).
Sendo este portanto, o primeiro nível de ensino da criança e proporcionando de maneira
integral o desenvolvimento do educando visando que este contato ocorra de maneira significativa para permitir que em todas as outras fases da vida estes marcos da primeira idade ainda
estejam presentes (BRASIL, 1996).
Sabendo que a mesma é uma importante prática pedagógica que tem como objetivo
contribuir para o desenvolvimento do educando no processo de ensino-aprendizagem, favorecendo os aspectos físicos, mentais e socioculturais, está sempre em conformidade para com a
realidade vivida pelos educandos (BRASIL, 1996).
A psicomotricidade é inclusiva não excludente, ela é abrangente, não existe certo ou
errado existe a possibilidade do criar, de diferentes maneiras se atingir um importante objetivo.
Crianças aprendem com o movimento com o brincar, com o compartilhar é necessário antes de
mais nada que este importante fato fique plenamente esclarecido. As crianças estão diretamente
ligadas ao movimento, elas são aquilo que criam se representam se reconhecem se compreendem por meio disso, é necessário portanto que o educador permaneça com este olhar atento,
levando seus alunos a sempre alcançar novos objetivos, independentemente de serem de aspecto emocional, físico ou cultural (BRASIL, 1996).
As memorias criadas na primeira infância afetaram diretamente a maneira como todo
o letrar ou alfabetizar e o aprender do educando vão ocorrer, crianças que são precocemente
estimuladas têm a tendência de aprenderem com maior facilidade, além de interagirem melhor
(BRASIL, 1996).
As crianças com deficiências em classes regulares tem se mostrado como um desafio
à comunidade escolar, à família e aos serviços de saúde. Em se tratando da Educação Infantil,
vários fatores destacam-se na forma como se dá a permanência e a qualidade desta no ambiente escolar. Dentre estes fatores, podemos citar os aspectos administrativos, organizacionais, do
espaço físico, de rotinas, de práticas da instituição e os processos de formação dos educadores
na fala de Amorim, Yazlle; Rosseti- Ferreira (1999).
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O esquema corporal está relacionado a formação da sua personalidade, como ela se vê
ao todo, com suas potencialidades de aprendizagem, que é o mais importante no seu desenvolvimento. Diante deste assunto, devemos entender que, para dominar alguma atividade, ela deve
ser trabalhada aos poucos, sendo que só o condicionamento das ações conduz a melhoria dos
movimentos. Wallon (1974) esclarece que o Esquema corporal é a compreensão do corpo como
meio de comunicação de si para com o mundo.
Crianças com necessidades especiais vêm se destacando no quesito de publicidade
escolar, sendo um público diferenciado que requer uma atenção maior pelo professor diante de
cada singularidade. Cabe aqui ressaltar que, como trabalhar o desenvolvimento psicomotor da
criança deficiente e fazer com que ela aprenda, desenvolva seu potencial de aprendizagem, pois
a aprendizagem e o desenvolvimento psicomotor estão intimamente ligados um ao outro. Gomes
(1998) relata alguns quesitos sobre o porquê das dificuldades na aprendizagem de alunos, sendo
que, os obstáculos de aprender sucedem de dificuldades relacionadas ao desenvolvimento. O
Psicomotricista inserido na escola poderá desenvolver metodologias de trabalho comprometidas
com a educação de pessoas que sejam sujeitos de seus corpos e de seus movimentos, dando
autonomia sobre seus corpos e promovendo a inclusão de alunos à escola e a comunidade.
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O DESENVOLVIMENTO PSICOMOTOR
NA EDUCAÇÃO INFANTIL COM
ÊNFASE EM INCLUSÃO

Ariés (1981) relata que apenas os
homens tinham o privilégio de participar dos
jogos, pois nesse período as mulheres e as
crianças não exerciam esse direito, por não serem considerados cidadãos. Na Idade Média
as crianças eram vistas como adultos em miniaturas e tinham que trabalhar, raramente os
meninos eram inseridos nas brincadeiras. Apesar de todas essas restrições, nos momentos
festivos os jogos eram considerados um instrumento de união e integração entre a comunidade.

De acordo com Ariés (1981) Visando
elucidar a importância das brincadeiras, jogos
e atividades psicomotoras para o desenvolvimento, social emocional e psicomotor da criança A criança quando brinca, tem a oportunidade de interagir, criar relações, socializar. A
brincadeira é prazerosa para todas as crianças
e conseguem de maneira não elaborada integrar a todos os educandos quer possuam ou
No Renascimento, inicia-se o períonão necessidades especiais facilitando assim
o ambiente escolar saudável, lúdico e diverti- do no qual uma nova concepção de infância
desponta e tem como características o desendo, e inclusivo.
volvimento da inteligência mediante o brincar,
É necessário entender e respeitar o alterando a ideia anterior de que o jogo era soprocesso em que a criança se descubra e crie mente uma distração. Sobre isto, KISHIMOTO
sua própria construção por meio de jogos e (2002) afirma que:
brincadeiras. Cabe ao educador proporcionar
um ambiente acolhedor com as ferramentas
propícias para que situações desafiadoras surjam o que motivara os educandos a criarem
perguntas e respostas, permitindo assim que
eles se apercebem de suas próprias contribuições para com o entorno, estes estímulos de
maneira sucinta atendem a todos afinal o mais
importante é o “brincar” e as experiências e
aprendizagens surgirão em consequência desta razão (ARIÉS, 1981). Contexto Histórico da
Ludicidade:
A história da humanidade a partir da
Idade Média mostra que os jogos, embora
sempre presentes nas atividades sócio educacionais, não eram vistos como um recurso pedagógico capaz de promover a aprendizagem,
mas tendo como foco as atividades recreativas. ARIÉS (1981) afirma que:
Na Idade Média, os jogos eram basicamente destinados aos homens, visto que as mulheres e as crianças
não eram consideradas cidadãos e, por conseguinte,
estando sempre à margem, não participavam de todas
as atividades organizadas pela sociedade. Porém, em
algumas ocasiões nas quais eram realizadas as festas
da comunidade, o jogo funcionava como um grande
elemento de união entre as pessoas (ARIÉS, 1981, p.9).

O renascimento vê a brincadeira como conduta livre
que favorece o desenvolvimento da inteligência e facilita o estudo. Por isso, foi adotada como instrumento de
aprendizagem de conteúdos escolares. Para se contrapor aos processos verbalistas de ensino, à palmatória
vigente, o pedagogo deveria dar forma lúdica aos conteúdo (KISHIMOTO, 2002, p.62).

A autora confirma a informação de que
durante o Renascimento o jogo serviu para divulgar princípios de moral, ética e conteúdo de
áreas como história e geografia, com base de
que o lúdico era uma conduta livre que favorecia o desenvolvimento da inteligência, facilitando o estudo. Iniciando um processo de entendimento por parte das sociedades, com relação
a algumas especificidades infantis, mudando a
concepção de que as crianças eram adultas
em miniatura (KISHIMOTO, 2002).
No Romantismo o jogo aparece como
conduta típica e espontânea da criança, que
com sua consciência poética do mundo, reconhece a mesma como uma natureza boa, mais
que um ser em desenvolvimento com características próprias, embora passageiras, a criança é vista como um ser que imita e brinca dotada de espontaneidade e liberdade, semelhante
à alma do poeta (KISHIMOTO, 2002).
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Froebel 1913, foi influenciado pelo
grande movimento de seu tempo em favor do
jogo. Ao elaborar sua teoria da lei da conexão
interna, percebe que o jogo resulta em benefícios intelectuais, morais e físicos e o constitui
como elemento importante no desenvolvimento integral da criança. Nesse contexto, o lúdico torna-se uma das formas adequadas para
a aprendizagem dos conteúdos escolares, em
que o professor deverá usá-lo como uma ferramenta fundamental na prática pedagógica
(KISHIMOTO, 2002).

Utilizando-nos das palavras de Mazzotta e salientando que a criação de institutos era
muito precária, pois não atendia sequer a mais
ínfima parcela de pessoas cegas e surdas. Sendo, em 1872, 15.848 cegos e 11.595 surdos,
segundo Mazzotta, “A organização de serviços
para atender a cegos, surdos, deficientes mentais e deficientes físicos iniciou no Brasil em
meados do século XIX, com inspirações nas
experiências europeias e dos Estados Unidos”
(MAZZOTTA 1996, p.13).
Foi somente durante o século XX que
a política educacional brasileira buscou sanar este déficit criando várias instituições de
educação especial pelo Brasil, sendo algumas
escolas públicas e outras escolas especiais
privadas de caráter filantrópico, isentando de
certa maneira o governo de preocupar-se em
atender esta demanda da população (KISHIMOTO, 2002).

O lúdico no contexto histórico do Brasil
surgiu por meio de raízes folclóricas nos quais
diversos estudos clássicos apontam que as
origens brasileiras são provenientes da mistura de três raças, negros, índios e portugueses,
durante o processo de sua colonização. Em
virtude da ampla miscigenação étnica, a partir
do primeiro grupo de colonização, fica difícil
precisar a contribuição específica de brancos,
negros e índios nos jogos tradicionais infantis
Sendo a brincadeira uma linguagem
atuais no Brasil (KISHIMOTO, 2002).
natural da criança é importante que a mesma esteja presente na escola desde o início da
É necessário destacar a importância vida do estudante ou seja que já esteja inserida
do brincar no desenvolvimento de todas as na educação infantil, permitindo assim que o
crianças da unidade escolar, sendo este um aluno aprenda a se expressar por intermédio
facilitador da inclusão de crianças com neces- do lúdico, o que grande parte senão todas essidades especiais. Existem unidades escolares tas instituições anteriormente citadas , não se
especializadas em educação especial no Bra- preocupavam em abarcar, elas serviam apenas
sil estas surgiram no período pós-Revolução com o intuito de permitir que os pais pudessem
Industrial e surgiram em meados do séc. XIX, trabalhar, não tinham como objetivo a formação
com a criação da primeira instituição asilar. Es- do aluno, seu caráter era plenamente o cuidar
tas unidades na verdade nada mais eram do físico, sem grandes especificidades para o deque internatos e atendiam deficientes visuais senvolvimento do educando (NEGRINE, 1994).
e auditivos, em sua grande maioria. Uma das
instituições surgiu em 1854 O Instituto dos Brincar é um direito, garantido legalmente no princípio
Meninos Cegos, renomeado atualmente como vida declaração universal dos direitos da criança. Foi
necessário que houvesse uma grande mudança na imaInstituto Benjamin Constant (IBC). Esta foi a pri- gem da criança dentro da sociedade para que as mesmeira instituição de educação especial criada mas fossem associadas a uma visão positiva com suas
em toda a América Latina e se localiza no Rio atividades espontâneas, e o entendimento da necessidade de valorização dos jogos e brinquedos. Segundo
de Janeiro (KISHIMOTO, 2002).
NEGRINE (1994): “As atividades lúdicas possibilitam
o desenvolvimento integral da criança, já que através
destas atividades a criança se desenvolve afetivamente,
convive socialmente e opera mentalmente[...]” (NEGRINE 1994, p.6).
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NEGRINE (1994) aponta:
Brincar ajuda a criança no seu desenvolvimento físico, afetivo, e social, pois, através
das atividades lúdicas, a criança forma conceitos, relaciona ideias, estabelece relações lógicas, desenvolve a expressão oral e corporal,
reforça habilidades sociais, reduz a agressividade, integra-se na sociedade e constrói seu
próprio conhecimento [...] (NEGRINE 1994,
p.6).
A história da Educação Especial no
Brasil tem como marco o desinteresse governamental para com esta modalidade de ensino
foi somente nos anos 50 que o governo passou a assumir sua obrigatoriedade em atender
os alunos com deficiência e isso só aconteceu
com a mobilização de grandes campanhas assistenciais. Foi em 1957 o governo nacionalmente demonstrou que esta responsabilidade
lhes cabia, utilizando-se de campanhas uma
delas foi “Campanha para a Educação de Surdos Brasileiros” e tinha como objetivo dar educação e assistência aos surdos no país. Seguidas pela “Campanha Nacional da Educação e
Reabilitação do Deficiente da Visão”, e “Campanha Nacional de Educação e Reabilitação
de Deficientes Mentais” (NEGRINE 1994).

Atualmente a LDB nº 9.394/96 a educação especial possui um capítulo específico,
que reforça a obrigatoriedade de educação
e amplia esta oferta a criança de zero a seis
anos.Ainda segundo Negrine (1994, p.6) “O
brinquedo e o jogo são produtos de cultura e
seus usos permitem a inserção da criança na
sociedade.”
Mediante a Constituição Federal de
1988 que promove, em um de seus artigos, a
inclusão de pessoas com deficiência na rede
regular de ensino, e lhes assegurando o direito à educação da mesma forma como todos
os demais cidadãos. É necessário frisar que
ainda que garantido na constituição em muitas instituições de ensino o atendimento para
os alunos com necessidades especiais, não é
oferecido em razão da falta de recursos ainda
que assegurados em lei pedagogicamente falando as instituições possuem déficits que não
as permitem receber alunos com demanda especial existe ainda à falta de sensibilidade e,
à resistência de alguns professores que se dizem despreparados para trabalhar com esses
alunos na rede regular de ensino (NEGRINE,
1994, p.6)
É facilmente observado porém que a
inclusão ocorre mais fácil e efetivamente quando permite os estímulos do educando por intermédio do lúdico, sendo esta a linguagem universal da comunicação infantil. A influência do
ato de brincar no desenvolvimento da criança
especial é imprescindível para a formação do
caráter e da personalidade da mesma; além
disso, o ato de brincar incorpora valores morais
e culturais além de uma série de aspectos que
ajudam a moldar suas vidas, ainda de crianças
até adultos (NEGRINE, 1994, p.6).

Estas campanhas marcam ainda o surgimento de institutos que têm ainda hoje o objetivo de integrar o portador de deficiência de
maneira efetiva ao contexto social, no qual ele
está inserido uma das maiores instituições que
datam deste período é a APAES, originária do
Rio de Janeiro, em 1957. Como modalidade da
escola aparece pela primeira vez na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB nº
4.024/61), determinando que a educação das
pessoas com deficiências deve enquadrar-se
no sistema geral da educação. Seguida pela
LDB nº 5.692/71, que determina o tratamenÉ brincando, que a criança aciona
to especial para alunos com deficiência físi- seus pensamentos para a resolução de probleca, mental e para os superdotados (BRASIL, mas que lhe são importantes e significativos,
1996).
e mediante ao modo como ela brinca revela
seu mundo interior, proporcionando-lhe que
aprenda, fazendo e realizando, ou seja uma
aprendizagem significativa. As instituições que
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entendem isso integram o educando portador
de necessidades especiais a sua rotina de maneira universal, garantindo o melhor desenvolvimento dos mesmos, além de permitir-lhes o
autoconhecimento tão indispensável na primeira infância (NEGRINE, 1994, p.6).
Não basta apenas entender o conceito de psicomotricidade e seu contexto social e
educativo, a maneira como o profissional que
cerca o educando se apercebe de suas necessidades é de suma importância para o reflexo
direto a resposta positiva as atividades propostas, é necessário que muitos aspectos sejam
observados como (NEGRINE, 1994).
• Faixa etária.
• Objetivo com a atividade proposta.
• Coordenação e aspectos a serem desenvolvidos.

• Desenhos de partes do corpo.
• Dança.
• Telefone sem fio.
• Pega bastão.
• Sequências de gestos.
• Referências climáticas por meio de imagens.
Todas as atividades acima citadas podem e devem ser adaptadas para atender as
necessidades do grupo em questão, a psicomotricidade tem esta indescritível funcionalidade de fragmentar barreiras entre corpo e mente
o que permite uma inclusão e indissociabilidade entre os educandos, tornando o ambiente
e o ‘eu” tão importantes quanto a proposta
de atividade a ser desenvolvida (BROUGÉRE,
2001).
É necessário frisar que o estímulo precoce ou seja desde a mais tenra idade permite
que a consciência sobre a criança ao passo
que o indivíduo seja ainda mais precoce, o que
facilita seu desenvolvimento social, cognitivo,
neural, e sua visão em contexto social, crianças com necessidades especiais devem ainda mais especificamente receber os estímulos
que lhes permitam desenvolver suas funções
motoras (BROUGÉRE, 2001).

Por meio destes pontos acima esclarecidos o processo de desenvolvimento psicomotor pode ser diretamente ligado à noção de
desenvolvimento social e corporeidade simultaneamente, o aprender mediante ao processo
recreativo por meio da experimentação segundo VYGOTSKY (1997): “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
Neste sentido, o lúdico tem extrema imsente como agradáveis na realidade” (VYGOT- portância para que este desenvolvimento seja
SKY, 1997, p.22).
possível, qualquer atividade deve ser atrativa,
visualmente satisfatória e proporcionar resposBrougére (2001, p.34) acrescenta que tas emocionais aos educandos, permitindo
“Dar lugar à brincadeira consiste em propor assim que novos aspectos sobre seu próprio
uma educação natural.” É necessário portanto corpo espaço, coordenação sejam observados
no ato do aprender a inserção de atividades permitindo assim ao educador traçar novas
lúdicas e seu desenvolvimento pleno para que metas, e ao educando um melhor desenvolvirealmente exista o processo do educar utili- mento tanto no processo do letrar e alfabetizar
zando-se da educação inclusiva isso se torna (BROUGÉRE, 2001).
ainda mais essencial, a psicomotricidade abre
as portas para um mundo onde a equidade realmente existe é aplicada. Algumas atividades
a serem desenvolvidas para plena interação e
desenvolvimento psicomotor:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A psicomotricidade é a relação entre o pensamento e a ação, envolvendo ainda a emoção. Ela favorece e permite a criança em uma relação consigo mesma, conquistada por meio
da experimentação com o outro e com o mundo que a cerca, possibilitá-la a receber um melhor
conhecimento do seu corpo e de suas possibilidades. As atividades que podem ser desenvolvidas seguem infinitas, afinal o movimento gerado por meio do pensamento é psicomotor, sendo
esta uma educação que utiliza do movimento para atingir outras aquisições, isso torna-se infinito.
Um ambiente deveras propício para ser explorado por um educador, especialmente na
primeira infância onde a criança está entendendo seu papel no mundo. E enfatizando a criança
portadora de necessidades especiais os de o desenvolvimento das atividades tem como intuito integrá-la ao meio em que vive, e permitir um desenvolvimento pleno de suas capacidades
mediante ao estímulos as suas necessidades existentes. Sendo como uma premissa por tudo
que está por vir na vida do educando quem sejam conquistas como as intelectuais, quer sejam
sociais ou afetivas.
O pensar e o agir a psicomotricidade integra técnicas que permitem que todo o corpo
seja trabalhado em conjunto a mente despertando assim reflexos neurais antes inexistentes, o
corpo realiza a ação experimentadora mediante a possibilidade intimamente criada por meio de
uma situação proposta, situações essas que devem ser estimuladas e propostas pelo educador,
a preparação do ambiente que recebe o educando assim como do educador são tão importantes quanto o desenvolvimento pleno da atividade em questão, o pensar e o agir unem-se tão
intrinsecamente atrelados que torna-se impossível separá-los, e é na primeira infância que este
contato se dá de melhor maneira. Portanto a psicomotricidade está diretamente relacionada a
educação infantil, pois segunda a mesma a possibilidade de um pleno desenvolvimento se forma.
Com base neste contexto, é possível percebermos a importância das atividades motoras
na educação desde a mais tenra idade assim como a realização de atividades estimulantes e a
elaboração de espaços para propiciar a devida oportunidade de aprendizagem, não só o ato de
permitir a exploração assim como todo o ambiente segue sendo de suma importância. Já que
elas contribuem para o desenvolvimento global das crianças. Cada fase exige atividades propícias para determinada faixa etária.
Os autores Santos e Cavalari (2010), a psicomotricidade foi incluída nas instituições
escolares com intuito de auxiliar o trabalho psicopedagógico, pretendo sanar distúrbios apresentados pelas crianças e completar falhas no desenvolvimento dos infantes com NEE. Os autores
mostram que apareceram atividades reconhecidas na atualidade, como lateralidade, estruturação espacial, coordenação viso motora, ritmo, orientação e organização do esquema corporal.
A psicomotricidade dá ênfase ao corpo e seu modo de se expressar; conceituando de que no
corpo estão inseridos as posturas, gestos e as capacidades de movimentar-se.
As percepções dos professores confirma que a prática psicomotora sempre esteve nas
escolas. A gestão escolar estabelece estudos com os professores, sobre e a infância e a psicomotricidade, buscando mais conhecimentos e possibilidades de exercer atividades corretas com
o corpo, principalmente diante das deficiências.
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É importante trabalhar o desenvolvimento psicomotor como uma ação preventiva, esclarecendo as dificuldades de aprendizagem a partir de intervenções. Assim, a educação psicomotora nas escolas é de suma necessidade na educação infantil, cabendo ao educador que trabalha nos anos iniciais de escolarização inserir um trabalho psicomotor com as crianças de modo
que abranja a inclusão com todos, enfatizando o movimento, o corpo que se expressa e interage.
A educação infantil e o movimento das crianças é usado por meio de brincadeiras, atividade de arte, de música, valorizando os movimentos, a prática esportiva, a preparação física e
ao aprendizado de regras. Segundo Daolio (2010), a educação física escolar só irá atender as
necessidades fisiológicas do desenvolvimento motor, quando tiver conhecimento das etapas em
que as crianças percorrem no desenvolvimento e na aprendizagem.
As crianças deficientes apresentam dificuldades, elas têm dificuldade para se movimentar, escrever ou falar. O profissional Psicomotricista na escola poderá desenvolver metodologias
de trabalho comprometidas com a educação de pessoas e de seus movimentos, dando autonomia sobre seus corpos e promovendo a inclusão destes alunos à escola e a comunidade.
A Psicomotricidade e os movimentos que o indivíduo realiza; é a o ligamento do psiquismo e as forças motrizes, o desenvolvimento global, com foco nos desenvolvimentos cognitivos,
afetivos e motores, trabalhando o sujeito a ter a conquista em se deslocar, de ter o seu corpo
em movimento. Wallon (1968) ao lembrar-se do desenvolvimento humano, reformulou o meio da
análise e o detalhou desde o desenvolvimento da psique da criança, sendo elas:
1.
Impulsivo-emocional: Acontece até um ano de vida. Predomina a afetividade, coordena as reações básicas dos bebês às pessoas que são mediadores na interação com o mundo;
2.
Sensório-motor e projetivo: Desenvolve até aos três anos de vida da criança. Adquiri o movimento da marcha e assimilação das coisas em sua volta, momento em que a criança tem liberdade, autonomia em manipular coisas, explorar ambientes, descoberta. E também
acontecem neste momento, o desenvolvimento da simbologia e a linguagem. O termo projetivo
trata-se do modo de agir do pensamento precisar dos gestos para se expressar, comunicar. O
ato mental projeta-se em atos motores;
3.
Personalismo: acontecer dos três anos de vida aos seis anos. A partir deste momento a criança vai tendo consciência do eu, desenvolve as relações sociais, reorganizando a
curiosidade pelas pessoas e ambiente;
4. Categorial: é o sucesso do intelecto da criança, direcionados aos seus interesses
pelas coisas, desenvolvendo o conhecimento e suas conquistas do ambiente externo;
5.
Predominância funcional: é o que declara os limites da personalidade, que ainda
estão sendo moldadas por causa das alterações hormonais.
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De acordo com Oliveira apud Costa (2011): A educação psicomotora tem que ser estimada nos anos iniciais na educação escolar. Ela condiciona todos os aprendizados pré-escolares; conscientiza a criança do seu corpo, lateralidade, lhe dar noção de espaço, a administrar
seu tempo, a adquirir capacidades de coordenação de seus gestos e movimentos (OLIVEIRA
apud COSTA, 2011, p. 27).
No entanto, a educação psicomotora vai além de ser apenas uma atividade voltada para
uma prática técnica. A psicomotricidade já interage a criança por inteiro, visando às dificuldades
e habilidades de cada sujeito na sua singularidade, que é a tendência para as finalidades da
inclusão.
Na visão do autor como Nobre (1990), cada indivíduo tem sua individualidade sendo ela
modificada pelo ambiente vivido, pela cultura que foi passada, pelos costumes e pela intervenção de um adulto, mesmo sabendo que os indivíduos têm uma ordem cronológica a ser seguida,
isso pode influenciar na velocidade que esses processos serão desenvolvidos.
Na educação infantil, o movimento das crianças é usado por meio de brincadeiras, atividade de arte, de música, valorizando os movimentos, a prática esportiva, a preparação física
e ao aprendizado de regras. No desenvolvimento é preciso a união dos profissionais visando a
importância da psicomotricidade, considerando-a como a ciência que envolve toda a ação realizada pelo indivíduo, que represente suas necessidades e permita suas relações com os demais
como afirma Santos e Cavalari (2010).
O profissional Psicomotricista terá uma visão ampliada para a individualidade e as relações entre as diferenças diante das crianças deficientes e, assim, possibilitando as escolas e a
comunidade uma ação pedagógica.
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PROJETO DE MODA E ARTE “EU SOU A COR
QUE EU QUISER”

RESUMO: Este artigo tem como objetivo mostrar como a moda de desfile de roupas podem
influenciar no comportamento de alunos de escolas e comunidades, a partir da experiência de
levar alunos a conhecer este mundo da moda, que muitas vezes não está ao alcance de nossos
alunos. Por isso, esta pesquisa traz um projeto que foi apresentado em 2019, na EMEF pertencente à DRE de Itaquera com a oportunidade de levar um grupo de alunos para conhecer o
São Paulo Fashion Week. Como resultado, esses alunos tiveram a oportunidade de Vivenciar
a moda como poderosa ferramenta modificadora e assim que voltaram dos desfiles, foram
convidados a desenvolver um desfile de moda para nossa comunidade escolar.

Palavras-chave: Moda; Fashion Week; Educação Pública; Pedagogia de Projetos, Arte Educação.
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INTRODUÇÃO

C

onforme já exposto no resumo deste artigo, o objetivo deste é mostrar como a
moda de desfile de roupas podem influenciar no comportamento de alunos de
escolas e comunidades, a partir da experiência de levar alunos a conhecer este
mundo da moda, que muitas vezes não está ao alcance de nossos alunos.
Para tanto, em 2019, a EMEF foi contemplada pela DRE de Itaquera com a oportunidade
de levar um grupo de alunos para conhecer o São Paulo Fashion Week. E assim vivenciarem a
moda como poderosa ferramenta modificadora e assim que voltaram dos desfiles, foram convidados a desenvolver um desfile de moda para nossa comunidade escolar.
Este projeto tinha como proposta, fazer com que o desfile deveria ser fruto da reflexão
destes alunos em relação ao o que haviam vivenciado naquela semana. Para isso, foi sugerido
aos alunos que durante a semana que antecedesse a visita, eles discutissem os seguintes temas: “Questão de gênero; Androgenia na moda; Liberdade de expressão; Reflexões políticas
relacionadas ao gênero; Periferia e relações de consumo; Moda como Expressão Artística; Empoderamento Feminino; Equidade para Classes Sociais.
Para tanto, como objetivo principal, os educadores tinham como principal expectativa
facilitar aos alunos o desenvolvimento do projeto e as temáticas e discussões trabalhadas nessa
mostra de moda . É importante ressaltar que este projeto foi desenvolvido de forma colaborativa
entre professores e alunos e teve como ponto de partida observações que o grupo fez de forma
estruturada decidindo democraticamente e com total liberdade lugares de ocupação e também
a temática a ser abordada.
Como resultado, os educadores e colaboradores perceberam que os alunos estavam
engajados e esperavam com ansiedade o como de exporem suas ideias, roupas, músicas,
durante os encontros do grupo. Os professores também perceberam que existia um movimento
muito vivo na nossa EMEF, que era de fato, o ponto de partida para algo muito valioso e de
maturidade para o aprendizado tanto dos alunos quanto dos docentes.
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PROJETO DE MODA E ARTE “EU SOU A
COR QUE EU QUISER”

A principal referência do projeto veio
da visita que os alunos fizeram no São Paulo
“Fashion Week” e o ponto de vista que fizeram
desta observação neste evento, o que auxiliou
aos professores terem um ponto de partida
para traçarem uma linha de pesquisa a ser desenvolvida na escola.

Dentre as contribuições trazidas pelas
observações dos alunos sobre o evento, destacam-se os diálogos sobre o uso da tecnologia
na indústria têxtil, na proteção do ecossistema
a partir de tecidos que sejam biodegradáveis
ou reutilizáveis. E, um ponto importante, que
de fato encaminhou esta pesquisa, foi a relação de gênero nos desfiles, que comprova
que não existe para eles uma barreira entre o
feminino e o masculino.

Como sempre existiu e ainda existe o
preconceito no Brasil e em outros lugares sobre a relação de cores masculinas e femininas,
ou seja, “rosa para meninas” e “azul para meninos, os alunos decidiram que iriam também
em seu desfile, fazer uma crítica a essa questão, disso veio o conceito de ‘EU SOU A COR
QUE EU QUISER’.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa com tem como base a
pesquisa de campo, com aspectos descritivos
e exploratórios, com também uma base bibliográfica com aportes teóricos como: Reality
show ‘Rupaul Drag Race’, ‘Project Runway’, a
usabilidade de roupas street wear, saias para
homens e roupas de cores neutras para não
impor cores a gêneros.

Deste modo, o método da pesquisa
se baseia em uma pedagogia de projetos que
pode ser definida como um método no qual a
classe se ocupa em atividades proveitosas e
com propósitos definidos.

Assim, no trabalho com projetos, o próprio aluno constrói o conhecimento e o professor é o mediador, propondo situações de
ensino baseadas nas descobertas espontâneas e significativas dos alunos. E após a visita
ao evento “São Paulo Fashion Week”, estes
alunos foram convidados a traçarem metas e
objetivos de como e sobre o que fariam para
criar seu próprio desfile na escola.
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Desse modo, as discussões aconteceram na sala de leitura e no palco da EMEF, e
para o desenvolvimento do projeto, os alunos
trouxeram suas próprias roupas de suas casas
e a partir desse momento os próprios delegaram funções de quem iria desfilar, fazer fotos,
filmagem, material de marketing e divulgação,
luz, som, produção e maquiagem. Assim, se
deram a coleta e seleção de dados para o desenvolvimento deste projeto:

Escolheram todas as etapas e foram
auxiliados e orientados pelos professores.
Houve diversos ensaios do espaço físico de
como seria o desfile, a movimentação cênica,
momentos de provar os figurinos, da decisão
das cores a serem utilizadas e prova de maquiagem.

ARTE HÍBRIDA
O híbrido torna-se uma característica
nas atividades artísticas contemporâneas, é
uma marca da nossa época. Antes as fronteiras entre as artes eram delineadas e guiadas
pelas bases de um pensamento moderno extremamente racional, onde o mundo foi dividido em campos de conhecimento e cada um
seguiu seu caminho.

VISITA AO SPFW
A convite da DRE Itaquera nos nomes
de Roseli Marcelli e a EMEF ROQUETTE PINTO
teve a honra de estar em pleno fashion week
com um grupo de 30 alunos que foram selecionados conforme demonstraram interesse em
estarem juntos nesse momento.

Como resultado, o desfile foi apresentado cerca de quatro vezes ao todo para os inteREUNIÃO DE ESCUTA DOS ALUNOS
grantes da escola, que resultou em uma grande apresentação no CEU Aricanduva, a qual
contou com a presença da DRE e as outras
Na semana de retorno do desfile os
apresentações aconteceram na nossa EMEF o alunos foram convidados a conversarem em
que mobilizou todos os alunos da escola.
um debate com as professoras Mariana, Kelly e
Rita sobre a experiência que tiveram no SPFW
e sobre suas percepções.

Professores e alunos se reuniram na
sala de leitura, onde democraticamente quiseram participar dessa próxima fase do projeto.
Durante esta conversa entre eles, as professoras atuaram como orientadoras do debate, todas as ideias partiram do grupo de alunos. Os
docentes somente auxiliaram a organizar “pensamentos”, fazendo perguntas que incentivaram a criatividade e a realização de tópicos de
pesquisa já mencionados aqui nesse projeto.
Esta fase durou cerca de quatro encontros iniciais, onde eles estabeleceram o tema primeiramente, um slogan e como trabalhar.
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DIVISÃO DE PRODUÇÃO
No quinto encontro os alunos delegaram as funções conforme suas preferências e
habilidades, os que se sentiam confortáveis
para serem modelos masculinos e femininos,
os produtores, o pessoal da maquiagem o fotógrafo e responsável pelo marketing e assim
por diante.

Foi muito interessante que durante o
processo surgiu a necessidade de que os(as)
modelos do desfile não seguissem padrões
estéticos pré definidos, percebemos no grupo
uma vontade imensa de representatividade e
fim de estereótipos.

A relação entre eles foi democrática e
absolutamente pacífica, contratempos existiram no processo, mas naturalmente eles foram
resolvendo os problemas e encontrando soluções práticas que não tiveram em absoluto hierarquias determinadas, foi mesmo o lugar da
escuta um dos outros.

CUSTOMIZAÇÃO DAS ROUPAS
Os alunos trouxeram roupas de casa,
de pessoas conhecidas, procuraram em brechós e logo após começaram a curadoria do
desfile e a customização dos figurinos conforme o que conversaram levando em consideração alguns pontos específicos.

A principal ideia foi a reutilização de
elementos das roupas e da livre criatividade de
criação e cada um, que tivesse em acordo com
os princípios que foram definidos por eles para
o conceito do desfile e também é real motivação sobre o reaproveitamento da vestimenta.

Conversaram sobre a importância de
valorizar o mercado têxtil mas em contrapartida como o consumismo as vezes nos leva a ter
mais do que realmente necessitamos, o desejo
de compra que altera relações de consumo,
especialmente em comunidades mais carentes
para tentar de alguma forma se adequar a padrões estabelecidos pela mídia e hoje em dia
pelas redes sociais.

Completaram a discussão falando sobre a necessidade de mudar padrões e de
como os desfiles de moda que assistiram no
São Paulo Fashion Week se diferencia do senso comum da/o modelo alta/o, magra/o sem
expressões.
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Tendências indicam que cada vez mais
a normatização do cotidiano, da beleza real
está mais próxima, eles mesmos identificaram
se com algumas pessoas que estavam ali e
esse tipo de conexão é muito importante para
a auto estima do adolescente nessa fase escolar.

Por definição para eles, a beleza é
uma caracterização de padrões mas que nós a
partir de mudanças de pensamento podemos
incorporar a beleza ‘real’ como um possível padrão.

MARKETING
A direção de arte foi assinada por um
aluno do nono ano, ele produziu e dirigiu as
fotografias e montou os pôsteres e folders que
foram distribuídos. Os alunos organizaram a
produção das fotografias, escolhendo roupas,
maquiagem e locação na escola dos momentos que eles gostariam de fotografar.

E sabem da necessidade de pedirem
o auxílio dos professores para darem um direcionamento no trabalho, atuando como equipe. Desse modo, a autora percebe que eles
conseguiam perfeitamente replanejar os momentos e avaliar as performances, inclusive
compreenderam toda a aula de linguagem fotográfica pois priorizaram por ter uma direção
de fotografia como unidade.

ENSAIOS E DESFILES OFICIAIS

Diversos ensaios foram realizados na
EMEF ROQUETTE PINTO durante o processo.

Os alunos sugeriram que a entrada
deveria ser dupla e no final todos juntos, foi
sugestão dele também toda a movimentação
cênica e a crítica social no final do desfile onde
a menina vestiu azul e o menino vestiu rosa.
Por fim fizeram os desfiles na EMEF e fomos
convidados a desfilar também em um grande
evento no CEU ARICANDUVA.

Para a autora deste artigo e pesquiLink do vídeo do desfile:
sadora e demais professores, foi interessante
apoiarem este processo, pois puderam acompanhar como os alunos interagem democra- https://www.youtube.com/watch?v=49Ii7q9ZgNs
ticamente e se organizam de forma rápida
conforme suas habilidades,.
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HISTÓRIA DA ARTE NA MODA
Segundo GRUMBACH (2019), a importância da história da arte é uma questão de vida,
a história da arte fundamenta a história da moda pois a arte é a história da gente de como entendemos e compreendemos o mundo, e moda é sempre comportamento, onde a sociedade do
dia a dia introduz diversos conceitos.

Existem necessidade de movimentos na humanidade e fundamentando e dando prioridade ao design da pra saber a estética e como os padrões viabilizam e reflexo de tudo que está
acontecendo no momento em que o homem vive. O homem faz reflexões artísticas diversas e a
moda não se desloca disso, a moda e a arte vivem de mãos dadas o tempo todos (GRUMBACH,
2019).

RELATOS DOS ALUNOS SOBRE O PROJETO
Depoimento sobre o dia
Por: Carloni - 8º A

“O desfile de moda foi um grande evento, ele mostrou que não precisa ter um padrão de
beleza pra ser incrível, nunca precisou, eles misturaram tudo sem preconceito nenhum, homem
e mulher sem desigualdade, foi lindo demais!”

Depoimento sobre o projeto “EU SOU A COR QUE QUISER”
Por: Oliveira - 9º B

“Achei super incrível, uma oportunidade única, trouxe mais oportunidade de conhecer
esse lado da moda.Tive contato com coisas ótimas pra mim, como conhecimento sobre o esse
mundo.
Mudou o pensamento sobre o que era um desfile, por que eu achava que desfile era
só para as mulheres, mas com a oportunidade que eu tive de participar, pude ver que eu estava
totalmente errado,mudou muito meu pensamento e eu vi que qualquer pessoa pode ser um (a)
modelo”.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Participar com a escuta alerta em todas as etapas, foi fundamental para mim como educadora e trabalhar a metodologia de projeto encaminhou uma compreensão melhor da importância no processo de escolha e criação de projetos e como os alunos tem que ter voz e escuta,
quando escutamos eles de forma mais atentas nosso olhar sobre o ensino aprendizagem muda,
se desenvolve e amadurece tomando caminhos não antes percorridos.

E nas palavras da autora deste artigo: “Eu sempre trabalhei com projetos em minha carreira docente porém dessa vez, com essa escuta modificada consegui ver que quando o trabalho deles é autoral do início ao fim o significado para eles e para nós professores é muito maior”.

“O dia do último desfile ficamos com a impressão de semente plantada e inclusive alguns alunos e alunas do nono ano confidenciaram a nós que esse projeto havia mudado suas
perspectivas de carreira que alguns estavam interessados em design em moda e como conseguiram mudar paradigmas existentes em relação ao senso comum de quem consome e produz
moda e a importância da moda na consciência mundial sobre arte e existência (AUTORA DO
ARTIGO)”.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA
RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO DIANTE DAS
DIFICULDADES DE APRENDIZAGEM

RESUMO: O presente trabalho traz como objetivos: refletir a importância da afetividade na
formação do indivíduo. Tendo como metodologia de trabalho a pesquisa bibliográfica, foi possível constatar que ao estabelecer um vínculo de afetividade com o aluno, o professor torna
o aprendizado mais significativo, estimulando a autoconfiança, o prazer pelas conquistas e o
desejo em aprender.

Palavras-chave: Afetividade; Dificuldade; Aprendizagem; Relação; Professor/Aluno.
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INTRODUÇÃO

C

om a evolução do tempo, da sociedade e história da Educação, a pedagogia
deixou de ser vista como uma mera transmissão do conhecimento, passando a
basear-se cada vez mais na psicologia da criança, na maneira em como ela vê e
interage como mundo e no como isto influi em seu aprendizado.
Hoje a maioria dos educadores tem a visão de se trabalhar a criança por inteira, levando
em consideração todos os seus aspectos: emocional, motor, cognitivo e afetivo; Ela é um ser
integral. “É preciso trabalhar o aluno como uma pessoa inteira, com sua afetividade, suas percepções, sua expressão, seus sentidos, suas crítica, sua criatividade” (MARCHAND MAX, 1985,
p.5).
Com isto o indivíduo passou a ser visto como um ser único e os educadores ao reconhecerem que as salas de aulas são heterogêneas, passaram a buscar as possibilidades de
aprendizagem do educando tentando entender e conhecer suas características individuais, a fim
de adequar a metodologia de trabalho e obter melhores resultados no ensino e aprendizagem.
Max Marchand (1985) traz o conceito de que ao conseguir estabelecer uma parceria
afetiva com o aluno o educador minimiza o fracasso escolar, gerado muitas vezes pelas dificuldades de aprendizagem ou pela falta de vontade de aprender. Compara a relação professor e
aluno com um espelho, onde a maneira como o educador se relaciona conduzirá ou não para
o sucesso.
O educador tem um papel fundamental na relação de aprendizado, pois ele será uma
ponte do indivíduo com o saber, que pode ser positivo ou negativo. Neste processo o aluno
traduz sentimentos e sensações, por isso sentir-se valorizado, respeitado e amado pode fazer
toda diferença. É preciso ter uma visão para além do grupo/ classe, mas com um olhar sensível também as necessidades individuais de cada bebê, criança, jovem ou adulto (MARCHAND
MAX, 1985).
Podemos considerar o ato de aprender como colocar em jogo suas hipóteses, confrontá-las e então criar um conceito, aprender, e neste sentido, quanto mais seguro o educando estiver,
terá facilidade em arriscar-se e ir em busca do novo, se fazendo fundamental neste contexto a
figura do educador como mediador. Vygotsky (1989) ressalta essa importância quando traz o
conceito de zona de desenvolvimento proximal, onde o educador deve atuar como mediador do
conhecimento que o indivíduo já têm para o novo.
Para que esta relação se estabeleça sendo eficaz é necessário criar um elo de confiança com o educando, de afetividade. Segundo Freire (1996), não existe educação sem amor.
“Ama-se na medida em que se busca comunicação, integração a partir da comunicação com os
demais” (Freire, Paulo, 1998 p.29).
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Freire (1996) ressalta que o educador precisa estar aberto ao gosto de querer bem, não
permitindo que sua afetividade interfira no cumprimento do seu dever de educador. Piaget (1954)
afirma que a afetividade não modifica a estrutura do funcionamento da inteligência, porém é a
energia que impulsiona a ação de aprender. Portanto, quando há uma relação de afetividade
entre o educador e o educando, provavelmente existe o prazer e o desejo de aprender, porém
isto só é possível se houver autoridade por parte do educador. Não no sentido de autoritarismo,
mas de uma relação de confiança mútua.
Dolores Avia (1995) relacionou emoções positivas como alegria e coragem ao afeto
positivo, que gera motivação para manter o estado de felicidade, enquanto a tristeza e o medo
relacionou ao afeto negativo. Na alegria, segundo a autora, a pessoa intensifica a confiança,
tentando formar vínculos sociais mediante o contato com sensações positivas e, na tristeza, a
pessoa reduz a sua atividade, tentando restaurar a sua energia, na procura de despertar a simpatia e atenção.
Oliveira (2007), afirmou que alguns sinais emocionais são muito evidentes e alguns
desses sentimentos transmitidos pelas crianças podem prejudicar a aprendizagem. Estes sentimentos são: a raiva, a agressividade, o medo, a timidez excessiva, a ansiedade e a insegurança
revelada pela baixa autoestima.
Sendo assim este artigo vem ressaltar o quanto a relação de afetividade entre professores e alunos podem auxiliar no processo de aprendizagem, minimizando as dificuldades ou
lidando de forma eficaz com elas. O trabalho tem como objetivo: refletir sobre a importância da
afetividade na formação do indivíduo; Significar a relação educador, indivíduo e aprendizagem;
e por fim, reconhecer a importância da relação de afetividade diante das dificuldades de aprendizagem.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE
NA FORMAÇÃO DO INDIVÍDUO
Em termos gerais existe um conceito de
que a afetividade está ligada apenas a ternura,
carinho e simpatia, porém de acordo com as
diversas literaturas a afetividade também está
ligada a: emoção, personalidade, motivação,
sentimento, paixão, estado de humor, atenção,
temperamento entre tantas outras coisas.
Por ser um termo utilizado em diversas
áreas conhecimento existem várias definições.
E a compreensão do real significado do afeto
está intimamente ligada a maneira que estabelecemos relações com o outro, desta forma tal
reflexão se faz fundamental aos educadores.
Ressalto no presente artigo as definições utilizadas na Educação e na Psicologia.

tas pelo autor, fazem com que o indivíduo vá
adquirindo maturação e crescendo em seu desenvolvimento. Neste contexto Wallon (1975)
mostra que a afetividade é expressa de três
maneiras: por meio da emoção, do sentimento e da paixão. Essas manifestações surgem
durante toda a vida do indivíduo, mas, assim
como o pensamento infantil, apresentam uma
evolução.
A emoção, segundo o educador, é a
primeira expressão da afetividade. Ela tem uma
ativação orgânica, ou seja, não é controlada
pela razão. A emoção é tida pelo autor como
a forma mais expressiva de afetividade e ganha destaque dentro de suas obras. Na relação
com o aprendizado é preciso encontrar-se com
estas três maneiras de ser afetado.
O sentimento, por sua vez, já tem um
caráter mais cognitivo. Ele é a representação
da sensação e surge nos momentos em que a
pessoa já consegue falar sobre o que lhe afeta - ao comentar um momento de tristeza, por
exemplo. Já a paixão tem como característica
o autocontrole em função de um objetivo.

Henri Wallon (1975) conceitua o afeto
como as relações que temos com o meio, em
seus estudos diz que ao ser afetado por elementos do meio externo o indivíduo é estimulado, como também por sensações internas de
: medo, alegria ou fome. Desta forma, o autor
defende que o processo de evolução depende
Ela se manifesta quando o indivíduo
tanto da capacidade biológica do sujeito quanto do ambiente, que o afeta de alguma forma, domina o medo, por exemplo, para sair de uma
situação de perigo. Conforme Wallon (1975):
a afetividade.
“O espaço não é primitivamente uma ordem
Sendo assim podemos dizer que a afe- entre as coisas, é antes uma qualidade das coitividade está intimamente ligada ao desenvolvi- sas em relação a nós próprios, e nessa relação
mento do indivíduo e que os afetos produzidos é grande o papel da afetividade, da pertença,
pelo meio, podem interferir na capacidade bio- do aproximar ou do evitar, da proximidade ou
lógica, impulsionando para um crescente de- do afastamento”
senvolvimento.
Desta forma na concepção do autor os
estímulo que envolvem a afetividade podem
ser negativos ou positivos influindo decisivamente na vida e no desenvolvimento do sujeito. Desta forma, ao avaliar o aprendizado ou
comportamento do aluno, não se pode olhar
os possíveis resultados apenas, pois alguns
Sabe-se que o desenvolvimento é re- podem ser uma reação aos estímulos afetivos
sultante das interações genéticas com o meio, oferecidos que não traduzem necessariamente
e que em conjunto, as três dimensões descri- o que constitui o indivíduo.

Ao estudar a criança, Wallon (1975)
não coloca a inteligência como o principal componente do desenvolvimento, mas defende que
a vida psíquica é formada por três dimensões
- motora, afetiva e cognitiva -, que coexistem e
atuam de forma integrada.
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Considerando este conceito é possível dizer que os estímulos que o ambiente escolar oferece e a relação de afetividade estabelecida entre
professores e alunos, podem ser um fator influenciador na aprendizagem do indivíduo.

A TRÍADE PROFESSOR, ALUNO E
APRENDIZAGEM
A relação educador-educando não
deve ser uma relação de imposição, mas sim,
uma relação de cooperação, de respeito e de
crescimento. O aluno deve ser considerado
como um sujeito interativo e ativo no seu processo de construção de conhecimento.

Há uma riqueza e uma beleza no que se
propõem as autoras do livro “os Fios da Infância,
que é olhar para os bebês e crianças potencializando a infância e o protagonismo, de maneira a
afetá-los através de experiências que estreitam os
Assumindo o educador um papel funlaços entre adultos e crianças e respeitam o tempo de viver a infância, tal concepção que se revela damental nesse processo, como um indivíduo
neste trecho da p. 26:
mais experiente. Por essa razão cabe ao professor considerar também, o que o aluno já
Se conseguirmos que os pequenos apre- sabe, sua bagagem cultural e intelectual, seu
ciem suas conquistas, descubram os outros, apren- conhecimento prévio, para a construção da
dam a manifestar seus sentimentos, conectem-se aprendizagem significativa e qualificada à sua
à natureza, deleitem-se com a arte, valorizem as realidade.
pequenas coisas, brinquem e aproveitem, usem a
lógica matemática para a vida, aproximem-se do
Os professores podem escolher entre
pensamento científico e da sabedoria popular, admirem a beleza do cotidiano, despertem os senti- olhar para trás, avaliando as deficiências do
dos, soltem a língua, abram-se ao não acadêmico, aluno e o que já foi aprendido por ele, ou olhar
celebrem a vida, aprendam a guardar recorda- para frente, tentando estimar seu potencial,
ções preciosas, descubram os arredores, iniciem porém para muitos especialistas o que imporo amor pelos livros e pela leitura, desfrutem de sua ta não é avaliar as dificuldades das crianças,
infância como crianças, tudo isso somado a que mas suas diferenças, pois elas são ricas, muito
sejam capazes de manifestar gratidão pelo que a mais importantes para o aprendizado do que
vida e as pessoas lhe dão, acreditamos que se as semelhanças.
pode requerer mais ou menos isso das aprendizagens na etapa da educação infantil (WALLON,
Não há um estudante igual a outro.
1975).
As habilidades individuais são distintas, o que
significa também que cada criança avança em
Este é um trecho que devemos reler mui- seu próprio ritmo. À primeira vista, ter como
tas vezes, e sempre nos trará um detalhe, um novo
missão lidar com tantas individualidades pode
pensamento, uma nossa perspectiva que reafirmaparecer um pesadelo, mas neste contexto exisrá que cada vivência será única e que partindo do
mesmo princípio as histórias serão sempre dife- te uma excelente oportunidade de promover a
rentes, porém potentes se nosso olhar estiver na troca de experiências.
sensibilidade de escuta dos bebês e crianças.
Eles devem ser o foco de toda proposta pedagógica, para além de suas necessidades,
mas na garantia de seus direitos. Desta forma, a
escola abrange para além do grupo/classe, mas
a cada indivíduo do grupo, tendo a possibilidade
de ser mais assertiva no processo de aprendizagem. No próximo capítulo discutiremos o quanto
as relações de afetividade podem ser influentes no
ambiente escolar.

Este desafio é suprido quando os educadores se portam como observadores atentos, capazes de ouvirem além de palavras, mas
os movimentos corporais, as reações e expressões faciais, utilizando desta observação
para avaliar e planejar novas ações de aprendizagens aos seus alunos, atuando de fato, na
Zona de Desenvolvimento Proximal, descrita
por Vygotsky.
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O professor e os colegas formam um
conjunto de mediadores da cultura que possibilita progressos no desenvolvimento da criança.
Nessa perspectiva, não cabe analisar somente a
relação professor-aluno, mas também a relação
aluno-aluno. Para Vygotsky (1989), a construção
do conhecimento se dará coletivamente, portanto, sem ignorar a ação intrapsíquica do sujeito.

de desenvolvimento 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 de companheiros
mais capazes. Esse conceito abre uma nova
perspectiva a prática pedagógica colocando a
busca do conhecimento e não de respostas corretas. Ao educador, restitui seu papel fundamenCom a troca de experiências proposta tal na aprendizagem, afinal, para o aluno construir
pelo autor, o professor naturalmente deixa de ser novos conhecimentos precisa-se de alguém que
encarado como a única fonte de saber na sala de os ajude, eles não o farão sozinho.
aula. Mas nem por isso tem seu papel diminuído.
Ele continua sendo um mediador decisivo, por
Assim, cabe ao professor ver seus aluexemplo, na hora de formar equipes mistas - com nos sob outra perspectiva, bem como o trabalho
alunos em diferentes níveis de conhecimento - conjunto entre colegas, que favorece também a
para uma atividade em grupo. A principal vanta- ação do outro na ZDP (zona de desenvolvimento
gem de promover essa mescla, na concepção proximal). Vygotsky (1989) acreditava que a novygotskiana (1989), é que todos saem ganhan- ção de ZDP já se fazia presente no bom senso
do.
do professor quando este elabora suas aulas.
Por um lado, o aluno menos experiente
se sente desafiado pelo que sabe mais e, com
a sua assistência, consegue realizar tarefas que
não conseguiria sozinho. Por outro, o mais experiente ganha discernimento e aperfeiçoa suas
habilidades ao ajudar o colega.

Nas palavras do próprio psicólogo, “a
zona proximal de hoje será o nível de desenvolvimento real amanhã”. Ou seja: aquilo que nesse
momento uma criança só consegue fazer com
a ajuda de alguém, um pouco mais adiante ela
certamente conseguirá fazer sozinha. Depois que
o autor elaborou o conceito, há mais de 80 anos,
a integração de crianças em diferentes níveis de
desenvolvimento passou a ser encarada como
um fator determinante no processo de aprendizado.

A interação e a valorização das diferenças em sala de aula é antiga. Nas primeiras décadas do século 20, o psicólogo bielorruso Lev
Vygotsky (1896-1934) já defendia o convívio em
sala de aula de crianças mais adiantadas com
aquelas que ainda precisam de apoio para dar
Neste conceito o professor está a todo
seus primeiros passos. O autor propõe a exis- tempo estimulando o aluno e mexendo com as
tência de dois níveis de desenvolvimento infantil. sensações que envolvem a afetividade: emoção,
personalidade, motivação, sentimento, paixão,
O primeiro é chamado de real e engloba estado de humor e atenção, que poderão ser deas funções mentais que já estão completamente cisivos para que o aluno tenha estímulos positidesenvolvidas (resultado de habilidades e conhe- vos, que o façam avançar e minimizem as dificulcimentos adquiridos pela criança). Geralmente, dades de aprendizagem. Desta forma a relação
esse nível é estimado pelo que uma criança rea- professor e aluno, vai além da aprendizagem enliza sozinha. Essa avaliação, entretanto, não leva volvendo a relação como um todo entre sujeitos.
em conta o que ela conseguiria fazer ou alcançar
com a ajuda de um colega ou do próprio proÁngeles e Isabel Abelleira, fazem uma
fessor. É justamente aí - na distância entre o que colocação interessante sobre a postura dos Edujá se sabe e o que se pode saber com alguma cadores, que contribui muito no estabelecimento
assistência - que reside o segundo nível de de- de vínculo com o aluno, na p. 30: “É por isso
senvolvimento apregoado por Vygotsky (1989) e que a Tecelã tem que ser uma pessoa com uma
batizado por ele de proximal.
sólida formação humana, humanística, didática
e cultural, que faça uma clara diferenciação enVai ser na distância desses dois níveis tre educar ludicamente e entreter crianças, bem
que estará um dos principais conceitos do au- como ser afetiva e próxima e ser infantil ou boba”.
tor: as zonas de desenvolvimento proximal, que
é definido por ele como: a distância entre o nível
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Ter um olhar humano para as situações
vividas em sala, estabelecendo uma relação dialógica com o aluno aproxima e propicia que as
práticas pedagógicas sejam mais significativas
e assertivas. É preciso que os educadores busquem a sensibilidade de olhar os detalhes da
infância, se portando como pesquisadores constantes das relações que os alunos estabelecem
entre si e entre todos os envolvidos nos processos da escola:

uma rede complexa de relações perturbadoras
que interferem no processo de aprendizagem
(BALESTRA, 2007).

Para um desenvolvimento adequado
das potencialidades psíquicas, e, portanto, das
funções ligadas ao aprendizado, é fundamental
a existência de um bom vínculo inicial parental
por meio do qual se estabelece o sentimento de confiança básica. A qualidade das relaO termo escuta provém da psicanálise ções afetivas interfere no desenvolvimento dos
e diferencia-se da audição. Enquanto a audição processos biológicos e consequentemente na
se refere à apreensão/compreensão de vozes e aprendizagem (BALESTRA, 2007).
sons audíveis, a escuta se refere à apreensão/
compreensão de expectativas e sentidos, ouvinSegundo Balestra (2007) “O grau de
do através das palavras, as lacunas do que é dito afetividade que envolve a relação do (a) proe os silêncios, ouvindo expressões e gestos, con- fessor (a) com os seus pares representa o fio
dutas e postura. A escuta não se limita ao campo condutor e o suporte para a aquisição do coda fala ou do falado, ao contrário, busca pers- nhecimento pelo sujeito. O aluno, especialmencrutar os mundos interpessoais que constituem te o da educação infantil, precisa sentir-se intenossa subjetividade para cartografar o movimen- gralmente aceito para que alcance plenamente
to das forças de vida que engendram nossa sino desenvolvimento de seus aspectos cognitivo,
gularidade (CECCIM, 1997, p. 31).
Escutar para além do audível deve per- afetivo e social: “para que uma criança aprenda, é necessário que ela tenha o desejo de
mear as relações no espaço escolar.
aprender. Nada nem ninguém podem obrigar
alguém a desejar” (CORDIÉ, 1996, p.23).

A RELAÇÃO DE AFETIVIDADE
DIANTE DAS DIFICULDADES DE
APRENDIZAGEM

As dificuldades de aprendizagens estão ligadas ao equipamento biopsicológico, e
ao investimento afetivo dessas funções. É um
tipo de desordem pela qual um indivíduo apresenta dificuldades em aprender efetivamente.
A desordem afeta a capacidade do cérebro em
receber e processar informação e pode tornar
problemático para um indivíduo o aprendizado
tão rápido quanto o de outro, que não é afetado por ela (BALESTRA, 2007).
A aquisição do aprendizado e do conhecimento depende da capacidade para
suportar tensão e frustração na aquisição do
novo. Portanto, é fundamental que se tenha a
preocupação de procurar entender a gênese
do fenômeno: se as dificuldades apresentadas
pela criança são expressão de conflitos emocionais da mesma, da família, do meio sociocultural ou uma resultante de um conjunto no
qual a criança é o emergente, o sintoma de

É preciso que o educador crie vínculos com seus alunos para que possa criar situações de aprendizagem, pois “o objeto a ser
conhecido deve contemplar os interesses que
caracterizam a fase de desenvolvimento mental em que se encontra a criança” (BALESTRA,
2007) e mais, o equilíbrio cognitivo necessita da afetividade (do interesse, da vontade, da
motivação que deve ser despertada pelo professor) para que haja a construção de novas
estruturas intelectuais.
Sendo assim, se faz fundamental a reflexão e compreensão do que de fato se caracteriza como dificuldade de aprendizagem. Precisa desmistificar o que pode ser uma reação
a um estímulo afetivo negativo, ou a um olhar
que deixou passar detalhes de aspectos individuais do aluno ao que se configura de fato
a uma dificuldade cognitiva. Entendendo que
o afeto será fundamental neste diagnóstico e
que a relação de confiança será primordial na
conquista de superação de dificuldades.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Através desta pesquisa foi possível constatar que a afetividade não está ligada apenas
a ternura, carinho e simpatia, mas também a: emoção, personalidade, motivação, sentimento,
paixão, estado de humor, atenção, temperamento entre tantas outras coisas. A afetividade está
intimamente ligada ao desenvolvimento do indivíduo e os afetos produzidos pelo meio, que por
meio de estímulos podem interferir positiva ou negativamente no desenvolvimento do indivíduo.
Não há um tempo determinado para que esta relação se estabeleça, é preciso ter calma e pouco a pouco conquistá-la, Assim como destaca Abelleira p. 35, uma hora o momento mágico
acontece:
Até que chega um dia – nunca se sabe quando, não tem data fixa – que no momento
em que as crianças entram na sala, nota-se que estão esperando que falemos algo. Com cada
novo grupo, há um momento mágico em que notamos um brilho diferente no olhar, uns olhos
expectantes, uma atitude confiante, um desejo de nos escuta, e é nesse dia que começamos a
entrelaçar os primeiros fios, com muito cuidado e com todo o sentido posto em suas reações
(ABELLEIRA, p. 35).
Desta forma é certo que ao estabelecer um vínculo de afetividade com o aluno, o professor torna o aprendizado mais significativo, estimulando a autoconfiança, o prazer pelas conquistas e o desejo em aprender. Aspectos que podem minimizar as dificuldades de aprendizagem ou
fazer com que professores e alunos lidem de forma saudável com ela, respeitando as limitações
e considerando todas as conquistas e formas de aprender (ABELLEIRA, p. 35).
O conceito descrito por Freire de que o indivíduo não se educa sozinho, mas por meio
das relações, deve permear as ações educacionais, para que a compreensão de ensino não
seja bancária, onde o aluno é visto como uma depósito de informações, onde o professor é detentor do saber e não estabelece nenhum elo afetivo e relação de confiança. É preciso garantir
sobretudo os direitos mútuos, uma relação dialógica, onde aquele que ensina também aprende
em que todos se enriquecem por meio das relações (LINHARES, 1999, p. 181).
É importante ressaltar que tal concepção, corresponde a um olhar global da escola, é
preciso agir como equipe, ter coerência nas relações humanas envolvendo gestão, educadores,
famílias e crianças. Que todos se respeitem e ajam em torno dos mesmos princípios e ideais
(LINHARES, 1999, p. 181).
Estudando, pesquisando e experimentando ações que valorizem as características próprias da faixa etária atendida, compreendendo seus contextos, histórias de vida e experiências
como estratégias pedagógicas para alcançar a qualidade na Educação: “Em meio ao cotidiano
da escola, onde estão instaladas rotinas e irrompem movimentos clandestinos não autorizados
com suas porções de destruição ou de recriação, transitam tradições e inovações que precisam
ser problematizadas, observadas e apropriadas por aqueles que fazem a escola” (LINHARES,
1999, p. 181). Dessa forma, favorecer momentos formativos que sensibiliza os educadores à
este olhar, é fundamental:
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[...] é necessário conhecer os pensadores e os pensamentos, integrar-se, pela via das
apropriações, às questões filosóficas e científicas que se objetivam em obras humanas imprescindíveis para que o sujeito do conhecimento tome consciência do seu tempo histórico, de suas
possibilidades e limites. É preciso compreender o movimento e a gênese daquilo que se tem
intenção de conhecer e transformar (ABRANTES; MARTINS, 2007, p. 319).
É preciso embasar as práticas em teorias existentes e criar as próprias na medida em
que se for experimentando e sendo assertivo nas intervenções e na reinvenção da prática docente. Neste aspecto a generosidade do compartilhar é muito potente na constituição de um
grupo. A escola se qualifica e avança, quando enxerga a potência de todos os envolvidos, o
ideal é despertar a sensibilidade do olhar e a atenção aos detalhes por parte de todos, criando
um ambiente colaborativo, democrático e de construções sólidas e coletivas:
Quanto mais for levado a refletir sobre a sua situacionalidade sobre o seu enraizamento
espaço-temporal, mais emergirá dela conscientemente carregado de compromisso com a sua
realidade, da qual, porque é sujeito, não deve ser simples espectador, mas deve intervir cada vez
mais (FREIRE, 1993, p. 61).
Porém isto, não pode trazer a ideia de uma escola estagnada, que um dia encontrará a
fórmula para suprir as dificuldades de aprendizagens e apenas reproduz, pois a escola é volátil,
se reinventa, se transformam tempo todo, a cada nova relação que estabelece novos conceitos
vai sendo criado. Revelando desta forma, a concepção que se tem do indivíduo que atende:
[...] é um ser social que se constitui nas muitas interações - provocadas pela cultura - que
vivencia, desde o seu nascimento. Portanto, os processos de vida e de educação são constitutivos do seu próprio processo de humanização. No entanto, as várias maneiras como a educação
pode ser organizada pelas políticas públicas produz diferentes resultados na formação deste
processo. Podemos inferir que a intencionalidade educativa revela uma determinada concepção
de criança, pois a forma como as práticas educativas se organizam revelam o modo de vê-la
(SOUZA, 2007, p.154).
Esta potência que se enxerga no indivíduo capaz de protagonizar o seu próprio desenvolvimento precisa ser garantida através de registros propiciando pontos de partidas, parâmetros
que embasam as decisões futuras é preciso historicizar os processos coletivos e individuais
através de uma documentação pedagógica potente, por meio de variadas formas de registros
(SOUZA, 2007, p.154).
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OS IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO
BRASILEIRA: UMA PROPOSTA DE ANÁLISE DA
EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA

RESUMO: Este artigo expõe problemáticas relacionadas à pandemia do Coronavírus (Covid-19)
e suas influências na qualidade da educação pública no Brasil. O objetivo geral é identificar,
por meio do Projeto de Lei 452/2020, quais são os riscos para a saúde ao expor funcionários,
docentes, estudantes e comunidades ao retorno das aulas presenciais. O objetivo específico
é analisar o patamar de desenvolvimento da educação nacional e quais práticas podem ser
incorporadas para que ela aconteça de forma qualitativa por meios digitais. Como embasamento teórico e metodológico iremos utilizar indicadores estatísticos da Organização Mundial da Saúde, publicações institucionais: a Constituição Federal do Brasil (1988) e a Lei de
Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN/96). Conclui-se que há dificuldade em obter
um alto grau de qualidade no ensino educacional brasileiro, assim como lidar com processos
de pandemias. Em meio aos desafios de compreender o ensino à distância como ferramenta
pedagógica na educação pública de ensino e garantir os aportes necessários para que este
ensino seja democrático.

Palavras-chave: Pandemia; Coronavírus (Covid-19); Educação Pública Brasileira; Projeto de Lei
452/20; Educação a Distância.
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INTRODUÇÃO

O

s Coronavírus são retrovírus (RNA), causadores de infecções respiratórias em
uma série de animais, incluindo aves e mamíferos. Sete tipos de coronavírus são
reconhecidos como patógenos em humanos. Os sazonais estão, em geral, associados a síndromes gripais. Nos últimos vinte anos, dois desses tipos foram responsáveis por
epidemias mais virulentas de síndrome respiratória aguda grave (SRAG).
A epidemia de SARS que emergiu em Hong Kong (China), no ano de 2003, com letalidade de aproximadamente 10% e a síndrome respiratória do Oriente Médio (MERS), que emergiu
na Arábia Saudita em 2012, com letalidade de aproximadamente 30%. Ambos estão inseridos
na lista de doenças prioritárias para pesquisa e desenvolvimento no contexto de emergência.
O novo coronavírus, denominado SARS-CoV-2, causador da doença COVID-19, foi identificado em 31 de dezembro de 2019 em Wuhan, na China. A Organização Mundial da Saúde
(OMS) confirmou a disseminação do novo coronavírus. No dia 21 de janeiro de 2020, os Estados
Unidos confirmaram seu primeiro caso importado. Dia 30 de janeiro, a OMS declarou a epidemia
uma emergência internacional (PHEIC). Ao final do mês de janeiro, diversos países já haviam
confirmado a existência de casos, incluindo Estados Unidos, Canadá e Austrália. No Brasil, no
dia 7 de fevereiro, já haviam nove casos sob investigação, mas ainda sem registros confirmados.
O potencial início do novo vírus coloca à prova a estrutura de vigilância sanitária mundial
e local, principalmente em um momento em que a redução de investimentos no Sistema Único
de Saúde (SUS) e na pesquisa, fragiliza a capacidade de detecção precoce e de resposta. O
Brasil precisa acompanhar o avanço de conhecimentos gerados no exterior, preparar-se para
pesquisas e demandas específicas que surgirão no país, incluindo diagnóstico, assistência, prevenção e promoção da saúde. Portanto, quando o alerta foi emitido pela OMS, a grande pergunta para o território brasileiro foi: estamos preparados?
Assim como qualquer outra crise no âmbito da saúde, a pandemia de coronavírus (COVID-19), nos coloca frente aos temas cruciais da vida, dentre eles, a educação. Nos referimos à
educação – ou reeducação – pessoal e coletiva, que nos permite encarar juntos, um evento da
natureza para o qual nos encontramos precariamente preparados e informados.
Desde março de 2020, ações de prevenção foram tomadas para reduzir o contágio da
doença, que se dá por meio do contato com pessoa ou local infectado, o que incluiu o fechamento e a suspensão de aulas presenciais em 188 países. Ao todo, 1.576 bilhões de alunos
foram afetados pela pandemia, de acordo com a Unesco.
Para enfrentar a crise, sem acarretar maiores danos ao aprendizado, o Ministério da Educação (MEC) autorizou o ensino remoto, via EAD, para diversas instituições de ensino públicas e
privadas, além do ensino superior. As aulas passaram a ser por plataformas virtuais, tais como
o Google Classroom, Plataforma Zoom, Microsoft Teams ou Google Meet.
Passado um trimestre de experimentações do ensino remoto e da extensão do período
de quarentena e isolamento social, o Prefeito do Município de São Paulo, Bruno Covas, juntamente com as propostas do Governo João Dória, encaminhou um projeto de lei que estabelece
medidas e ações para garantir o retorno às aulas presenciais na Rede Municipal de Ensino do
Estado de São Paulo.
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O objetivo geral deste trabalho é abordar, por meio deste projeto de lei 452/2020, quais
são os riscos para a saúde ao expor funcionários, docentes, estudantes e demais pessoas da
comunidade, em se tratando do retorno das aulas presenciais. Especificamente, pretendemos
analisar o patamar de desenvolvimento da educação nacional e quais práticas podem ser incorporadas para que ela aconteça de maneira eficiente por meios digitais.
Com o intuito de desenvolver um aporte metodológico para este trabalho, iremos nos
basear em indicadores estatísticos da Organização Mundial da Saúde (OMS), em publicações
institucionais, tais como a Constituição Federal do Brasil (1988), a Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDBN 9394/96), o Projeto de Lei 452/20, elaborado pelo Prefeito do Estado de São Paulo, Bruno Covas.
Pretende-se, com esta pesquisa, expor a PL 452/20 e as problemáticas que envolvem a
sua promulgação, assim como as principais consequências do retorno às aulas presenciais, que
acarreta em riscos de saúde por todos os envolvidos no processo educacional e a comunidade
em geral. Ao desenrolar da análise, propomos ferramentas para que o retorno às aulas se dê
por um encadeamento seguro, visto que estamos no decurso da pandemia, com altos índices
de transmissão e sem previsões para a vacinação.
No primeiro capítulo deste trabalho, iremos abordar os impactos causados pela pandemia na educação pública brasileira, além dos impactos que projetos de leis irão causar se forem
aprovados. No segundo capítulo, explanaremos sobre as perspectivas para o ensino a distância,
através dos meios virtuais e das tecnologias, assim como a democratização do acesso à estas
plataformas para fins educacionais.
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A transmissão do coronavírus acontece de uma pessoa doente para outra ou por
contato próximo por meio de: toque ou aperto
de mão contaminadas, gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro (ou secreções), objetos ou
A Covid- 19 é uma doença causada superfícies contaminadas (tais como celulares,
pelo coronavírus, denominado SARS-COV-2, mesas, talheres, maçanetas, brinquedos, teclaque apresenta um espectro clínico variando dos de computador, entre outros materiais).
de infecções assintomáticas a quadros graves.
Para realização de um diagnóstico clíniConforme a Organização Mundial da Saúde
(OMS), cerca de 80% dos pacientes com a do- co em pacientes que apresentam sintomas do
ença podem ser assintomáticos ou oligossinto- Covid-19 (tais como febre e síndrome respiratómáticos (poucos sintomas), aproximadamente ria aguda grave- SRAG), o médico pode solici20% dos casos detectados requerem atendi- tar o diagnóstico laboral de biologia molecular,
mento hospitalar por apresentarem dificuldade o RT-PCR em tempo real, que diagnostica tanto
respiratória, dos quais aproximadamente 5% a Covid-19, a Influenza ou a presença de Vírus
Sincicial Respiratório (VSR), normalmente até o
podem necessitar de suporte ventilatório.
oitavo dia do início de sintomas.

OS IMPACTOS DA PANDEMIA NA
EDUCAÇÃO PÚBLICA BRASILEIRA E
A APROVAÇÃO DO PROJETO DE LEI
452/20

Os sintomas da Covid-19 podem variar
de um resfriado, a uma Síndrome Gripal-SG
(com um quadro respiratório agudo, evidenciado por, pelo menos, dois dos seguintes sintomas: sensação febril ou febre associada a dor
de garganta, dor de cabeça, tosse, coriza) ou
até mesmo uma pneumonia severa, nos casos
mais graves, pode-se chegar a uma trombo-embolia pulmonar. Os principais sintomas da
doença são: Tosse, febre, coriza, dor de garganta, dificuldade para respirar, perda de olfato (anosmia), alteração do paladar (ageusia),
distúrbios gastrointestinais (náuseas/vômitos/
diarreia), cansaço (astenia), diminuição do
apetite (hiporexia) e dispnéia (falta de ar).

Pode ser solicitado um exame imunológico, que detecta ou não, a presença de
anticorpos em amostras coletadas a partir do
oitavo dia de início dos sintomas, sendo eles: o
Ensaio imunoenzimático (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay- ELISA); a Imunocromatografia (teste rápido de detecção de anticorpos),
a Imunoensaio por Eletroquimioluminescência
(ECLIA), ou elaborar a pesquisa de antígenos,
procurando por resultados reagentes para SARS-CoV-2, pelo método de Imunocromatográfico
para detecção de antígeno.
Em pacientes assintomáticos, para o
diagnóstico laboral, pode-se realizar exames
de biologia molecular realizado pelo método
RT-PCR em tempo real, obtendo resultado detectável para SARS-CoV-2; ou então realizar o
exame imunológico, com resultado reagente
para IgM e/ou IgA, realizado pelos seguintes
métodos: Ensaio imunoenzimático (ELISA) e
Imunocromatografia (teste rápido), para a detecção de anticorpos.

Alguns sintomas, tais como a perda de
olfato e do paladar, assim como dificuldades
para respirar, podem perdurar meses após estar curado do vírus, acarretando complicações
a longo prazo. Em crianças, além dos sintomas
anteriores, considera-se também a obstrução
nasal, a desidratação e a falta de apetite (inapetência), na ausência de outro diagnóstico
específico. Em idosos, deve-se considerar tamDentre as recomendações elaboradas
bém, critérios de agravamento, tais como: síncope (desmaio ou perda temporária de consci- pela OMS, como medidas de prevenção, esência), confusão mental, sonolência excessiva, tão: lavar as mãos com frequência, utilizando
água e sabão, a higienização das mãos com
irritabilidade e falta de apetite (inapetência).
álcool em gel 70%, ampliando a frequência de
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higienização estando em ambientes públicos,
ou ambientes de trabalho, prédios, instalações,
transporte público ou quando tocar superfícies
e objetos de uso compartilhado.
Ao tossir ou espirrar, cubra o nariz e
a boca com lenço ou com a parte interna do
cotovelo. Recomenda-se não tocar olhos, nariz,
boca ou a máscara de proteção com as mãos
não higienizadas. Manter a distância mínima de
um metro entre pessoas em lugares públicos e
de convívio social, evitando abraços, beijos e
apertos de mãos. Higienizar com frequência o
celular, brinquedos de crianças e outros objetos que são utilizados com frequência.

DADOS CORONAVÍRUS
PAÍS
CASOS
MORTES
CUBA
2.646
87
VENEZUELA
19.443
169
URUGUAI
1.278
35
PARAGUAI
5.485
52
SURINAME
1.760
26
ARGENTINA
196.543
3.612
PERU
422.183
19.408
EQUADOR
86.232
5.736
CHILE
359.731
9.608
BOLÍVIA
78.793
3.064
COLOMBIA
306.181
10.330
BRASIL
2.707.877
52.040
TOTAL
4.188.152
104167
Fig.1- Tabela indicativa de dados de casos confirmados da Covid-19 nos países da América
do Sul e mortes confirmadas. Fonte: Organização Mundial da Saúde (OMS) em 03 de Agosto
de 2020.

Não compartilhar objetos de uso pessoal, tais como talheres, toalhas, pratos e copos.
Manter os ambientes limpos e bem arejados.
Evitar a circulação desnecessária nas ruas, estádios, teatros, shoppings, shows, cinemas e
igrejas. Se estiver com sintomas, evite contato
próximo com outras pessoas e busque orientaComo podemos observar nos dados
ções médicas. Recomenda-se a utilização de
apresentados na tabela anterior, extraída da
máscaras em todos os ambientes externos.
Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil encontra-se em primeiro lugar no ranking de
A velocidade de propagação de uma
países da América do Sul, em casos confirmadoença pode ser avaliada pelo seu número bádos e na taxa de letalidade, com mais de dois
sico de reprodução (R0), definido como o númilhões de casos e mais de cinquenta mil mormero médio de casos secundários gerados por
tes. Em um total de países, apenas na América
caso primário. Os pressupostos iniciais de R0
do Sul, temos mais de quatro milhões de infecpara o SARS-CoV-2 variam de 1,6 a 4,1 . À metados com mais de cem mil mortes, isto sem
dida de comparação, a epidemia de Influenza
contar os países da América do Norte, Europa,
A H1N1 2009, apresentou R0 entre 1,3 e 1,8 , Ásia, África e Oceania.
alcançando uma taxa de ataque de 643 casos
por 100 mil, ficando entre 50 e 70/100 mil nos
No período de janeiro a maio do ano
demais estados do Sudeste.
de 2020, tivemos trezentos e dezessete mil
O SARS-Cov-2 possui uma transmissibilidade maior em condições semelhantes às
do vírus H1N1, resultando em uma taxa de ataque também maior. A predição do impacto em
internação e mortalidade foi constatada nos
dados da tabela abaixo, no qual demonstra a
taxa de casos registrados e a letalidade nos
países da América do Sul:

mortes pelo Coronavírus ao redor do mundo.
Ações preventivas foram tomadas para a redução do contágio e disseminação da doença
– o que incluiu o fechamento e a suspensão
de aulas presenciais em 188 países, além do
fechamento de comércios e estabelecimentos
não essenciais por um período de quarentena.
Em se tratando de educação, foram mais de
um 1,576 bilhão de estudantes (91% do total)
afetados pela pandemia, de acordo com os dados da Unesco.
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Frente à esse panorama conturbado e
assustador, não apenas na área da saúde, mas
também do aprendizado das crianças, jovens
e adultos, os impactos no ensino são vários.
A maioria das escolas não contam com o suporte necessário para o oferecimento do ensino remoto ou a distância. A verdade é que,
pouquíssimas pessoas imaginavam uma pandemia com a proporção que a Covid-19 tem
alcançado nos últimos tempos propostas do
(PL 452/20).
Apesar de o suporte do ensino remoto estarem mais presentes em instituições do
Ensino Superior, as plataformas digitais eram
aproveitadas pela minoria dos estudantes da
Educação Básica. E em pouco tempo, as escolas necessitam encontrar maneiras para se
adaptarem a estas tecnologias. Além desta
problemática, poucos professores tiveram a
formação adequada para lecionar a distância.
A aula remota se torna muito diferente da prática presencial da sala de aula, a dinâmica de interação com os alunos se torna diferente, além
das formas de comunicação com familiares
(PL 452/20).

Este segmento possui seus desgastes
para ambos os lados. Os familiares e responsáveis se sentem sobrecarregados com a nova
demanda combinada ao trabalho na forma de
home office e afazeres do lar, mas passam a
valorizar mais os professores e a escola. De
outro lado, as instituições de ensino tornaram-se mais cobradas pelos familiares. Os professores e gestores passaram a trabalhar o dobro
de tempo para suprimir a demanda de aulas
online, garantir o suporte aos estudantes com
maior dificuldade, planejamento de aulas, correção de atividades (que eventualmente são
elaboradas no formato digital), retorno às dúvidas dos estudantes, reuniões institucionais e
cursos de qualificação (PL 452/20).
Embora haja muitos aspectos negativos, os resultados desta quarentena podem
ser positivos. Por fim, todos almejam o melhor
ensino para as crianças e os jovens, portanto
precisamos estabelecer relacionamentos respeitosos, transparentes e objetivos. Outra contrariedade que a pandemia evidenciou foi o fato
da desigualdade social e de acesso às tecnologias, o que na área da educação gerou muitas desigualdades entre os alunos que podem
dar continuidade ao seu processo de aprendizagem virtualmente e outros que sequer possuem um dispositivo eletrônico com conexão à
internet em sua residência (PL 452/20).

As crianças e jovens também não estavam acostumados a rotinas de estudos mais
intensas em casa, ambiente no qual normalmente priorizavam atividades de descanso e
entretenimento. Dessa forma, os estudantes
da Educação Infantil e do Ensino Fundamental,
Segundo a estimativa da Instituição Fisnão possuíam a maturidade para lidar com a cal Independente (IFI) do Senado, com a crise
autonomia implícita nos sistemas de ensino à provocada pelo Coronavírus, a taxa de desemdistância (PL 452/20).
prego deve chegar a 14,2% ao fim de 2020.
Com as perspectivas de queda da atividade
Por um outro lado, o afastamento das econômica neste ano, há um número maior
escolas de modo presencial, acarretando o es- ainda de trabalhadores que poderiam perder
tudo em casa, demonstrou em muitos casos, o o emprego. Isto se deve às próprias restrições
quanto as famílias estavam afastadas da esco- da pandemia, uma vez que as autoridades sala e do acompanhamento do aprendizado de nitárias recomendam o isolamento social como
seus filhos. Ao terem que acompanhar o apren- uma forma de conter o avanço da doença (IFI,
dizado e estar presente na rotina de estudos, 2020).
pais e mães perceberam a necessidade de estarem mais próximos e inteirados do material
didático, das atividades e das metodologias
adotadas pelos professores (PL 452/20).
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Na área da educação, o fator econômico também prejudicou funcionários, com congelamento de salários, pais e responsáveis de
estudantes também se viram com dificuldades
para manter financeiramente a educação de
seus filhos. Neste cenário, grande parte dos
trabalhadores enfrentaram grandes privações
a respeito das remunerações recebidas (IFI,
2020).

Outra questão que o projeto de lei
aborda é sobre o credenciamento das instituições de ensino e possível privatização da educação. Segundo o inciso segundo do Artigo 8,
Capítulo 1; a instituição de ensino credenciada
deve garantir a alimentação adequada para as
crianças atendidas pelo programa educacional. A questão é como o projeto de lei irá garantir a qualidade da alimentação das crianças
e jovens, e que isto chegue até eles de forma
Diante destas situações se perduran- satisfatória (IFI, 2020).
do ao longo do primeiro semestre de 2020, o
Prefeito do Estado de São Paulo Bruno Covas,
Na prática, a secretaria de educação
conforme art. 49 da Lei Municipal 14.141/2006 entregou vouchers e cartões-alimentação, dise art. 8 do inciso I do Decreto 55.838/2015, ponibilizando valores entre cinquenta e cem
submeteu à exame de deliberação de um pro- reais mensais, destinados à alimentação dos
jeto de lei para o retorno às aulas na Rede Mu- estudantes credenciados nas escolas municinicipal de Ensino (IFI, 2020).
pais de ensino. O problema evidenciado é que
esta ajuda não resolve os déficits nutricionais
Os parâmetros a serem adotados pelo acarretados pelo baixo consumo em alimentos,
Município de São Paulo, caso a proposta en- também não garantem que os estudantes irão
contre deferimento pela Assembleia Represen- consumir alimentos nutritivos e de qualidade
tativa, demonstra a forma como o Poder Pú- (IFI, 2020).
blico Municipal pretende enfrentar os desafios
gerados pela pandemia do Coronavírus, além
Professores da educação básica de
das contrariedades gerados pelo isolamento São Paulo se mostraram contra o Projeto de
social, a fim de resguardar e obter as melhores Lei 452/20, elaborado de forma emergencial
resoluções para o retorno das aulas dos estu- pelo prefeito Bruno Covas, projeto no qual já
dantes (IFI, 2020).
foi aprovado em votação na Câmara Municipal.
Docentes, funcionários de escolas municipais
O Projeto de Lei 452/2020, por meio e pais de estudantes, repudiaram o projeto de
de seus artigos, expõe medidas de proteção lei da gestão municipal. Eles criaram vídeos e
aos estudantes, funcionários, docentes e co- publicaram em redes sociais pelo movimento:
munidade, quanto ao retorno das aulas presen- #Não ao PL 452. Para a professora Rebeca
ciais nas instituições de ensino, mas na prática Castiglione, uma das organizadoras do movinão se responsabiliza caso haja estudantes ou mento contrário ao projeto, ela afirma que no
profissionais infectados. Neste caso, a decisão artigo sexto do PL, que consiste na concessão
de encaminhar as crianças e jovens para a ins- de benefício pago individualmente por criança
tituição de ensino passou a ser uma decisão de 4 e 5 anos diretamente a instituições crecomplexa considerada pelos pais e responsá- denciadas (privadas), há um prejudicial à eduveis. Ao mesmo tempo em que eles se preo- cação pública, pois sugere o seguimento da
cupam com a qualidade da educação de seus terceirização da educação infantil (IFI, 2020).
filhos, o fator econômico, a necessidade retornar presencialmente a seus trabalhos, também
De acordo com Rebeca Castiglione, a
se mostram preocupados com a saúde e se- destinação de verba da educação pública à
gurança dos mesmos, estando diante de uma rede privada afeta a qualidade da educação.
pandemia sem precedentes (IFI, 2020).
Outra crítica do movimento aderido por professores, funcionários, familiares de estudantes e
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comunidade é o movimento em relação aos
professores contratados de forma temporária
ao invés dos profissionais aprovados em concursos públicos. Segundo Castiglione, esta
medida enfraquece e desvaloriza a profissão
docente.
O Sindicato dos Profissionais em
Educação no Ensino Municipal de São Paulo
(Sinpeem) se colocou contra diversos trechos
do PL 452/20. Para o sindicato, diante dos
mais de mil óbitos diários pela pandemia de
Covid-19 e de mais de dois milhões de infectados pelo país, além das condições precárias
das escolas, não há como assegurar o direito
à vida e a segurança dos alunos, profissionais
de educação e suas famílias. O Sinpeem avalia
que o retorno sem cumprimento integral das
diretrizes de saúde oferecerá risco a todos os
envolvidos, portanto sugere que as aulas presenciais sigam suspensas até o fim de janeiro
de 2021.
Ao analisar a realidade do cotidiano
das escolas públicas e as medidas de saúde,
tais como: não compartilhar brinquedos, objetos de uso pessoal, manter distância de um
metro entre pessoas e das minicamas, limitar
o manuseio de livros e garantir a desinfecção
regular; são medidas impraticáveis no dia a
dia das escolas. Além dos gastos orçamentais
para a Prefeitura de São Paulo, para garantir
o uso de equipamentos de proteção individual (EPIs e máscaras), materiais descartáveis
para alimentação, materiais e funcionários de
limpeza; nada garantirá que estes materiais realmente chegarão às instituições de ensino, e
que não haja riscos de transmissão e contágio
dentro dos ambientes escolares.

Visto as questões abordadas sobre
a crise na área da saúde, que afetou aspectos educacionais, além das propostas do PL
452/20, no capítulo adiante iremos abordar
possibilidades para o ensino a distância e a democratização do acesso à educação de qualidade por meios digitais e tecnológicos. Visando apoiar a continuidade do ensino a distância,
além da retomada das aulas de forma segura,
assim que já exista uma vacinação e um controle sobre a doença (LANA et al. 2020).

PERSPECTIVAS PARA O ENSINO A
DISTÂNCIA E DEMOCRATIZAÇÃO DO
ACESSO À EDUCAÇÃO
As ferramentas da Educação a Distância (EAD) estão sendo cada vez mais utilizadas
na Educação Básica, Superior e em cursos.
Esta modalidade de educação é mediada pelas tecnologias de informação e comunicação,
com o objetivo de possibilitar a interação entre
professor e estudante. É uma ferramenta de ensino que passou por momentos históricos, desde cursos por correspondência até a modernidade, com o uso da internet; e que atualmente,
tais ferramentas se encontram amparadas por
legislação específica (LANA et al. 2020).

Com a pandemia do novo Coronavírus,
a alternativa encontrada pelas instituições de
ensino para estarem de acordo com as medidas de saúde propostas pela Organização
Mundial da Saúde e respeitarem o isolamento
social para conter as formas de contágio, foi
aderir amplamente e quase que exclusivamente a Educação a Distância. As aulas online passaram a fazer parte da rotina de milhares de
estudantes e até mesmo foram adotadas por
profissionais autônomos, lojas, restaurantes,
A charge a seguir, criada pelo cartunis- para driblar a atual crise (LANA et al. 2020).
ta Laerte Coutinho, e publicada no jornal Folha
de São Paulo, ilustra criticamente as propostas
Segundo o portal da Educa Mais Brasil
de retomada das aulas presenciais, colocando , a educação a distância experimentou um larem risco não apenas a saúde de milhares de go crescimento no país. Ao longo dos últimos
crianças e jovens, assim como a vida de fun- anos, apenas em cursos superiores, os mócionários, professores, famílias e comunidade. dulos EAD superaram os cursos presenciais.
No ano de 2019, foram mais de 1,4 milhão
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de alunos na modalidade EAD, 52% do total
de matriculados das instituições de ensino. O
Ministério da Educação (MEC) autorizou, com
a suspensão das aulas pela pandemia, a dar
prosseguimento nos estudos por meio do funcionamento dos cursos à distância, até que a
situação esteja normalizada no país.
O Conselho Nacional de Educação
(CNE) autorizou que as atividades não presenciais poderiam ser adotadas em todas as
etapas de ensino, desde a educação infantil
até o ensino superior. Sendo assim, atividades
elaboradas pelo corpo docente passam a ter
validade por meio digital e podem contar para
cumprir a carga horária obrigatória das escolas
e universidades.
O ensino EAD aconteceu de forma repentina e a adequação à nova modalidade precisou ser imediata, para a grande parte das instituições de ensino e profissionais, por conta da
pandemia. Segundo a pesquisa realizada pelo
Instituto Península (13 e 14 de maio de 2020),
avaliando respostas de mais de sete milhões
de professores de todo o país, 83% dos professores se sentem despreparados para dar aulas
virtualmente (EDUCA MAIS BRASIL, 2020).

O artigo 80 da LDBN prevê que a oferta dos cursos de educação a distância será
supervisionada pelo Ministério da Educação
(MEC). Segundo o decreto 9.057/2017, define a educação a distância como uma modalidade educacional que utiliza a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino
e aprendizagem ocorra com a utilização dos
meios e tecnologias de informação e comunicação apropriados, com pessoas qualificadas,
políticas de acesso, acompanhamento, avaliação compatíveis, desenvolvendo as atividades
educativas por profissionais e estudantes que
estejam em lugares e tempos diferentes (EDUCA MAIS BRASIL, 2020).
De acordo com o parágrafo quarto do
artigo trinta e dois da LDB, o ensino fundamental será de forma presencial, sendo o ensino a
distância utilizado como uma complementação
de aprendizagem, salvo em situações emergenciais. Guarezi e Matos (2012), afirmam que a
EAD apresenta algumas características quanto
à sua utilização, tais como: autonomia, comunicação e processo tecnológico. Em relação à
autonomia, o estudante pode definir o melhor
horário e local para estudar (salvo grades horárias pré-definidas por escolas e instituições),
conforme seu ritmo e estilo de aprendizado,
promovendo materiais diversos que garantam
sua autoaprendizagem.

A educação infantil, segundo esta pesquisa, foi a mais afetada pelos mecanismos de
aula online. Os professores necessitam se empenhar para o desenvolvimento de videoaulas,
Com relação aos meios de comuniou aulas em tempo real, a fim de captar a aten- cação, é uma ferramenta mediada, podendo
ção dos alunos (EDUCA MAIS BRASIL, 2020). ocorrer em tempo real (aulas online ao vivo)
ou de forma assíncrona, quando estudantes e
Em se tratando de normas com rela- professores não estão conectados ao mesmo
ção ao ensino a distância no Brasil, as bases tempo, ocorrendo por meio de fóruns e menlegais para esta modalidade de ensino foram sagens eletrônicas. Estas formas de comuniestabelecidas pela Lei de Diretrizes e Bases da cação permitem que um maior número de
Educação Brasileira (LDBN 9394/96). Esta lei estudantes possa ser atendimento ao mesmo
federal normatiza todo o funcionamento do sis- tempo e com um curto espaço de tempo, de
tema educacional do país, desde a educação forma remota (GUAREZI, MATOS, 2012).
básica até o ensino superior, de instituições
públicas e particulares (EDUCA MAIS BRASIL,
2020).
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Com relação ao aspecto tecnológico,
diversas ferramentas são colocadas à disposição dos estudantes e professores para facilitar a comunicação e o acesso à disciplina. De
acordo com as ferramentas dispostas, a instituição de ensino juntamente com o docente, podem utilizar plataformas de ensino, tais como:
o site educacional, plataformas de armazenamento de conteúdos do Google Classroom, ou
o Google Drive, Microsoft Teams, Plataforma
de vídeo Zoom, Google Meet (GUAREZI, MATOS, 2012).

mia, reabre a discussão sobre essa modalidade de ensino, assim como o debate à respeito
da educação a distância para o ensino básico.
Em maio de 2019, essa polêmica já havia surgido na sociedade brasileira, quando o projeto
de lei 2.401/19 foi enviado à Câmara dos Deputados, visando regular a educação domiciliar. Em 2011, a Organização das Nações Unidas (ONU) declarou o acesso à internet como
um direito humano, porém o contexto da pandemia nos fez enxergar o quanto ainda existem
pessoas afastadas desse direito (GUAREZI,
MATOS, 2012).

De acordo com as pesquisadoras Karine Martins e Danieli From, a educação precisa acompanhar a sociedade e a nova ordem
econômica global, além de redimensionar as
formas de pensar a respeito do uso das tecnologias para as salas de aula. Às instituições
de ensino, cabem o desafio de promover uma
educação de qualidade, qualificando professores e estudantes a utilizarem as tecnologias
disponíveis, ampliando as possibilidades de
uso do computador e da internet no ambiente
pedagógico (GUAREZI, MATOS, 2012).

Apesar de todas estas dificuldades listadas, professores e gestores estão esperançosos com as expectativas pós-pandemia, e
apostam na educação a distância, pois durante
este período de quarentena, o ensino EAD foi
uma ferramenta que garantiu que a educação
não parasse. Este contato virtual com os alunos, mesmo que mínimo, diminuiu a possibilidade de ampliar ainda mais a evasão escolar.
O ensino a distância se trata de uma tendência mundial que não apenas está relacionado
ao isolamento social, mas também um fator de
A pandemia do Covid-19 propiciou as- adaptação a um âmbito tecnológico (GUAREpectos positivos no contexto educacional com ZI, MATOS, 2012).
as plataformas de ensino EAD, como a autonomia dos estudantes com o uso de tecnologias,
Este contexto de pandemia propiciou o
mas também evidenciou as desigualdades en- despertar para a formação de um novo comtre as classes sociais menos favorecidas, que portamento nas pessoas, de que elas podem
não possuem acesso à computadores, celula- ser mais autônomas, de que a educação não
res, internet e materiais didáticos. A desigual- pode ficar vinculada exclusivamente a um lugar
dade neste caso, separa quem pode acessar físico fixo ou atrelada apenas a uma instituição.
às aulas com seus aparelhos tecnológicos e A educação se provou como uma responsabirede de internet a quem esteja completamen- lidade tanto dos Estados quanto das famílias
te desamparado. Além do fator emocional, a (GUAREZI, MATOS, 2012).
presença física no ambiente escolar foi substituída por telas e se restringe aos espaços das
A expectativa para o retorno das aulas
casas, o que nem sempre possui um ambiente presenciais é que nós possamos ser profisadequado para os estudos (GUAREZI, MATOS, sionais ainda melhores e que nossos alunos
2012).
possam reconhecer o valor do trabalho educacional, resgatando os alunos que não foram
O homeschooling é a substituição in- beneficiados pela educação a distância. O
tegral da frequência à escola pela educação ambiente presencial, embora seja visto como
doméstica, na qual os pais são responsáveis essencial, abrirá espaços para o novo, para
a dar um suporte para a educação formal dos o ensino a distância e o uso das tecnologias
filhos. A paralisação das aulas devido à pande- (GUAREZI, MATOS, 2012).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O intuito deste trabalho pautou-se em uma pesquisa sobre os impactos da pandemia na
educação brasileira e propostas para a educação a distância (EAD). Contemplamos, no primeiro
capítulo, as repercussões causadas pela pandemia na educação pública brasileira, além de uma
explanação sobre os projetos de lei a serem adotados para o retorno das aulas presenciais.
A pesquisa nos desperta sobre os altos índices de transmissão e contágio, além da alta
taxa de mortalidade no Brasil e no mundo. O novo Coronavírus é uma doença no qual seus sintomas podem variar a quadros clínicos assintomáticos até os mais graves; além de ser um dos
responsáveis por agravar os sistemas públicos de saúde, educação e nos fatores econômicos
que já se encontravam deficientes.
O que pudemos constatar é que há falta de recursos para que o retorno às aulas presenciais, assim como propõe o Projeto de Lei 452/2020, tenham sucesso. Para que a retomada
presencial acontecesse seria necessário um largo investimento em equipamentos de proteção,
álcool em gel, itens de limpeza e higienização, materiais descartáveis; e tudo isto geraria altos
custos de investimento do governo, o que na prática não se garante que não haja falta de insumos para todas as instituições de ensino.
De outro lado, além da falta de recursos para todas as instituições, garantir que todos os
estudantes sigam as recomendações demandaria que o foco não estivesse contido apenas nos
aspectos pedagógicos, mas em seguir protocolos de saúde e higienização.
Apesar da deliberação do governo estadual e da prefeitura de São Paulo, o retorno às aulas presenciais não acontecerá em setembro de 2020. Embora o estado de São Paulo preencha
os requisitos mínimos de reabertura de comércios e locais públicos, a administração municipal
acredita que um retorno escolar representaria um aumento significativo no número de casos da
Covid-19 na cidade. Uma das pesquisas que acarretou esta decisão de não reabrir as escolas
é o fato de que cerca de 64,4% dos estudantes serem assintomáticos (dois a cada três alunos).
Segundo o prefeito do Estado de São Paulo, Bruno Covas, é muito mais complicado manter o distanciamento social dentro da sala de aula, das escolas, em comparação com espaços
públicos, restaurantes, lojas e estabelecimentos. Para que o aprendizado dos alunos continue
acontecendo de forma efetiva, tentando manter a qualidade educacional do ensino presencial e
o distanciamento social recomendado pela Organização Mundial de Saúde (OMS), o Ministério
da Educação autorizou que o ensino transcorresse completamente na forma online, por meio das
plataformas digitais, tais como Zoom, o Classroom, o Teams e o Meet. Estas propostas tiveram
a finalidade de assegurar que o ensino continuasse durante o período de isolamento social da
pandemia.
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O que podemos observar na nossa realidade é a desigualdade social que afeta milhares
de estudantes, quase sempre associado às condições do estudo, ao acesso à escola e questões
da valorização e da formação precária dos professores, além dos acessos às tecnologias, internet, meios digitais e materiais didáticos. Todos estes fatores sócio econômicos se amplificaram
durante a pandemia, pois evidenciou ainda mais a desigualdade presente entre os alunos que
poderiam ou não ter acesso à estas plataformas para a continuidade dos estudos neste período.
Um dos aspectos positivos testemunhados durante o isolamento social foi o fato de familiares estarem mais presentes e envolvidos no processo educacional de seus filhos, além da
valorização e o respeito aos profissionais da educação, no qual encontram-se empenhados e
desempenhando jornadas extensas para garantir que a aula online tenha a qualidade equiparável da aula presencial.
No segundo capítulo, traçamos perspectivas para o ensino a distância e a democratização do acesso a educação. Esta transição entre ensino presencial e remoto se deu abruptamente e, na prática, boa parte dos profissionais e estudantes estavam despreparados para um
ensino completamente a distância. Este modelo educacional afetou não apenas a forma pedagógica de ensinar, mas influenciou diretamente na saúde emocional de estudantes e profissionais.
O que temos na teoria, são leis que aprovam o ensino EAD, mas este ensino ficando quase que
exclusivo de universidades e do ensino superior. A educação infantil e o ensino fundamental,
anteriormente à pandemia, havia um desenvolvimento precário com relação ao uso das tecnologias em sala de aula, assim como as possibilidades de parte do ensino acontecer remotamente.
Ao longo do trabalho contribuímos com medidas assertivas para que as ferramentas do
ensino a distância sejam amplificadas, de forma que seu uso alcance os estudantes menos favorecidos. Almeja-se um sistema de educação efetivo e de qualidade por meios remotos, mas que
também o retorno de milhares de estudantes ao ensino presencial seja de forma segura. Por fim,
espera-se que, por meio desta pesquisa, haja uma compreensão melhor a respeito da problemática envolvente, não apenas no sistema de saúde, mas nos setores econômicos e de educação.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NO AMBIENTE
ESCOLAR

RESUMO: A escrita deste artigo tem como eixo principal elucidar a questão da Gestão Democrática na escola, abordando sua importância e diferenciando-a das concepções de autoritarismo além de analisar a sua implantação no ambiente escolar, tendo como base e referência
pesquisas sobre o que define os ambientes escolares em que a Gestão Democrática acontece
e alguns autores que abordam o assunto. Os desafios da educação contemporânea envolvem
compreensões de aspectos múltiplos, e denunciar as falhas na educação exige interpelações
multifatoriais. Superar os problemas relacionados à educação não é tarefa fácil, assim é necessário renovar modelos já existentes. A escrita deste artigo está baseada em pesquisas
bibliográficas acerca do tema abordado.

Palavras-chave: Gestão; Democrática; Escolar; Implantação.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo vem abordar e elucidar aspectos relevantes sobre a implantação
da Gestão Democrática na área da Educação, e seus benefícios para os ambientes escolares. Seguirá também, descrevendo a fundamental importância do regime de Gestão Democrática enfatizando os marcos históricos que caracterizaram a implantação
na área da educação de acordo com o contexto legal brasileiro.
Entende-se que a qualidade da educação apoia‐se na competência de seus profissionais
em ofertar aos alunos uma aprendizagem significativa, capaz de promover o desenvolvimento
de habilidades e atitudes necessárias ao enfrentamento dos desafios atuais, revelados em um
mundo globalizado e permeado pelas tecnologias da informação e da comunicação.
Diante disso, enfatiza-se a necessidade de uma gestão escolar com premissa participativa e autônoma, nas tomadas de decisões sobre a organização e o funcionamento da instituição,
capaz de assumir as responsabilidades referentes aos aspectos de âmbito escolar.
Mais adiante será abordada a importância da preparação dos gestores e toda a comunidade escolar para a garantia da participação efetiva de todas as partes envolvidas. O trabalho
desenvolvido foi baseado em diversos autores que retratam o assunto de forma bem relevante,
auxiliando assim aqueles que necessitam se envolver e fazer com que a Gestão Democrática se
concretize no espaço escolar.
O presente artigo pretende, iluminar esse campo de prática educacional tornando-a
consequente com o próprio conceito e nome. Por fim, será definido também segundo a origem
etimológica, o termo “gestão” e “democracia” separadamente, para que assim se perceba o
sentido real da Gestão Democrática nos dias atuais.
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GESTÃO DEMOCRÁTICA NO
AMBIENTE ESCOLAR
De acordo com Editorial (2019) o
termo “gestão” provém do verbo latino gero,
gessi, gestum, gerere e significa levar sobre si,
carregar, chamar a se, executar, exercer, gerar. Trata-se de algo que implica o sujeito. Isto
pode ser visto em um dos substantivos derivado deste verbo.

Já a palavra democracia, tem sua origem no séc. VI a.C, os atenienses introduziram essa nova forma de governo. Esse termo
é formado por dois elementos de acordo com
a etimologia: a palavra demo equivale a povo
e cracia que vem de kratos e significa poder.
Consequentemente, esta forma de organização
política está baseada no poder ou vontade do
povo.

Assim, gestatio, ou seja, gestação isto
é o ato pelo qual se traz em si e dentro de
si algo novo, diferente: um novo ente. Ora o
termo gestão tem sua raiz etimológica em ger
que significa fazer, brotar, germinar, fazer nascer. Da mesma raiz provêm os termos genitora,
genitor, gérmen.

Sacristán (1999, p.57) conceitua a palavra democracia como “o conjunto de procedimentos para poder conviver racionalmente, dotando de sentido uma sociedade cujo destino
é aberto, porque acima do poder soberano do
povo já não há nenhum poder”.

A gestão, neste sentido, é por analogia,
uma geração similar àquela pela qual a mulher
se faz mãe ao dar à luz a uma pessoa humana.
E, o substantivo gestus (em português:gesto)
deriva deste verbo e significa um feito, uma
execução. A gestão, dentro de tais parâmetros
é a geração de um novo modo de administrar
uma realidade e é, em si mesma, democrática
já que se traduz pela comunicação, pelo envolvimento coletivo e pelo diálogo.

O autor traz para a discussão uma sociedade participativa na qual as pessoas envolvidas tomam decisões individuais e coletivas,
em função do bem comum.A Gestão Democrática é de fundamental importância para o
ambiente escolar, ela pressupõe a participação
efetiva dos vários segmentos da comunidade
escolar em todos os aspectos da organização
da escola.

Esta raiz etimológica já contém em si
uma dimensão bem diferente daquela que nos
é dada, de modo caricato, do gerente especialmente o de bancos como expressão de um
comando frio, de uma ordem autoritária ou de
uma iniciativa tecnocrática.

A LDB (Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional) referenda a gestão democrática entre os princípios da educação brasileira (Lei nº 9.394/96, Art. 3º, VIII), ao afirmar
a “gestão democrática do ensino público, na
forma desta Lei e da legislação dos sistemas
de ensino”.
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Como se vê, tal como na Constituição,
O Projeto Político Pedagógico que visa
o legislador remete sua aplicação às unidades construir e assegurar a gestão democrática se
federadas. O tema da gestão democrática é caracteriza por sua elaboração coletiva. Assim,
detalhado no artigo transcrito a seguir:
o PPP pode ser entendido como:
Art. 14. Os sistemas de ensino definirão as normas da
gestão democrática do ensino público na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme
os seguintes princípios: I - participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico
da escola; II - participação das comunidades escolar e
local em conselhos escolares ou equivalentes (BRASIL, 1996, Art. 3º, VIII).

A sistematização, nunca definitiva, de um processo de
Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de
ação educativa que se quer realizar. É um importante
caminho para a construção da identidade da instituição.
É um instrumento teórico‐metodológico para a intervenção e mudança da realidade. É um elemento de organização e integração da atividade prática da instituição
neste processo de transformação (VASCONCELLOS,
2006, p. 169).

Esta participação efetiva, dos vários
segmentos da comunidade escolar em todos
os aspectos da organização da escola, incide
Levando em consideração a participadiretamente em todas etapas da gestão escolar (planejamento, implementação e avaliação). ção das comunidades escolares oportunizando a liberdade de expressão, a particularidade
dos envolvidos, agindo de acordo com a lei
em prol do bem comum em que a vontade da
E, tem se tornado um dos motivos mais maioria prevalece.
frequentes na área educacional de reflexões e
iniciativas públicas a fim de dar sequência a
um princípio constitucionalmente na lei de diretrizes e bases da educação nacional.

Segundo Paro (2006), a administração
escolar é portadora de uma especificidade que
a diferencia da administração especificamente
capitalista, cujo objetivo é o lucro, pois admiA Lei de Diretrizes e Bases da Educa- nistrar a escola exige a permanente impregção Nacional (LDB), Lei 9.394, de 1996, em nação de seus fins pedagógicos na forma de
seu artigo 14 e o Plano Nacional de Educação alcançá-los.
(PNE), em seu artigo 22, preveem que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão
democrática do ensino público, na educação
Pode-se acrescentar que a gestão debásica, obedecendo aos princípios da participação dos profissionais da educação na ela- mocrática está vinculada a mecanismos legais
boração do Projeto Político Pedagógico (PPP) e institucionais e a coordenação de atitudes,
que objetivam principalmente a participação
da escola.
social no planejamento e na elaboração de políticas educacionais, na tomada de decisões,
na escolha do uso de recursos e prioridades
de aquisição, na execução das resoluções colegiadas, nos períodos de avaliação da escola
e da política de universalização do ensino, previsto no PNE.
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Quando pais, alunos e professores
começam a ter responsabilidade na comunidade educativa, passam a desempenhar característica de co responsabilidade e pertencimento: “A escola é lugar de compartilhamento
de valores e de aprender conhecimentos, desenvolver capacidades intelectuais, sociais
afetivas, estética. Mas também lugar de formaPara Barros (2009), na gestão demo- ção de competência para participação na vida
crática, deve haver a compreensão da admi- social, econômica cultural” (LIBÂNEO, 2015, p.
nistração escolar como sendo uma atividade- 117)
-meio, através da reunião de esforços coletivos
de toda a comunidade escolar para o implemento dos fins da educação. Assim, como a
compreensão e a aceitação do princípio de
O gestor escolar tem o dever e obrique a educação é um processo de emancipa- gação de prestar contas de suas ações pedação humana que dura a vida inteira do indiví- gógicas, administrativas e financeiras para a
duo num processo que nunca se acaba.
sociedade como um todo. Isto significa que, a
igualdade entre os participantes da gestão da
escola é condição essencial para se realizar
e concretizar o processo de participação e da
Deve haver a compreensão de que o democracia na comunidade escolar, transmiProjeto Político Pedagógico (PPP) deve ser ela- tindo assim a transparência na realização de
borado por meio dessa construção coletiva e suas ações diante de todos envolvidos.
que além da preocupação com o fortalecimento do Conselho Escolar.
É essencial que os gestores estejam
em formação continuada buscando sempre
Um dos aspectos centrais que justifica a gestão demo- propiciar um melhor entendimento na área adcrática nas escolas é o entendimento de que esta se
ministrativa, pedagógica e política da escola
constrói por muitas e diferentes mãos, com trajetórias,
vivências, expectativas e saberes diferentes. Entretanto, suprindo as necessidades que ele encontrará
sabemos que tais saberes não têm o mesmo valor e em sua prática pedagógica. Segundo Gadotti
prestígio social: são hierarquizados, e o saber escola- (2000, p.11) a maioria dos problemas que surrizado, aquele que carrega o carimbo da técnica, vale gem na gestão escolar é devido:
Deve-se estabelecer, como prioridade
educacional, a democratização do ingresso e a
permanência do aluno na escola, assim como
a garantia da qualidade da educação a todo e
qualquer cidadão.

mais do que os outros (PARRELA; CAMARGO, 2015,
p. 101-102).

Sendo assim, de acordo com Juliatto
(2007):
As ações e a maneira de agir de cada gestor demonstram o que ele realmente pensa e os valores que preza
e assume. É preciso, entretanto, enfatizar que a instituição com certeza irá sentir os efeitos do estilo de gestão
que adota (JULIATTO, 2007, p. 175).

À nossa pouca experiência democrática; a mentalidade
que atribui aos técnicos (e apenas a esses) a capacidade de governar e considera que o povo é incapaz
de exercer poder; a própria estrutura verticalizada de
nossos sistemas educacionais ao autoritarismo que historicamente tem impregnado nosso ethos educacional
(GADOTTI, 2000, p.11).
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Sendo assim para o enfrentamento
desses percalços, um fator de máxima importância é uma educação de sucesso construindo a identidade da escola. Essencial é a discussão sobre a liderança desse gestor escolar
que vai ao encontro da figura de um líder e é
fator relevante para o alcance de uma liderança
democrática, um profissional que consiga ser
aceito e, acima de tudo, respeitado, unindo e
representando o grupo na realização dos desejos comuns e metas do ambiente escolar.

O líder não é o chefe institucional, ele é
mais do que uma representação fixa e central
no organograma da instituição. Ele descentraliza a sua liderança como ato de uma gestão
democrática em que a tomada de decisão é
disseminada e compartilhada por todos os
participantes da comunidade escolar (LÜCK,
2011).

Pesquisas realizadas através de entrevistas, ressaltam que são inúmeros desafios a
serem enfrentados para que se concretize o
ambiente democrático. Um deles é o trabalho
coletivo com seus pares, numa perspectiva de
desenvolvimento do papel social das escolas
com o compromisso de implementar as políticas públicas educacionais, em que a Proposta Curricular é, antes de tudo, uma proposta
política que apoia os movimentos inovadores
educacionais, e que aposta na autonomia da
escola (LÜCK, 2011).

Outro desafio primordial para os gestores, são os problemas enfrentados diariamente que podem comprometer os direitos fundamentais e direitos de aprendizagem. O rigor
técnico e acompanhamento dos processos de
trabalho e alinhamento incondicional com os
princípios contidos nos documentos norteadores também se apresentam como metas a serem cumpridas. Fala-se também da articulação
com a comunidade escolar com relação a dificuldade em dialogar com os diferentes assuntos cotidianos, como frequência, rendimento e
disciplina (LÜCK, 2011).

Em uma das matérias da revista Magistério, em que trata sobre o papel dos gestores escolares e sua implicação no processo
de Gestão Democrática segundo Adriana Santiago Silva nos leva a refletir que o assunto é
frequentemente debatido. Segundo ela, durante muitos anos o papel da gestão, em especial
do diretor, foi visto como de uma pessoa autoritária, em que não se podia discutir as decisões
A quantidade das escolas a serem
por ele tomada (LÜCK, 2011).
acompanhadas e a complexidade do acompanhamento são fatores desafiadores, assim
como as inúmeras demandas, principalmente
Como houve muitos avanços, esse mo- solicitadas de última hora para os gestores. A
delo de gestão centralizadora e detentora de organização das equipes os tempos e espaverdades absolutas, já não se contempla mais ços, além da qualidade no atendimento tamos desejos e as necessidades atuais nas es- bém são grandes desafios para a concretizacolas, havendo assim uma quebra essencial ção da Gestão Democrática:
para avanços relevantes em prol da escola democrática. O diretor deve observar incansavelmente o caminhar conjunto da prática e teoria
com vista a garantia dos direitos dos educandos na perspectiva de uma educação reflexiva
e libertadora, que considere os diferentes atores de sua composição e sua singular realidade (LÜCK, 2011).
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Há basicamente duas formas de produzir a convivência
entre sujeitos. Uma consiste na dominação de uns sobre
outros, reduzindo-se estes à condição de objetos (não
sujeitos). Trata-se do autoritarismo em suas mais variadas formas, cuja predominância na história tem sido tão
marcante a ponto de levar o senso comum (e muitos estudos acadêmicos) a identificá-lo com o próprio conceito de política. Isto é, a política como luta contra o outro
se faz tão presente que produz a falsa consciência de
que a atividade política se resume na luta pelo poder
de uns sobre os outros, descartando a possibilidade de
que a política se faça também como convivência com
os outros [...] que consiste precisamente na segunda
forma de fazer política, ou seja, aquela que se realiza no
diálogo entre sujeitos. Trata-se, neste segundo caso, da
democracia em seu sentido mais universal [...], que é o
mesmo que venho adotando neste livro, ou seja, como
convivência livre e pacífica entre indivíduos e grupos
que se afirmam como sujeitos (PARO, 2015, p. 58).

A escola, no seu decorrer histórico
utilizou vários pensamentos provenientes das
teorias administrativas, muitas das vezes aplicadas em empresas e instituições financeiras.
Embora haja a troca de conhecimentos entre
escola e teoria administrativa na condução da
organização escolar, torna-se necessário uma
série de adaptações, porque a administração
empresarial e a educação possuem papéis distintos para a história social.

A educação não se reduz a uma simples relação entre capital e trabalho; o pensamento educativo e sua aplicação têm o compromisso de transformar, transmitir o saber,
formar e preparar o homem para o trabalho e
viver em sociedade.

Sendo assim, a administração escolar
segundo Paro (2015) não se limita ao fato de
se apropriar de metodologias e estudos administrativos provindos de instituições empresariais e aplicá-las diretamente à educação. A
relação entre administração e educação tem a
proposta de viabilizar recursos às necessidades da escola, destinados em investir em materiais pedagógicos como bibliotecas e livros;
investir na estrutura física; na construção do
aprendizado e do conhecimento crítico e possibilitar o incentivo à formação continuada dos
profissionais da educação:

Requer de seus administradores a capacidade de articulação e construção do processo, não limitando suas
funções, apenas ao controle dos padrões de legalidade. Devem ser capazes de lidar com as relações de
poder, presentes no cotidiano, sabendo observar, investigar e interpretar os acontecimentos do universo escolar, aceitando os conflitos como desafios saudáveis,
conduzindo‐os para o sucesso da ação administrativa
(PINTO, 2009, p. 4).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Assim, a concretização de uma Gestão Escolar democrática, pressupõe atuar na perspectiva intercultural, desenvolvendo um projeto educativo intencional que busca promover a
relação entre pessoas de culturas diferentes.
Isso implica em efetivar uma prática pedagógica que propicie oportunidades educativas
a todos, respeitando e integrando a diversidade de sujeitos. Para tanto, é importante desenvolver processos educativos, metodologias e instrumentos pedagógicos que deem sustentação à
complexidade das relações que se estabelecem entre os seres humanos.
Ficou constatado que, apesar de todas as dificuldades que englobam o dia a dia escolar,
a gestão democrática é de extrema importância para que tenhamos uma educação de qualidade. E, para que isso aconteça, os gestores de uma escola devem compreender a gestão de uma
forma diferente a fim de contagiar os demais integrantes da comunidade escolar, experimentando ousadia e determinação para enfrentar os problemas do dia-a-dia.
No meu cotidiano é possível refletir sobre como é difícil dar início ou manter uma Gestão
Democrática de qualidade, as pessoas devem estar realmente abertas à troca e a aceitação do
outro. Unir teoria e prática, durante este período nos mostrou que quando os sujeitos participantes do processo educacional estão realmente engajados as coisas acontecem e que nem
sempre tudo se encaminha da mesma forma que estudamos ou até mesmo queremos, mas se
houver pessoas dispostas a fazer da Gestão Democrática uma realidade acontecerá e as ações
vão contornando o caminho adequado para atingir êxito, para se chegar a tal objetivo.
A ideia de administração escolar acaba por secundarizar o processo pedagógico, quando na verdade teria de ser o termômetro dos conflitos e de tensões educacionais trazidos pela
comunidade escolar, que solicita a ressignificação da gestão dentro de uma cultura globalizada.
Ao vislumbrar uma gestão democrática, os sujeitos devem respeitar e valorizar as novas
ideias para que todos possam sentir-se participantes do processo, buscando um ensino de qualidade que objetive a verdadeira função social da escola.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NA RELAÇÃO
PROFESSOR E ALUNO

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral mostrar a importância da afetividade no aprendizado de alunos de 1º ao 5º ano do fundamental I. Para confirmar este resultado segue como
1º capítulo o conceito de afetividade baseado nos autores, encaminhando assim, para a importância da afetividade na relação professor e aluno e após para a pesquisa de campo que
obtivemos dados importantes para encontrar o objetivo. Podemos perceber pelas respostas
dos dados da pesquisa que afetividade é importante e significativo para aprendizagem. Encerrando a pesquisa percebe que as respostas vieram de encontro ao objetivo do trabalho,
afirmando que afetividade é importante para o aprendizado.

Palavras-chave: Afetividade; Relação; Professor/ Aluno; Aprendizado Significativo.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho nos traz como tema: “A afetividade na relação professor e
aluno”. É uma reflexão da dimensão afetiva no desenvolvimento humano. Neste
primeiro momento entende-se afetividade como um conjunto de sentimentos,
emoções e afetos em torno de si mesmo e dos objetos.
Este tema nasceu de uma experiência significativa de afeto de professor para aluno, no
qual o aluno tinha sérias dificuldades de aprendizagem, porém com muito afeto o aluno conseguiu alcançar o objetivo de ser alfabetizado superando os problemas pelos quais o aluno estava
passando.
O objetivo deste trabalho é percorrer um caminho reflexivo juntamente com os professores sobre a importância da afetividade na relação professor e aluno no processo de ensino
aprendizagem. Portanto, espera-se confirmar a ideia de que afetividade contribui para esse novo
mundo, e que para isso é preciso compartilhar com os alunos o aprendizado mútuo. Nesse
sentido a poeta Cecília Meireles nos lembra, que a sua meta como educadora, o verbo educar
era, “acordar a criatura humana, mostrar lhe a vida por uma contemplação poética afetuosa e
participante”.
Nesta temática, iniciaremos nossa primeira seção, numa busca bibliográfica constituindo o conceito de afetividade com três autores Piaget, Vygotsky e Wallon, sendo que a cognição,
a afetividade, é considerada como partes indissociáveis, dinâmicas e complexas.
Na segunda seção, veremos a importância da afetividade na relação professor e aluno,
ressaltando a sensibilidade dos educadores que contribuem para uma humanidade mais saudável.
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CONCEITO DE AFETIVIDADE
Dada a importância atribuída à afetividade, pretende-se com este trabalho reunir
autores que venham constituir orientações básicas para o tema. Para Piaget (1986) a inteligência desempenha um papel importante para
a noção de estágios criados pelo mesmo, para
ele o estágio é uma organização mental divididos em seus aspectos: motor, afetivo e intelectual.
O autor se concentrou nas características do pensamento das crianças naquilo que
ela tem e não aquilo que lhe falta. Para o autor
a criança não é um adulto em miniatura, o elo
central que caracteriza as características específicas e lógica das crianças é o egocentrismo
infantil, não conseguindo se adaptar a realidade externa, criando para si algumas realidades
imaginárias ou sonhos nos quais estabelecem
verdades permanecendo incomunicável e individualizada chamando esta fase de pensamento autístico.
Já Vygotsky (1998) afirma que o comportamento das crianças e o uso do signo são
estudados separadamente, esta é uma visão
que demonstra o conceito da fala “egocêntrica de Piaget”. A fala e o uso dos signos se
incorporam a qualquer ação, portanto a fala é
tão importante quanto à ação para se alcançar
o objetivo, a fala facilita o processo de manipulação dos objetos controlando seus próprios
comportamentos.
O mesmo autor explica ainda, que essas relações afetam diversas funções psicológicas como a percepção, as operações sensoriais motora e a atenção que faz parte do
sistema de comportamento. Pela linguagem
a criança se comunica de forma inteligível e
percebe o mundo por meio da fala tornando
a parte essencial do cognitivo da criança. A
Zona de Desenvolvimento Proximal citada pelo
autor define as funções para as quais não estão amadurecidas e sim no processo de desenvolvimento, por meio de solução de problemas
por meio do contato com um adulto ou com
outros companheiros.

Wallon (apud La Taille, 1981) elucida
que o afetivo tem origem nas sensibilidades
internas de interrupção e de propriocepção,
estes que são responsáveis pelas atividades
do organismo junto com a resposta do outro.
Sensibilidade vem do exterior se transforma em
sinalizações afetivas como: medo, alegria, raiva assim os músculos indicam sensações de
bem estar e mal estar.
Informa ainda que a presença do outro
é muito importante não só para a sobrevivência física, mas para a transmissão de valores,
isto faz com que se unam relações precisas
nas quais há retomada de consciência de si.
A partir destes a autora nos leva a refletir que
o motor, afetivo e cognitivo está integrado, e
cada um constitui o outro apenas se separa
para a descrição do processo sendo que a
cada momento dão resultados a pessoa como
ser único ainda o autor afirma que afetivo é a
capacidade de afetar o outro.
Para Piaget (1986) o conhecimento depende das estruturas cognitivas, com a relação
ao objeto, assim o conhecimento é gerado por
meio da interação dos indivíduos com o meio.
Nesse sentido Dell Agli e Brenelli (2006), afirmam que Piaget considera a afetividade uma
energia que impulsiona a ação, que também
depende da inteligência, porém este não modifica suas estruturas. O aspecto cognitivo e
afetivo tem influências constantes, pois os mesmos são indissociáveis seja a conduta do jeito
que for, sempre continuará estes dois aspectos
citados acima. Para o autor a inteligência consiste numa organização do pensamento para
se conquistar o objetivo, enquanto o afeto consiste na própria ação.
Portanto para Piaget (1986) o desenvolvimento intelectual do indivíduo se distingue
em dois aspectos: O psicossocial, é tudo que
as crianças recebem do exterior, aprendem
na convivência com a família, ambiente escolar, o outro é o desenvolvimento espontâneo
este que é o da própria inteligência, no qual as
crianças aprendem por si mesmas, o que não
foi lhe ensinado devendo descobrir sozinha necessitando de seu próprio tempo.
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Ainda Piaget (1986) enfatiza que a inteligência vem antes da linguagem, sendo assim
não existe pensamento antes da linguagem. A
inteligência é a solução para um problema que
aparece para o indivíduo, é uma direção para
atingir um ponto certo. Assim a inteligência e o
pensamento estão ligados sob a parte simbólica da linguagem, imagens no qual o aluno irá
desenvolver diretamente.

Portanto para o autor é impossível pensar em afetividade de forma fragmentada, a
pessoa constitui se em três dimensões vinculadas entre si: motora, afetiva e cognitiva; e o
que as faz emergir são os fatores orgânicos e
fatores sociais.

A linguagem é solidária ao pensamento, pois são sistemas de ações interiorizadas
estes que são chamados de operações não de
forma material, mas interior simbólico que podem ser combinados de todas as maneiras podendo ser invertidas. Essas ações que juntam
ao pensamento, são preciso primeiramente
executá-las materialmente exigindo um sistema
de ações efetivas e de ações materiais, portanto pensar é reunir, ordenar sendo construído a
partir do pensamento.

Assim, tendo compreendido como
ponto de partida a natureza deste trabalho, ou
seja, a investigação sobre afetividade é possível avançar neste trabalho buscando entender
a importância da afetividade na relação entre
professor e aluno.

A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE
NA RELAÇÃO PROFESSOR E ALUNO

Piaget (1999) identifica que no campo
da vida afetiva quanto ao equilíbrio dos sentimentos, aumenta com a idade, todo movimento e sentimento corresponde a uma necessidade e toda necessidade trás para o sujeito
Para a psicanálise, a afetividade é o um modo de assimilar o mundo exterior dos
conjunto de fenômenos psíquicos manifes- objetos já construídos.
tados no qual a forma de emoções ou sentimentos vêm acompanhados de prazer ou dor,
Ainda enfatiza um paralelo constante
satisfação ou insatisfação, agrado ou desagra- entre a vida afetiva e intelectual no qual dará
do além da alegria ou tristeza e afeto. Piaget sequência para o desenvolvimento da infância
(1986) ainda cita que a afetividade é caracte- e adolescência no qual se conquista no senso
rizada por suas composições energéticas que comum; (sentimento e pensamento) devendo
se traduz por sentimento, no qual o indivíduo focar o elemento primordial “a conduta” é toda
não sabe as razões do mesmo, ainda ele afir- conduta necessita de instrumentos que são o
ma que os mecanismos afetivos e cognitivos movimento e a inteligência.
permanecem sempre indissociáveis.
Não obstante explica que a socialiWallon (apud La Taille, 1981) compro- zação não tem importância somente para a
va que o professor não é só mediador entre inteligência e pensamento, mas como é prócultura e aluno, ele é o representante da cultura pria da vida afetiva; em toda conduta as mopara o aluno, ainda o autor enfatiza que a es- tivações provêm da afetividade constituindo o
cola, tem a obrigação de oferecer aquilo que é aspecto cognitivo (sensório motor e racional)
melhor para reflexões posteriores e que a fun- e intelectual (sentimentos múltiplos). A afetivição do professor no grupo é muito importante, dade, porém, se caracteriza na formação de
pois é ele que coordena, observa e intervém sentimentos morais no qual ela se distingue na
dando ao grupo condições para encontrar o integração do “eu” uma organização da sua
caminho e a responsabilidade de análise do vontade e uma regulação da vida afetiva com
processo como um aprendizado de conceitos, autonomia, sendo assim a vida afetiva se firma
valores, fatos e comportamentos.
na conquista da personalidade e a inserção na
sociedade.
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Para Wallon (apud Mahoney, 2007) observa- se o desenvolvimento intelectual dos indivíduos, em quatro ideias que se relacionam
o tempo todo. São eles: movimento, cognitivo,
a formação do “eu” e afetividade. Os sentimentos aumentam quando o indivíduo se relaciona
com o meio:
Os gestos e gritos das crianças expressam as suas necessidades e elas precisam ser correspondidas, esta
é a comunhão afetiva a que se refere, também é preciso que a criança frequente outros meios, para que a
mesma assuma papéis diversificados em sua própria
construção (WALLON, 2000. p. 70).

Na visão de Davis (1994), é a interação
que envolve a afetividade e a emoção como
elemento básico, e por meio dela que a criança
constrói suas funções mentais ou sua própria
personalidade no contato com o meio social.
Ainda o autor explica que, a interação é um
processo muito importante já que é nela onde
a criança constrói sua identidade, que ocorre
por meio da construção de significados estabelecendo relação com o mundo podendo ser
conscientes ou não.

A interpretação que o professor faz do
comportamento do aluno é fundamental, este
deve verificar e traduzir as intenções reais,
buscando compreender a personalidade, os
desejos as preocupações, anseios e valores
que também influenciam na vida do aluno.Argumenta ainda, que o trabalho importante do
professor com seus alunos é motivá-los, não
somente no sentido de elogiar, mas fazer que
o processo de aprendizagem seja motivador,
contendo desafios que o levem a superação,
sendo assim o prazer virá da própria aprendizagem: sentimento, competência, segurança
e autêntico para solucionar problemas (DAVIS,
1994).
Acrescenta ainda que não se possa
concluir que todas as crianças com problema
de aprendizagem são crianças difíceis, também não é possível pensar que 40% dos alunos não se alfabetizam devido aos desajustes
emocionais, para a autora não é a escola que
tem o objetivo de resolver dificuldades afetivas
e emocionais, apesar de reconhecer a importância do mesmo no processo ensino aprendizagem, sendo que a escola tem como papel
principal a aquisição de conhecimento, por outro lado faz uma observação, que não é função
da escola realizar ajustes no campo afetivo e
mental estes deve haver consenso de forma
integrada dos setores sociais, econômicos e
políticos (DAVIS, 1994).

Neste sentido complementa que a afetividade e inteligência se estruturam por causa
das ações do indivíduo, o afeto é o responsável
pela energia que leva a ação, quando o aluno
se sente seguro ele aprende com mais faciliEntretanto a autora defende que a esdade contribuindo para a construção do próprio sujeito, a sua identidade e visão de mundo cola deve fornecer um ambiente agradável e
seguro assim o aprendizado será mais dinâ(DAVIS, 1994).
mico, julgando necessário a discussão e comLembrando que o contato de professor preensão do desenvolvimento afetivo e a sua
e aluno o campo afetivo e cognitivo exercem importância no aprendizado. Wallon (apud La
um papel decisivo, pois cada parceiro busca Taille, 1981) comprova que o professor não é
só mediador entre cultura e aluno, ele é o reo atendimento de seus desejos como (protepresentante da cultura para o aluno, ainda o
ção, subordinação, realização) sendo por meio
autor enfatiza que a escola, tem a obrigação
deste o indivíduo tanto professor e aluno vão de oferecer aquilo que é melhor para reflexões
construindo imagens da pessoa atribuindo di- posteriores e que a função do professor no gruversas características, intenções e significados po é muito importante, pois é ele que coordena,
estabelecendo uma relação que pode ser har- observa e intervém dando ao grupo condições
moniosa ou não (DAVIS, 1994).
para encontrar o caminho e a responsabilidade
de análise do processo como um aprendizado
de conceitos, valores, fatos e comportamentos.
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Portanto para o autor é impossível pensar em afetividade de forma fragmentada, a
pessoa constitui se em três dimensões vinculadas entre si: motora, afetiva e cognitiva; e o
que as faz emergir são os fatores orgânicos e
fatores sociais. Vygotsky (1998) considera afetividade, como uma construção psicológica no
materialismo histórico e dialético, e os examinou nos aspectos cognitivos, funções mentais
e consciência, ele ainda usa a função mental
para nos mostrar alguns processos, são eles:
o pensamento, memória, percepção e atenção:

Não obstante explica que a socialização não tem importância somente para a
inteligência e pensamento, mas como é própria da vida afetiva; em toda conduta as motivações provêm da afetividade constituindo o
aspecto cognitivo (sensório motor e racional)
e intelectual (sentimentos múltiplos). A afetividade, porém, se caracteriza na formação de
sentimentos morais no qual ela se distingue na
integração do “eu” uma organização da sua
vontade e uma regulação da vida afetiva com
autonomia, sendo assim a vida afetiva se firma
na conquista da personalidade e a inserção na
Se há um campo da atividade humana sociedade (PIAGET, 1999)
no qual as dimensões
cognitivas e afetivas
comparecem com igual importância, esse camAfetividade é um termo genérico que
po é o da ação moral. Sendo que toda ação dá a qualidade do que é afetivo ao conjunto
remete a um “fazer”, a dimensão cognitiva ou de afetos que sentimos em relação a nós, aos
“intelectual” corresponde ao “saber fazer” e a outros e a natureza, a afetividade incorpora a
dimensão afetiva corresponde ao “querer fa- formação integral do ser humano devendo a
zer” (VIGOTSKI, 2002. p. 135).
escola propor ações educativas para que os
alunos lidem com competência de maneira auLogo Arantes (2003) define que afetivi- tônoma nas diferentes relações com si próprias
dade é construída culturalmente, e as funções e com o mundo para exercer seu papel de cipsíquicas estão ligadas ao aprendizado desen- dadão de acordo com as reflexões de Araújo
volvendo do social para o individual. Assim, (2003).
tendo compreendido como ponto de partida a
Já Coll (2004) ao analisar a prática donatureza deste trabalho, ou seja, a investiga- cente afirma a dificuldade de se ter resultados
ção sobre afetividade é possível avançar neste subsidiados, pois cada indivíduo tem sua fortrabalho buscando entender a importância da ma de ser. Ryans apud Coll (2004) cita as caafetividade na relação entre professor e aluno. racterísticas do professor sendo elas de personalidade (parcial, justo, estereotipado, original,
Piaget (1999) identifica que no campo desorganizado e metódico). Neste sistema de
da vida afetiva quanto ao equilíbrio dos senti- categorias surge uma tradição de investigação
mentos, aumenta com a idade, todo movimen- educativa que visa buscar várias vertentes, reto e sentimento corresponde a uma necessi- lações entre professor e aluno que tem como
dade e toda necessidade traz para o sujeito produto final a aprendizagem significativa, para
um modo de assimilar o mundo exterior dos resultar de maneira satisfatória é preciso codiobjetos já construídos. Ainda enfatiza um para- ficar, anotar as colocações verbais e não verlelo constante entre a vida afetiva e intelectual bais de professor e aluno em uma determinada
no qual dará sequência para o desenvolvimen- série.
to da infância e adolescência no qual se conquista no senso comum; (sentimento e pensaPara compreender recorremos a Flanmento) devendo focar o elemento primordial “a ders (apud Coll 2004) onde explica que esta
conduta” é toda conduta necessita de instru- prática de colher dados é muito importante,
mentos que são o movimento e a inteligência. pois com este se codificam e decodificam as
ações em sala de aula nesta interação o autor
observa os sentimentos dos alunos; elogios e
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estímulos, influência direta do professor, critica
ou justificativa.Nesta perspectiva de instrumento de análise de interação deve estar voltada a
“pesquisa educativa” como “processo produto”.

Aquino (1996) corrobora o que foi explicitado, a percepção do professor na situação de interação sofre a influência de sentimentos positivos ou não, estes fatores também
influenciam na percepção do aluno no qual a
interação é concretizada ao longo do processo
de ensino aprendizagem. Para o autor é fundamental que os professores tenham a visão
da realidade, pois esta ajuda a conhecer o seu
aluno desenvolvendo um compromisso com a
construção de uma sociedade melhor, isto é
transferido ao aluno por meio de seu comportamento.

Segundo Doyle apud Coll (2004), afirma que é do bom trabalho do professor relação, interação, comportamento, é que os alunos conquistam os resultados dos objetivos
educacionais, sendo que na interação entre
professor e aluno simultaneamente “um aprende com o outro”, a fim de alcançar objetivos
definidos pelo processo educativo, levando
Nessa mesma direção Arroyo (2000)
sempre em conta sua faixa etária e a realidade
aponta que a escola e a prática do professor
em que ela vive.
não devem reproduzir a injustiça de nossa soO aprendizado ocorre, quando se res- ciedade, se nos tornamos humanos pelas conpeita o tempo do educando, e quando o pro- dições gerais que vivenciamos com o outro,
fessor se dedica aos estudos , quando ajuda portanto educar é desvendar prazeres. Ainda
o educando na assimilação de conteúdo, eli- afirma que os professores de séries iniciais
minando dúvidas além de proporcionar corre- não têm tanta dificuldade de desenvolver seu
ções coletivas ou independentes, é assim que trabalho, pois tem uma visão ampliada de sua
Coll (2004) completa ainda, que os professo- imagem profissional, já os professores de oures produzem mudanças de aprendizagens sig- tras séries até o médio têm uma visão fragnificativas em seus alunos quando é respeitado mentada nas disciplinas então tem dificuldade
no seu tempo.
de identificar seu papel na organização de seu
desenvolvimento humano.
Conforme Masetto (apud Aquino,
Segundo a autora Davis (1994) a fun1996), o professor e o aluno interagem formando o processo educativo, no qual por meio da ção do professor no grupo é muito importante,
interação a aprendizagem do aluno pode ser pois ele é o responsável é aquele que coordemais facilitada, cabe ao professor tomar a ini- na, observa, e intervém dando ao grupo, conciativa no relacionamento e proporcionar uma dições para achar o caminho, analisando todo
relação harmoniosa, como ilustra esse depoi- processo conquistado no grupo como aprendizado de conceitos, valores e comportamentos,
mento:
explica ainda que o professor não é só mediaA conduta do professor, nas interações que realiza com dor entre cultura e aluno, porém é o represeno aluno ao longo do processo está baseada na perceptante da cultura para o aluno.
ção do professor na situação de interação sob a influência de sentimentos positivos ou negativos que possui em relação aos alunos como grupo e meio social.
Estes fatores vão influenciar a percepção do aluno no
que tange a interação professor e aluno conscientizado
ao longo do processo ensino aprendizagem (CABRAL,
1987. p.54).
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É preciso refletir sobre o ofício de mestre, como mediadores de todo processo na relação escola e sociedade valorizando o papel
de mestre, recuperando a condição como sujeita da ação juntamente com os educandos
e crítica a imagem do educador. Ao pertencer
ao professorado ainda existem hierarquias no
qual não há reconhecimento social, o ofício de
mestre é parte do imaginário onde se encontram com traços sociais afetivos, religiosos,
culturais, além de ser politizado (DAVIS, 1994).
O autor afirma ainda que o ofício que
exercemos tem como responsabilidade uma
construção social, cultural e política entre outros
interesses que extrapolam o ambiente escolar.
A sociedade cobra não tanto a competência,
mas em seus comportamentos e condutas que
deve ter todo mestre, ainda afirma que a sociedade colocou na imagem do mestre, traços de
amor, bondade e dedicação, e esqueceram-se
da competência, não é só porque é competente que deixará de ser amoroso, ser mestre,
educador é um modo de ser e um dever ser
direciona o próprio caminho no qual o mestre
passará a direcionar o caminho de crianças e
adolescentes (DAVIS, 1994).

Assim sendo, Freire (1998) manifesta a questão da coerência o mesmo acredita
que enquanto educadores deve se assumir a
opção política e forem condizentes a ela na
prática, estas palavras condizem com o pensamento do autor Arroyo (2000). Para ele os educadores assumem uma opção democrática e
tem na prática um discurso diferenciado sendo
assim o discurso não condiz com a realidade
(DAVIS, 1994).
Ainda afirma que a maior dificuldade é
de entender que cada um de nós é um ser
no mundo juntamente com todos. No ponto de
vista sobre educação este é a intimidade das
consciências movida pela bondade dos corações que o mundo se refaz, nessa direção enfatiza que: A educação modela as almas, recria
os corações e origina as mudanças sociais
(FREIRE, 1998 p. 28).
Neste enfoque Almeida (1999) destaca
que as relações afetivas aparecem na transmissão do conhecimento e do diálogo para isto
existe o contato da pessoa para pessoa, sendo
assim nesta relação entre professor e aluno o
afeto está presente. O professor deve se dedicar aquilo que faz, a conquista do princípio
ético é possibilidade e não virtude, deve se ter
esperança na educação e acreditar na própria
identidade, deve se ter a relação da teoria e
prática, pois se não tiver não haverá interesse e poderá entrar no ativismo segundo Freire
(1998) e que ensinar não é transmitir conhecimento, mas sim oferecer possibilidades para
que o aluno crie.

Para conseguir desenvolver tal habilidade o educador precisa se informar, ter a
leitura e escrita muito atenta; aprender a ser
pedagogo esta é a diferença, e esta necessita
de sensibilidade intenção e sintonia com a vida
do ser humano. Deve haver interações para
conquistar a infância que nos foi tirada, pois
nos tornamos humanos nas relações, é nosso
ofício nos revelar quanto docente significados
da condição humana, somos os responsáveis,
Devemos eliminar o sistema bancário
pois quando tem comunicação, diálogo desen- de somente depositar o aprendizado na cabevolve então um docente com significados (DA- ça do aluno, por meio das condições de aprenVIS, 1994).
dizagem verdadeira os educandos se transformam em sujeitos da construção do saber
ensinado juntamente com o professor (FREIRE,1998).
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O maior desafio acredita Sérgio (2006)
é desenvolver habilidades de leitura e escrita
sem se preocupar em levar o aluno ao prazer
da leitura, isto seria envolver no processo de
dimensão afetiva. A partir de algumas ampliações do conhecimento sobre a emoção, o conceito centrado na razão vem sendo observado
e percebe-se que é impossível analisá-las isoladamente.
Não obstante o autor enfatiza que as
concepções do dia a dia mudaram muito e podemos afirmar que a aprendizagem ocorre da
relação entre o sujeito e o objeto do conhecimento e o professor passa a ser o mediador do
processo. Envolvendo a dimensão cognitiva e
pelas dimensões afetivas. As relações estabelecidas com o aluno são afetivas, pois, determinam a qualidade da relação com os outros,
com objeto cultural e com o aprendizado e ainda acredita que as interações que ocorrem no
ambiente escolar são marcadas pela afetividade, o comportamento do professor influência
na sala de aula por meio de valores, sentimentos, desejos, afetando cada aluno (SÉRGIO,
2006).
Não obstante Damásio (apud Sérgio
2006) entende que, a emoção é base do processo humano “penso, logo existo” e se “existo,
logo penso, uma inversão de domínio no qual
confirma que a natureza emocional está ligada no processo do ser humano. A afetividade
manifesta nos gestos expressivos da criança,
garantindo a relação da criança com o meio
(ALMEIDA, 1999, p.42).

Neste sentido Sérgio (2006) acredita
que afetividade não é somente contato físico e
palavras amorosas que reforçam o contato entre professor e aluno, é mais do que isso, pois,
afetividade está a todo o momento principalmente nas etapas do projeto pedagógico desenvolvido pelo professor. Tudo isso depende
da ação da qualidade de mediação planejada
e desenvolvido na prática pelo educador pois,
a mediação é a condição muito importante
para construção para o aprendizado do aluno.
O ensino deve ser para todos resgatando os
valores os vínculos afetivos sem esquecer-se
da bagagem do aluno para ampliar o conceito
de aprendizagem.
Segundo a visão dos autores, o processo na sala de aula deve ser dinâmico voltado por sentimentos de boa vontade, respeito,
amor, valorização, compreensão marcando a
relação que será inesquecível e este elevará
a auto estima do aluno fazendo que ele tenha
pensamentos positivos para a si próprio e para
todos que o cercam, agindo assim com certeza o professor alcançará o objetivo esperado, pois os alunos se sentirão seguros e capazes e este influenciará para aprender cada
vez mais. Portanto, o professor deve contagiar
os alunos com emoções e sentimentos.Assim
as reflexões acerca da afetividade mostram a
necessidade do educador refletir sobre seu ofício de mestre, como mediador do processo na
construção do aprendizado significativo, afetivo
para com o aluno (SÉRGIO, 2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Pelo que foi exposto, pode se perceber claramente que afetividade ocorre em torno de
todo aprendizado escolar de forma direta ou indireta, sendo muito importante. Nas pesquisas
que foram apresentadas percebe-se que os professores contemplam a afetividade vendo que a
mesma contribui para o aprendizado de forma significativa.
Após esta reflexão confirmamos que o afeto é o responsável pela energia que leva a
ação, e de forma ampla estabelece aprendizado com o aluno. O aluno se sente seguro para
questionar, dialogar com mais facilidade, contribuindo para a construção do próprio sujeito.
A interação é um processo muito importante e complexo sendo que este trará a influência de sentimentos podendo ser ele positivo ou não, mas que irá influenciar no aprendizado
significativo nas relações e em contato também com o meio social, pois quando há interação
social todos apreendem.
Pode se concluir que esta pesquisa vem ao encontro do objetivo inicial: a afetividade
contribui para o aprendizado, não somente nos gestos expressivos de abraço, carinhos, mas em
torno de todo o processo de planejamento, preparando com amor e responsabilidade ao oferecer um desempenho melhor para o aprendizado.
Também confirmamos que ao elogiar o aluno a sua autoestima aumenta, não somente
isso, mas incentivar afirmando que ele é capaz como todos são; assim o aluno conquistará autonomia, pois estará acreditando em si mesmo. Os relatos evidenciaram que afetividade reflete
no processo de ensino aprendizagem sim, e ainda nos dão a possibilidade de acreditar que realmente o professor promove a educação com sensibilidade e afetividade, desenvolvendo assim,
auto-estima, para gerar uma humanidade mais saudável e otimista.
Esse estudo forneceu uma reflexão mais aprofundada com teorias e uma análise da
prática do professor, permitindo assim, concluir que a afetividade do professor com o aluno é a
expressão que determina o sucesso do educando e do educador. Por fim, tem-se a perspectiva
de dar continuidade à leitura sobre afetividade, pois se mostra muito importante para nortear e
refletir sobre o tema por acreditar nos educadores que semeiam amor nesta tarefa de educar.
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A IMPORTÂNCIA DA MÚSICA NA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O presente artigo pretende analisar a importância da música na educação infantil,
que oferecem inúmeras oportunidades para o desenvolvimento integral da criança, descobrir o mundo de uma forma diferente. O presente artigo pretende analisar a importância da
música na educação infantil, que oferecem inúmeras oportunidades para o desenvolvimento
integral da criança, descobrir o mundo de uma forma diferente. Aos poucos vai formando sua
identidade, percebendo-se diferente dos outros e ao mesmo tempo buscando integrar-se
com o seu meio. A partir do momento em que a criança entra em contato com a música, seus
conhecimentos se tornam mais amplos e este contato vai envolver também o aumento de sua
sensibilidade e fazê-la descobrir o mundo a sua volta de forma prazerosa.

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

M

usicalização é um processo de desenvolvimento para o aluno na construção
do conhecimento musical com o objetivo de despertar e desenvolver o gosto
musical da criança, contribuindo para sua capacidade de criação e expressão

artística.

A música pode ser utilizada em vários momentos do processo de ensino-aprendizagem,
sendo de grande importância na busca do conhecimento permitindo avanços no desenvolvimento lúdico, criativo, emotivo e cognitivo. A presença da música na vida das pessoas é fundamental
em muitas culturas, e vem acompanhando a história da humanidade e se faz presente em diferentes continentes, a linguagem musical faz-se presente em diversas classes social e também
em diferentes manifestações religiosas que se espalha por todo território nacional.
A música é uma ferramenta para ajudar os alunos a desenvolverem o universo que
conjuga expressão de sentimentos, suas ideias, valores culturais e auxilia a comunicação do
indivíduo com o mundo exterior e seu universo interior. Existem muitas possibilidades de buscar
as contribuições da música no desenvolvimento da criança, uma vez que ela se faz presente em
suas vidas antes de sua alfabetização, a relação com a música muitas vezes já se inicia no ventre
materno e segue durante sua infância.
Nas brincadeiras infantis, as crianças usam a música como forma de expressão e também para estabelecer regras, relações sociais, diversão, alegria e aprendizagem. Esses exemplos dão um breve panorama da importância da música na educação infantil, seja ela escolar
ou na família.
Assim vemos as contribuições que o ensino de música pode proporcionar no desenvolvimento das crianças na educação infantil e a forma como é usada pelos educadores que atuam
nesta faixa etária com o objetivo de verificar a importância do aprendizado de música na socialização e aprendizagem, perceber as formas de interação da música com os demais eixos de
trabalho nesta fase da escolarização e analisar as contribuições que o ensino de música pode
proporcionar no desenvolvimento das crianças na educação infantil.
Loureiro (2008) explica que o aprendizado de música deve ser um ato de desprendimento prazeroso, que comungue com as experiências da criança sem ser uma imposição ou que
busque a qualquer custo que a criança domine um instrumento, o qual pode minar sua sensibilidade e criatividade. “Referencial Curricular para a Educação Infantil”, 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
(BRASIL, 1998, p. 45).
O desafio da música na educação infantil é que ela venha colaborar com o desenvolvimento da criança desejando que ela não seja apenas uma prática descontextualizada, e sim um
complemento, um meio para o melhor entendimento e trabalho das muitas atividades realizadas
na educação infantil, que além de desenvolver a sensibilidade musical pode ainda ajudar no
desenvolvimento de outras potencialidades da criança.
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seus cultos religiosos, assim começou a disputa de fiéis entre as duas igrejas, romana que
A música sempre esteve presente nos acabou dando origem à igreja luterana, liderapovos da antiguidade como nos gregos, egíp- da por Martinho Lutero, usava a música para
cios e árabes. A palavra música tem origem na seu progresso.
mitologia grega e significa “a arte das musas”.
Após o século XVII a música barroca
As musas eram seres celestes ou divindades
que inspiraram as artes e as ciências e tinham começou a dominar até cerca de 1750, era elaOrfeu, filho de Apolo, como seu deus (ELLME- borada e emocional expressando sentimentos
no conjunto de sua obra tanto em sua estrutura
RICH, 1973).
(musical) complexa, como no refinamento de
Orfeu foi, na mitologia grega, o deus sua oratória, ideal para integrar enredos dramáda música. Já na Roma antiga, a música não ticos e de compreensão muito difícil. A ópera
atingiu grande desenvolvimento, como pode- era a mais importante novidade em forma mumos ver na obra História da música, de Ellme- sical, seguida de perto pelos consagrados. A
rich (1973 p.26-27), em que diz: “os romanos música italiana barroca atingiu o auge com as
não alcançaram grande desenvolvimento nas obras de Antonio Vivaldi. Muitos compositores
artes em virtude de sua tendência guerreira e importantes surgiram neste momento histórico:
de constantes preocupações nas lutas de con- Beethoven, que apesar de ser um mestre das
quista. Assim o florescimento artístico romano formas clássicas, afastava-se delas, deixando
começa com subjugação da Grécia em 146 sua música mais popular (ALMEIDA, 1926).
a.C”.
A música até este momento ainda não
Chegamos à idade média encontramos havia sido encaminhada no ensino escolar, ainLuis Ellmerich (1973) escreve que esse cená- da estava muito ligada a igreja, tanto católica
rio de fanatismo extremo levou àquele perío- romana como a protestante de Martinho Lutero
do histórico quase total estagnação. A música ou era apresentada em teatros ou grandes conganha a pauta de quatro linhas (nos dias de certos que eram comuns nos vários impérios
hoje usamos uma pauta de cinco linhas que europeus daquela época, sempre ligada ou a
é a da música clássica convencional), criada assuntos políticos ou religiosos.
pelo monge italiano Guido d‟Arezzo, hoje esse
MÚSICA NO BRASIL
sistema é usado no canto gregoriano e a ele é
atribuído o sistema silábico que dominava as
A música do Brasil se formou a partir
notas musicais.
da mistura de elementos europeus, africanos e
Um mundo dominado pela religião O indígenas, trazidos respectivamente por colonicanto gregoriano tem esse nome em homena- zadores portugueses, escravos e os padres jegem ao bispo Gregório Magno, a igreja católi- suítas que a usava em cultos religiosos e para
ca sentiu necessidade naquele momento histó- atrair atenção à fé cristã, os nativos que já harico de organizar esse rito religioso, para não bitavam aqui já tinham suas práticas musicais
haver desagregação mesmo nas regiões mais o que ajudou a estabelecer uma variedade de
distantes. Essa música era simbólica, ou seja, estilos musicais.
usava de símbolos quando cantada nos cerimoniais da igreja Romana. Os fiéis cantavam
uma mesma melodia em uníssono, aguda e
bem alta, que simbolizava o encontro com o
altíssimo, isto significava a unidade da igreja. O
protestantismo também utilizava a música nos

RESUMO DA HISTÓRIA DA MÚSICA
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Em terras brasileiras, as primeiras manifestações musicais, que recebem registros
históricos, são as dos padres jesuítas, que, naquele momento, queriam mais fiéis para sua
igreja do que promover educação ou manifestações artísticas por meio de sua música. França mostra esse contexto histórico em sua obra
A Música no Brasil (FRANÇA, 1953, p.7):
O coral Gregoriano mágico instrumento de conversão
de que se utilizou o jesuíta José de Anchieta, aquela
magnífica figura de evangelizador. E com ele os jesuítas Aspicuelta Navarro e Manuel de Nóbrega. Este dizia
que: “com a música e a harmonia, atrevo-me a atrair
para mim todos os indígenas da América (FRANÇA,
1953, p.7).

A ligação dos índios com os jesuítas ficou mais estreita por meio da música que os
padres usavam para catequizá-los, apesar de
haver ensino de cantos e apresentação de instrumentos pelos padres jesuítas, não havia implicação educativa nessa prática, esse processo
era puramente religioso, usado para espalhar a
fé dos padres pela população indígena (FRANÇA, 1953, p.7).

Os africanos trazidos, como escravo ao
Brasil, deve-se boa parte da formação da nossa música popular. Foi, certamente, o contato
com o povo africano que enriqueceu a parte
rítmica da música feita no Brasil e nos levou a
nossa riqueza musical. Com o fim da escravidão em 1888, são abertas novas portas para
vinda de imigrantes europeus para trabalhar
nas lavouras de café e algodão, eles chegaram
com diversos ritmos da sua terra natal. Mas a
música popular brasileira só se formou mesmo
com a chegada do carnaval e do gramofone em
1930. Depois disso, com o rádio, a televisão e
a indústria 14 fonográfica a música popular se
consolida e chega à variedade gigantesca que
hoje encontramos (ALMEIDA, 1926).
Em relação ao ensino de música em
1854, por decreto real é regulamentado o ensino de música no Brasil, mas não havia formação compatível, por parte dos professores,
e a música era usada para o controle dos alunos. Loureiro (2003) explica que nessa fase
era dada pouca ênfase aos aspectos musicais
pela escola. A visão de trabalhar na educação
musical os aspectos culturais dos alunos, seu
meio e a música como elemento de interação
entre as outras disciplinas escolares, apareceriam em nossa história a partir da metade do
século XX, junto à evolução da educação infantil como instituição educativa (LOUREIRO,
2003).

A partir do século XVII, a música popular ganha força no Brasil, O papel do negro, nesse período da história, foi muito significativo pela
musicalidade inata dos africanos. Vindos da África, serviram como escravos no Brasil e trouxeram consigo sua cultura, a qual era rica em música, dança e ritmos, principalmente o lundu ou
lundum, inicialmente uma dança africana, assim
descrita por Mário de Andrade (1980). No períoMÚSICA
do colonial e primeiro império chegam ao Brasil
às valsas, polcas, tangos e outras diversas manifestações musicais estrangeiras, que nos BraA música está presente em diversas
sil achavam veículo de expressão. Em relação situações com objetivos diferentes, nela ena isso, Renato Almeida expressa em seu livro A contramos várias composições usadas para
História da Música Brasileira (1926,p.108):
dançar ou ninar, temos músicas típicas regionais, todos os pais têm seu hino. A música é
Queremos dizer que, na nossa música popular, é fálinguagem universal, mas com muitos dialetos,
cil distinguir as origens rítmicas, embora não se conservem exatas e essenciais. Um mundo de influências que variam de cultura para cultura, envolvendo
e interferências, o clima, o caldeamento do sangue, o a maneira de tocar, de cantar, de organizar os
cultivo e as condições de vida de lugar a lugar, tudo sons e de definir as notas básicas e seus interisso, que a arte popular reflete, refrangendo no pris- valos (JEANDOT, 1990).
ma de suas intenções fez com que os cantares fossem
variando dia por dia, contornando se, modificando-se,
mas sem perder o caráter básico e definitivo do ritmo
(ALMEIDA, 1926, p. 108).
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Vemos que a música varia de cultura
para cultura, com muitos dialetos e vem participando da história da humanidade desde as
primeiras civilizações, a música é a continuidade de sons e silêncios organizados ao longo
do tempo. O ritmo a melodia, a harmonia que
constitui a música, são capazes de afetando
todo o organismo humano de forma física e
psicológica (JEANDOT, 1990).

Para Gainza (1988, p. 26),“a música é
um elemento de fundamental importância, pois
movimenta, mobiliza e por isso contribui para a
transformação e o desenvolvimento”. O processo de aprendizagem se tornará mais prazeroso
quando a tarefa escolar atender ao desejo de
exploração e descoberta entre professor e aluno, quando o tédio se tornarem ausente nas
escolas, que os professores possam proporcionar experiências diversas com seus alunos
O ritmo está presente em todas as ma- facilitando a aprendizagem.
nifestações da motricidade humana, é universal e o percebemos em todos os movimentos
A interação entre aspectos sensíveis,
da vida (TIBEAU, 2006, p.55). Assim, ritmo e afetivo e cognitivos, assim como a interação
movimento humano se desenvolvem simultane- e comunicação social, percebemos uma caamente no tempo e no espaço, confirmando racterística significativa a linguagem musical é
a consideração de que o ritmo é movimento, muito importante a utilização da música nas esque o movimento é ritmo e que ambos estão colas, pois a criança e o adolescente além de
ligados à percepção temporal, espacial e pro- aprender brincando o ambiente escolar se torprioceptiva (TIBEAU, 2006, p.56).
na mais agradável e estimula cada vez mais a
vontade de participar da aula (GAINZA, 1988).

ENSINO DA MÚSICA
O ensino da música é essencial, considerarmos que as linguagens musicais assim
com a linguagem artística sempre estiveram
associadas as tradições e as culturas da época. Segundo Scagnolato, 2006:
A música não substitui o restante da educação, ela tem
como função atingir o ser humano em sua totalidade.
A educação tem como meta desenvolver em cada indivíduo toda a perfeição de que é capaz. Porém, sem a
utilização da música não é possível atingir a esta meta,
pois nenhuma outra atividade consegue levar o indivíduo a agir. A música atinge a motricidade e a sensorialidade por meio do ritmo e do som, e por meio da
melodia, atinge a afetividade (SCAGNOLATO, 2006).

Se queremos que os alunos aprendam
arte e música precisamos de uma proposta de
ensino que abra espaço para a diversidade e
para que se torne possível, através do conhecimento de diferentes manifestações da linguagem musical podemos levar a criança a conhecer diversas manifestações culturais para
que possam perceber que sua cultura não é a
única.Precisamos oferecer a todas as crianças
independente de ser da rede particular ou rede
pública a oportunidade de conhecer a linguagem musical (SCAGNOLATO, 2006).

Se começarmos desde cedo apresentado a música para as crianças como na educação infantil existem inúmeras possibilidades
de se trabalhar com ela e são inúmeros os benefícios que a música pode oferecer. Podemos
utilizar materiais diversos e não é necessário
dispor materiais caros, isso significa que um
trabalho criativo e competente colaborar com
a criança ou adolescente para desenvolver sua
criatividade (GAINZA, 1988).
Os benefícios da utilização da música
é o desenvolvimento social e afetivo, pois as
crianças até a fase adulta estão desenvolvendo
sua identidade, descobrindo e passando pela
aceitação e auto estima tudo isso acontecendo em contato com o meio em que vive. Para
WEIGEL (1988, p. 15) assegura que o trabalho
com a música pode proporcionar essa integração social, já que as atividades geralmente são coletivas e o trabalho em grupo produz
compreensão, cooperação e participação. A
afetividade é uma sensação que possibilita a
expressão dos sentimentos perante os outros
e desenvolvê-la provoca uma sensação de segurança. O ensino de música não precisa ser
discutido e sim facilitado.
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dos professores e seus alunos, de como a música aparece e suas singularidades suas possiSegundo Loureiro (2003), na história bilidades e linguagens (CHIARELLI, 2005).
da Educação no Brasil, cuidar das crianças surPresente em diversas atividades a múge como ideia pouco relevante na sociedade,
sica
apresenta
muitas formas no contexto da
e ainda permaneceria assim por muitos anos,
com algumas mudanças acontecendo gradual- educação infantil, podemos ver isso nas divermente, mas a ênfase era manter a ordem em sas situações do cotidiano escolar como nos
sala de aula como diz Loureiro (2003) que para momentos de chegada, hora do lanche, nas
a escola, o que importava era utilizar o canto comemorações escolares como danças, nas
como forma de controle e integração dos alu- recreações e festividades em geral. E não é dinos, desse modo, pouca ênfase era dada aos ferente na vida das crianças em suas relações
aspectos musicais na perspectiva pedagógica. com o mundo (CHIARELLI, 2005).

MÚSICA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

Leis que regulavam a educação infantil apresentam de forma clara como a criança
foi tratada em nossa educação. Apenas com
a nova LDBEN (Brasil, 1996) instituída como
lei nº 9.394, se contemplaria o ensino de artes
no seu Art. 26, da seguinte forma: “componente curricular obrigatório, nos diversos níveis da
educação básica, de forma que promova desenvolvimento cultural dos alunos”. A partir daí
a música passa a ser uma linguagem possível
na educação infantil já que faz parte da educação básica. A construção de uma metodologia
para trabalhar a música na educação infantil
está legalmente aberta (LOUREIRO, 2003).
Em 1998, foi publicado, pelo Ministério
da Educação (MEC) o Referencial Curricular
Nacional para Educação Infantil – RCNEI (Brasil, 1998). Esse documento torna-se orientação
metodológica para a educação infantil, nele,
o ensino de música está centrado em visões
novas como a experimentação, que tem como
fins musicais a interpretação, improvisação e a
composição, ainda abrange a percepção tanto
do silêncio quanto dos sons, e estruturas da
organização musical.
Para Chiarelli (2005), a música é importante para o desenvolvimento da inteligência e
a interação social da criança e a harmonia pessoal, facilitando a integração e a inclusão para
ele a música é essencial na educação, tanto
como atividade e como instrumento de uso na
interdisciplinaridade na educação infantil, dando inclusive sugestões de atividades para isso.
Pensar nas funções da música na educação
infantil, vemos o cotidiano escolar e as práticas

A música também possibilita a interação com o mundo adulto dos pais, avós e
outras fontes como: televisão e rádio, que rodeiam o dia a dia das crianças, que vem formar
um repertório inicial no seu universo sonoro.
Brincando fazem demonstrações espontâneas,
quando em família ou por intervenção do professor na escola, possibilitando a familiarização
da criança com a música. Em muitas situações
do seu convívio social, elas vivem ou entram
em contato com a música. Em relação a isso o
RCNEI explica que: “O ambiente sonoro, assim
como presença da música em diferentes e variadas situações do cotidiano fazem com que
os bebês, e crianças iniciem seu processo de
musicalização de forma intuitiva. Adultos cantam melodias curtas, cantigas de ninar, fazem
brincadeiras cantadas, com rimas parlendas,
reconhecendo o fascínio que tais jogos exercem” (BRASIL, 1998. p.51).
Quando trabalhamos a música na escola, não podemos deixar de considerar os
conhecimentos prévios da criança sobre a música e o professor deve tomar isso como ponto de partida, incentivando a criança a mostrar
o que ela já entende ou conhece sobre esse
assunto. Ao escolher uma canção a ser trabalhada com o público infantil faz-se necessário,
que a mesma seja atraente. O educador deve
levar em conta certos elementos como as simplicidades das letras, que as mesmas abordam
temas interessantes às crianças, por sua vez
estejam relacionadas com o contexto de suas
vidas (BRASIL, 1998).
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Ensinar música tem relação com a percepção e sensibilidade do professor como ela
pode ajudar em sala de aula, ele pode propor atividades e coordená-las, mas é preciso
que as crianças participem também, escolham
músicas ou atividades musicais. A música tem
como propósito favorecer e colaborar no desenvolvimento dos alunos, não como uma atividade mecânica e pouco produtiva que se satisfaz com o recitar de algumas cantigas e em
momentos específicos da rotina escolar, mas
envolve uma atividade planejada e contextualizada (BRASIL, 1998).

O universo sonoro da criança começa
antes do nascimento, pois a fase intrauterina
dos bebês eles convivem com os sons provocados pelo corpo da mãe com o sangue a respiração o movimento do intestino e a voz materna que é referência afetiva para eles. Bebês
e crianças interagem o tempo todo com o ambiente sonoro que logo os envolve com a música, cantar dançar, ouvir são atividades presente na vida de todo ser humano ainda que seja
de diferentes maneiras (UNESCO, 2005).

A criança através da brincadeira relaciona-se com o mundo que a cada dia descobre e é dessa forma que faz música. Receptiva
e curiosa, ela pesquisa materiais sonoros, descobrindo instrumentos, inventando melodias e
ouvindo com prazer as músicas de seu convívio
social. O uso ou o trabalho com a música tem
como enfoque o desenvolvimento global da
criança na educação infantil, respeitando sua
individualidade, seu contexto social, econômico, cultural, étnico e religioso, a criança como
um ser único com características próprias, que
interage nesse meio com outras crianças e
também explora diversas peculiaridades em todos os aspectos (BRASIL, 1998).

Assim como no desenvolvimento musical, quanto mais as crianças tiverem oportunidade de vivenciar situações em que possam
se expressar pela dança, mais naturalmente
usarão essa linguagem (UNESCO, 2005), o
processo de musicalização de bebês e criança começa de forma espontânea por meio do
contato com todas as variedades de som do
cotidiano, incluindo a presença da música nas
cantigas de ninar, as canções de roda, as parlendas e todo tipo de jogo musical têm grande
importância, pois é por meio das interações
que se estabelecem que os bebês desenvolvem um repertório que permitirá comunicar-se
pelos sons (UNESCO, 2005).

A criança através da brincadeira relaciona-se com o mundo que a cada dia descobre e é dessa forma que faz música. Receptiva
e curiosa, ela pesquisa materiais sonoros, descobrindo instrumentos, inventando melodias e
ouvindo com prazer as músicas de seu convívio social. prática escolar, o ensino de música
deve ter atenção prioritária, já que falar em ensinar música ou musicalizar é falar em educar
pela música, contribuir na formação do indivíduo, como um todo, lhe dando oportunidade
de imergir em um imenso universo cultural,
enriquecendo sua inteligência através de sua
sensibilidade musical (BRASIL, 1998).

Quanto maior o ambiente sono da
criança, mais ampla será sua educação musical, quanto mais ela tiver oportunidade de ouvir diferentes ritmos mais alimento terá para a
construção de conhecimento sobre a música
assim ter capacidade de selecionar o que ouvir
e construir se gosto musical. Segundo Rosa,
(1978, p.77) em sua obra Educação Musical
para primeira à quarta série, “a música alegra,
sensibiliza e aguça as percepções”. O grande
filósofo Platão dizia que toda a educação deveria ser feita através da Arte. As crianças têm
contato desde pequena com diferentes expressões do mundo da dança e em festas da cultura popular (festa folclóricas, carnaval, bailes)
pela televisão, teatro ou cinema.

CRIANÇA, SOM E MÚSICA
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Atividades como cantar fazendo gestos, dançar, bater palmas, pés, são experiências importantes para a criança, pois elas
permitem que se desenvolva o senso rítmico,
a coordenação motora, sendo fatores importantes também para o processo de aquisição
da leitura e da escrita (CHIARELLI; BARRETO,
2005)
Desde pequenas as crianças acompanham as músicas através de palmas, sapateados, balbucio. Há necessidade de desenvolver
na criança pequenas senso de ritmo o mundo
ao nosso redor vive em uma grande quantidade de ritmo em diversos aspectos: no relógio,
no voo dos pássaros, no andar, na batida do
coração, pingos da chuva, no motor, em brincadeiras e diversos trabalhos manuais. Winn
(1975, p.32) diz que: “[...] A iniciação musical
deve ter como objetivo durante a idade Pré-escolar, estimular na criança a capacidade de
percepção, sensibilidade, imaginação, criação
bem como age como uma recreação educativa, socializando, disciplinando e desenvolvendo a sua atenção”.

No berçário as brincadeiras que envolvem música, canto e movimento, possibilitam a
percepção rítmica mesmo porque bebês produzem ruídos e balbucios desde que nascem,
é interessante proporcionar divers situações
e experiências de explorações e descobertas
tanto sonora como musicais para eles. Até um
ano e meio a criança mais nos ouve do que
canta, mas já demonstrar suas preferências e
acompanhada de alguma forma, em segundo
momento cantam os finais das frases ou a parte que mais gostam muitas vezes um pouco
depois de nós, a partir dos três anos a criança
já entoa todo o repertório do seu meio cantando muitas músicas conhecidas (UNESCO,
2005).

O conhecimento é constituído através
da criança com o meio em que ela está interagindo, cabe ao educador faça com que a
criança descubra analise e compreenda os ritmos do mundo por meio de observação contato com instrumentos diversas músicas, teatro
e danças, lembrando que gesto e movimento
corporal estão ligados à música, o som também é gesto e movimento vibratório e o corpo
produz os diferentes sons que se percebe através do andar, saltar, dança (Winn, 1975).
Quando se oferece música e um ambiente sonoro em diferentes situações, permitimos que bebês e crianças iniciem, intuitivamente, seu processo de musicalização. Escutando
os diferentes sons de brinquedos, dos objetos,
do ambiente e do próprio corpo, há observação, descoberta e reações, mesmo nos bebês
(UNESCO, 2005).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho buscou a compreender os aspectos que o ensino da música pode proporcionar as crianças na educação infantil verificar a importância do seu aprendizado e sua
contribuição na socialização das crianças e perceber as formas de interação desta com os demais eixos de trabalho. Com esta pesquisa verificamos que a música deve ser trabalhada com
brincadeiras e canções, aqui compreendidas como atividade de canto liderado pelo educador e
acompanhadas pelas crianças de forma criativa.
A Educação Infantil sendo assim é uma fase de descobertas de conhecimento muito
importante para o desenvolvimento das crianças, sendo a música um instrumento facilitador e
formador do aprendizado, tendo muitas possibilidades de se desenvolver nas áreas cognitivas,
psicomotora, linguística, afetiva e social. É com base no dia a dia com a música na sala de aula,
com as atividades desenvolvidas pelos professores no cotidiano da educação infantil e das
experiências pessoais com a música, que nascerá uma prática pedagógica que contemple a
música como elemento importante que venha a colaborar com o trabalho e o desenvolvimento
da criança.
Portanto, fica para o professor, a responsabilidade em propor e construir, juntamente
com os seus alunos, as canções que devem ser trabalhadas, visando sempre um interesse pedagógico e metodológico, bem como adequá-las ao contexto a serem trabalhadas. Conclui-se
que o papel da música na educação infantil facilita o aprendizado escolar, auxiliando no ensino
aprendizagem de diversas disciplinas, não sendo uma atividade inata e sim construída e integrada com as diversas áreas do conhecimento, despertando nos alunos a imaginação, a compreensão, o respeito, enfim, uma melhor convivência social.

885

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

REFERÊNCIAS

BRASIL. Referencial Curricular Nacional para a Educação Infantil. Ministério da Educação e do
Desporto. Secretaria de Educação Fundamental. Brasília, v. 3. Conhecimento de Mundo. MEC/
SEF, 1998.
ALMEIDA, Renato. A História da Música Brasileira. Universidade do Texas, F. Briguiet:1926.http://
www.uniedu.sed.sc.gov.br/wp-content/uploads/2016/03/TCC-Lucilene-Fagundes-Chiochetta.
pdf.
CHIARELLI, Lígia Karina Meneghetti. A música como meio de desenvolver a inteligência e a integração do ser, Revista Recreio@rte Nº3 Junho 2005: Instituto Catarinense de Pós-Graduação.
ELLMERICH, Luis. História da música. São Paulo: Fermata do Brasil, 1979.
GODOI.www.uel.br/ceca/pedagogia/pages/arquivos/2011%20LUIS%20RODRIGO%20GODOI.
pdf.
JEANDOT, Nicole. Explorando o Universo da Música. 3. ed. São Paulo: Scipione, 1990.
MONOGRAFIAS.https://monografias.brasilescola.uol.com.br/pedagogia/a-importancia-musica-na-educacao-infantil.htm acesso:26/06/2020

886

Revista Revista
Educar FCE
- 32 ªFCE
Edição
Educar
- 32- Julho/2020
ª Edição - Julho/2020

NATAME DE ALMEIDA

Graduada em Letras pela Faculdade Universidade
Bandeirante de São Paulo (2007); Especialista em Língua
Portuguesa pela Faculdade Pontifícia Universidade Católica
de São Paulo (2009) e Universidade Estadual de Campinas
(2013); Professora de Ensino Fundamental II - Língua
Portuguesa - na EMEF Marcílio Dias e EMEF Zilka Salaberry
de Carvalho.

887

ª Edição
- Julho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 32 -ª 32
Edição
- Julho/2020

A DANÇA ENQUANTO POSSIBILIDADE DE
APRENDIZADO

RESUMO: Este artigo aborda a dança enquanto possibilidade de aprendizado nas escolas, destacando o valor do corpo que não pode ser dissociado da mente. Assim, com uma visão crítica
do pensamento acadêmico para com a dança no ambiente escolar, buscaremos desconstruir
alguns paradigmas e apresentar um modo mais eficaz de trabalhar com a segunda arte - teatro, dança, coreografia, movimento.

Palavras-chave: Dança; Corpo; Escola; Projeto; Aprendizado.
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INTRODUÇÃO

“

Eu só acreditaria num Deus que soubesse dançar. Apenas na dança eu sei como contar a parábola das
coisas mais elevadas. Aqueles que eram vistos dançando eram tidos como insanos por aqueles que não conseguiam ouvir a música. Dou como desperdiçado todo dia em que não se dançou. Dançar, em todas as suas
formas, não pode ser excluído do currículo da educação nobre. Dançar com os pés, com ideias, com palavras é
preciso acrescentar, que também se deve dançar com a caneta” (NIETZSCHE, p.59).

Ao pensarmos em dança talvez a primeira imagem que nos vem à mente é de algum
espetáculo ou de uma performance ou intervenção na rua, raramente nos colocamos a imaginar que a dança possa se desenvolver próximo a nós ou até mesmo interagir conosco. Assim
também é a relação que fazemos entre ela e a escola: consideramos sempre que a escola é um
lugar de disciplina que exige uma quietude - algo muito remoto àquilo em que consiste a dança.
Entretanto, se analisarmos a dança, não como uma recreação, mas como um meio que
potencializa o aprendizado de um indivíduo que é constituído de um corpo que tem sua linguagem, suas vivências e através do qual ele se relaciona com o mundo, então haveremos de
concluir que a dança pode ser um forte instrumento dentro de um progresso educacional que se
pretende realizar, sobretudo de estabelecer conexões entre conhecimento e prática.
A dança promove uma consciência de si mesmo, lida com movimentos que executamos
diariamente a fim de aplicá-los em composições coreográficas cujo método se dá por meio de
memorizações e interações com o outro, tão necessárias nos dias atuais em que as pessoas
sofrem com o isolamento que a tecnologia provoca. O aluno pode aprender com a dança a ter
responsabilidade, principalmente com o seu grupo, e a ver a escola não mais como um lugar
enfadonho.
É necessário para isso que a escola esteja disposta a abandonar a ideia de que aluno
comportado é aluno quieto e encarar a dança como um dispositivo pedagógico que não deve
só cuidar de uma energia acumulada, mas servir como um meio de trabalhar sua cognição a
partir de uma inteligência corpórea e de dar ao aluno uma consciência de seu lugar no mundo.
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A IMPORTÂNCIA DA DANÇA NA
ESCOLA
De acordo com os estudos de Rengel
(2008), é sabido que a arte é um dos meios
pelo qual o homem é capaz de expressar-se,
que é um reflexo dos seus sentimentos e das
suas ideias. Por ela, além de registrar e preservar sua cultura e sua história, o homem tem
a necessidade de representar a sua realidade,
pois é algo que lhe é inerente. Como linguagem
em que se utiliza para comunicar uma visão de
mundo, a arte pode despertar várias percepções e interpretações que levam o homem a
refletir sobre a vida, a vida por meio da qual a
própria arte lhe faz constante companhia através das músicas que escuta, dos livros que lê,
dos filmes que vê, das danças que lhe possibilitam externalizar sua euforia e lhe dão a possibilidade de interagir com os seus pares.
Nada é mais oportuno e convidativo
que a arte para despertar nos alunos o gosto
pela descoberta e pelo conhecimento, uma vez
que, presente na vida dos alunos – ainda que
por vezes de maneira indireta –, a arte os estimula no interesse de compreender o mundo
que lhes rodeia e lhes permite realizar conexões interpessoais tão importantes na atualidade em que se sofre com o assédio incessante
das tecnologias e das redes sociais. Dentro
dessa possibilidade, a dança é uma arte que
trabalha corpo e mente: tem como elementos
de elaboração artística os movimentos que realizamos cotidianamente e o desenvolvimento
deles, além da memorização de sequências
que se seguem na reprodução de danças cujo
contexto social e histórico é uma possibilidade
para que os alunos estabeleçam também um
contato com a cultura (RENGEL, 2008).
O corpo também tem uma memória
que revela as vivências e experiências de vida
do aluno, isto é, o aprendizado não se restringe
apenas ao pensamento, existe no corpo um dinamismo que pode auxiliar o aluno a ser mais
perceptível. Ademais, Rengel (2008) alerta aos
educadores a necessidade de refletir o modo
como se pensa o corpo e romper com o paradigma dualista que separa corpo e mente, visto

que o aluno, que é um corpo, é quem vai efetivamente realizar essas atividades e é forçoso que o ensinem a ver que a intelectualidade
não se limita à teoria, pois assim, negar-se-ia
a própria presença e atividade do corpo que
pode ser tratada como intelectualidade corpórea. Em outras palavras, é preciso ver o aluno
em sua totalidade e não privilegiar a mente em
detrimento do corpo. Por essa razão, o corpo,
como um estado de trânsito entre a teoria e
a prática, não pode ser dissociado da mente
(RENGEL, 2008).
A importância de se ter um Projeto Educacional que disponibiliza e valoriza a dança
na escola é muito grande, haja vista os inúmeros benefícios dos quais os alunos poderiam
usufruir não só no que diz respeito à sua saúde
como também no aspecto social e no seu processo cognitivo. Na adolescência os alunos entram numa fase crítica de transformações e de
conflitos e a dança os ajuda a liberar energia e
o estresse acumulado por meio do autoconhecimento agregando-lhes mais autonomia. Por
isso, a dança tem sido objeto de estudo dos
cientistas pelo fato de ter, entre as artes, esse
vínculo especial com o corpo e os auxilia possibilitando-lhes compreender melhor como se
realiza a relação entre movimento e cognição
(RENGEL, 2008).
À vista desses fatores, percebe-se a
necessidade de olhar para o corpo de outro
modo, pois ele nos permite a comunicação e
a ação com a qual nos conectamos a outras
pessoas. É necessário que se continue a romper com o paradigma de que aluno educado é
aluno quieto cujo comportamento deve se limitar apenas a manter-se sentado olhando para
o colega da frente. Ninguém suporta permanecer muito tempo numa mesma posição e essa
rigidez reduz e restringe o movimento corporal
a momentos específicos na escola como as
aulas de educação física e o intervalo, além
de haver uma falta de seriedade no que se refere às disciplinas de caráter artístico, segundo
pontua Strazzacappa (2001).
Por outro lado, se houver um estímulo
à dança para melhor educação e expressão do
aluno, podemos promover e desenvolver nele a
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criatividade e a imaginação interligando a dança a outras disciplinas sem que o movimento corporal na escola seja visto simplesmente
como desordem ou tenha uma característica
competitiva como nos desportos. Essa integração é a contribuição da dança no processo de
aprendizagem do aluno, construindo a sua criticidade à medida que ele vai tendo consciência
do seu corpo, do que se passa consigo e ao
seu redor tornando-se assim mais espontâneo
ao se expressar sem as dificuldades de uma
pedagogia do não-movimento (STRAZZACAPPA, 2001).

DIÁLOGOS COM OS PARES
Em pesquisa e cursos que abordam
o tema corpo e movimento, percebe-se, felizmente, muitos autores que estão a falar sobre
a dança enquanto ferramenta de ensino. Para
corroborar com a abordagem do presente artigo, Marcos José Andrade Lima resume:
A dança enquanto processo pedagógico, não se resume simplesmente em aquisição de habilidades, também
contribui para o aprimoramento de habilidades básicas
e dos padrões fundamentais do movimento ao mesmo
tempo em que desenvolve potencialidades humanas e
a relação sociocultural. O uso da dança como prática
pedagógica favorece a criatividade, além de auxiliar fortemente no processo de construção de conhecimento
(LIMA, p. 1).

Articulada com a ideia dos projetos
educacionais, a dança também pode ser abordada em diversos momentos e situações do
cotidiano escolar. As possibilidades são variadas, mas, somente a título de exemplificação,
esta pode ser objeto de trabalho na área de
Linguagens, cujos componentes curriculares
são Artes, Língua Portuguesa, Língua Estrangeira, além de Educação Física. Ressalta-se
que os projetos interdisciplinares neste sentido
ganham relevância, podendo assumir papéis
diversos de danças regionais, folclóricas, populares, além de teatro musical.

Especificamente, no artigo “Danças
populares na educação física infantil”, o autor
ressalta: “A dança, sendo uma experiência corporal, possibilita aos alunos novas formas de
expressão e comunicação, levando-os à descoberta da sua linguagem corporal, contribuindo
não só para o processo de ensino aprendizagem, mas para a emancipação crítica e social
do aluno. A dança pode fazer muito pela educação, desde que entendida como estratégia
de ensino facilitadora do surgir de vivências e
saberes que transformam o homem e a sociedade” (LIMA, p.1).
De modo geral, pode-se elencar os
múltiplos benefícios da dança em qualquer faixa etária. No entanto, no artigo citado, o estudo
é pautado em crianças, pois “a criança é um
ser de constantes movimentos e de maneira
geral, se utiliza disso para explorar o mundo,
compreender as relações humanas e ampliar o
conhecimento de si e de tudo o que está a sua
volta”. (p. 1). Por isso, é fácil perceber a contribuição da dança nesta fase da vida, ligada à
motricidade. Acontece que soma-se movimento à atividade mental e ao convívio com vistas
a construção da aprendizagem, processo este
que também se dá em outras fases, mas sendo
intrínseca aos processos do brincar, do lúdico,
da ação (STRAZZACAPPA, 2001).
Não se pode prender-se à concepção
equivocada de uma escola ou curso de dança, pois não se trata disso. Soa parecido com
dizer que os cursos de produção de texto objetivam formar escritores, ou que praticar um
esporte constantemente faz de quem o pratica
um profissional. Portanto, o objetivo de aproveitar a dança enquanto recurso pedagógico
resvala em outros aspectos, os quais não inclui
formar bailarinos de profissão (STRAZZACAPPA, 2001).
Além de todas as possibilidades já expostas neste estudo e nas contribuições de
pesquisas e autores que dialogam com essa
perspectiva, certamente vale destacar que a
dança pode ser entendida como parte integrante da educação e do sujeito que dela experimenta. Assim “[...] nosso corpo passa a
ser a expressão de nosso gênero, etnia, faixa
etária, crença espiritual, classe social trazendo
a ideia de que eu sou um corpo e não de que
eu tenho um corpo” (MARQUES, p. 43, 2010).
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A DANÇA APLICADA NA ESCOLA
Segundo Marques (1997), o pensamento pedagógico tradicional no Brasil há muito valoriza mais o conhecimento descritivo do
que o conhecimento corporal. Ocorre que dentro do nosso processo histórico a arte sempre
fora associada ao trabalho manual, à condição
de escravos. Assim, era de se esperar que a
dança, como arte que trabalha o corpo, permanecesse oculta nos porões das senzalas, “banida do convívio de outras disciplinas da escola, ou então atrelada ao tronco e à chicotada,
até que alguma alma boa pudesse convencer
‘o feitor’ de sua ‘inocência’” (MARQUES, 1997,
p. 21).
Ainda hoje um preconceito existe, fruto
de um discurso que por séculos foi disseminado em nossa sociedade em relação ao corpo
e à dança e que produziram em torno desse
assunto uma espessa bruma difícil de dissipar e até mesmo de explorar. Para além dessa
questão, também há uma falta de informação
– inclusive entre os professores – no que tange
ao ensino da dança. A separação entre o artístico e o educativo tão enfatizada na formação
desses profissionais é um contratempo à evolução no processo de criação e criticidade que
poderia existir nas escolas, aliando a isso a
carência de bibliografia que em sua insuficiência normalmente apresenta a dança como um
mero recurso educacional (MARQUES, 1997).
Muitos pessoas associam a dança às
emoções, mas a dança é muito mais do que
só um meio de se expressar ou de se acalmar.
A dança como vivência nos permite perceber a
nós mesmos e o mundo. Aliás, o que diferencia
a dança de outras disciplinas é o contato direto
sem o qual não se pode dizer que se conhece
algo sobre dança se não puder senti-la, percebê-la; mas, dentro desse sentir há duas possibilidades: o sentimento afetivo e o sentimento
cognitivo – é nesse último que a dança, como
disciplina, está mais a favor do conhecimento
(MARQUES, 1997).
Esse sentimento, uma vez externado,
pode dar significado àquilo que se vive sem
que se precise dizer absolutamente nada. Dada
essa importância, não podemos ignorar a realidade avassaladora das mídias que movimentam todo tipo de informação às quais a dança

resiste tornando a quem goza dela um indivíduo mais presente e crítico. A dança, por assim
dizer, tem um valor essencial para a sociedade na construção de cidadãos que pensam o
mundo em que vivem a partir de suas vivências, dos seus corpos em movimento – uma
grande riqueza que a escola pode oferecer:
A escola pode, sim, dar parâmetros para sistematização
e apropriação crítica, consciente e transformadora dos
conteúdos específicos da dança e, portanto, da sociedade. A escola teria, assim, o papel não de reproduzir,
mas de instrumentalizar e de construir conhecimento
em/através da dança com seus alunos(as), pois ela é
forma de conhecimento, elemento essencial para a educação do ser social (MARQUES, 1997, p.23).

Aprendemos através do corpo, mesmo
que sem perceber, quem nós somos e o que
o mundo quer de nós. Na construção desse
aprendizado reproduzimos concepções acerca
de várias questões sociais, logo esse fato – de
que o corpo tem um papel cultural e político na
sociedade – não pode ser ignorado.
O corpo diz muito sobre nós e sobre
nossos alunos, assim sendo, ele não pode ser
uma espécie de estorvo para o trabalho que se
quer realizar quando se teima em pensar que
a dança requer um determinado padrão corporal, pelo contrário, faz-se necessário que se
propicie ao aluno a aceitação do seu próprio
corpo, ou seja, de quem ele é e, para isso, é
preciso muita reflexão, excluindo a ideia de que
conversa não é para aula de dança.
Entende-se aqui que há abertura para
a interação, para o movimento, para a aceitação dos corpos, quebrando tabus e problematizando preconceitos enraizados e reproduzidos
ao longo dos anos. A própria noção de aula é
invertida, uma vez que é outra proposta, outro
espaço, outro objetivo.
Com a assimilação do movimento temos noção dinâmica e espacial do corpo e
como ele estabelece relações com a música,
com o outro e consigo mesmo. Diante de todas
essas perspectivas, o planejamento da aula de
dança estaria pautado nas diversas conexões
artístico-educativas e nas relações implícitas
do conteúdo a ser trabalhado, isto é, através
de um contexto vivido ou pensado pelo aluno
numa prática que possibilite interação entre
corpos. Assim, por este contexto, compreendi892
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do, problematizado e transformado em processo artístico-educativo, podemos apresentar a
dança mais adequada a ser ensinada.
Por meio da experiência com dança
nas instituições de ensino, afirma Strazzacappa (2001), os diretores perceberam a diferença
comportamental dos alunos: as faltas diminuíram, a participação nas atividades escolares
ficou mais efetiva, bem como o seu interesse
pelo ensino melhorou – inclusive em relação
a estar na escola. Entretanto, tudo isso não
foi logrado sem qualquer problema, desde o
preconceito dos alunos em pensar que dança
é só para mulheres à indiferença que alguns
professores têm ao tratar a dança como uma
mera aula recreativa; logo, a dança não pode
ser voltada apenas para os alunos, ela deve
partir dos professores aos quais os alunos terão por modelo – tanto no movimento quanto
na postura.
A capacidade de imitar nos é inerente e aprendemos mais quando reproduzimos
o que observamos como quando adquirimos
trejeitos de alguém com quem convivemos cotidianamente. E, se pensarmos que os corpos
também educam, é fundamental que também
se desenvolva um trabalho corporal com os
professores independente de quais disciplinas
leciona. É muito importante pensar qual tipo de
indivíduo queremos formar, pois somos corpo
e é imprescindível entender que o corpo está
em contínuo aprendizado, ainda que não se
tenha aula de dança; e, mesmo diante da ausência de atividade corporal, a educação ainda existiria: aquela do não-movimento (MARQUES, 1997).
Apesar de acreditar que a dança é uma
forma de transformar nossas realidades, cabe
a advertência de que do mesmo modo que
existem inúmeros benefícios com relação a sua
prática, há também as dificuldades atreladas a
sua implementação nas escolas, que não são
poucas. Culturalmente, ainda não foi totalmente
vencido o preconceito que existe com relação
a ela, sobretudo do público masculino; ainda
se tem um estereótipo de dançarino(a)/ bailarino(a) e um ideal de aptidão (STRAZZACAPPA,
2001).

Tais entraves poderiam ser superados
por meio de estudo com o objetivo de aprofundar e questionar nossos próprios conhecimentos, ademais é preciso um quê de coragem para enfrentar medos e inseguranças e
experimentar uma atividade nova e prazerosa.
O resultado dessa abertura pode ser um estímulo aos professores de se aproximar de algo
que pode facilitar a relação com o aluno, além
de possibilitar uma nova forma de linguagem,
portanto de expressão e de compreensão entre corpos. Manuel Bandeira, nos versos “a arte
de amar” revela: “deixa o teu corpo entender-se com outro corpo / porque os corpos se
entendem, mas as almas não”. No que tange
ao papel do professor:
A formação de professores que atuam na área de dança é sem dúvida um dos pontos mais críticos no que
diz respeito ao ensino desta arte em nosso sistema escolar. Na prática, tanto professores de educação física,
de educação infantil, de 1a. a 4a. séries, assim como
de educação artística, vêm trabalhando com dança nas
escolas sem que tenham necessariamente tido experiências prático-teóricas como intérpretes, coreógrafos
e diretores de dança. A dissociação entre o artístico
e o educativo que geralmente é enfatizada na formação destes profissionais nos cursos de licenciatura/
pedagogia/magistério tem comprometido de maneira
substancial o desenvolvimento do processo criativo e
crítico que poderia estar ocorrendo nas escolas básicas
(MARQUES, 1997, p. 22).

Dessa maneira, fica evidente que é
necessário mudanças no sentido de compreender que o artístico e o educativo estão relacionados, sendo que um não exclui o outro,
mas sim se completam. Por exemplo: em uma
aula de literatura, o professor explica o que é
poesia, suas características e especificidades.
Esse conhecimento pode e deve ser potencializado por meio de exercício criativo sobre o
fazer poético, experimentar a escrita e seus
desafios. Portanto, artístico e educativo caminham juntos.
Certamente a escola que assumir um
projeto de dança como parte de sua identidade
deverá estar atenta às adversidades e precisará buscar parcerias de grupos e companhias
de dança, a fim de manter mais próximo do
debate e das ações especialistas na arte de
dançar e encantar (STRAZZACAPPA, 2001).
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CONSIDERAÇÕES SOBRE OS
PROJETOS EDUCACIONAIS
Segundo Lima (2016), Incluir modalidades artísticas no cotidiano dos estudantes
não precisa ser uma tarefa solitária e exclusiva
do professor de Artes nos seus quarenta e cinco minutos de aula, uma vez que o tempo e a
quantidade de alunos por turma limita nossas
possibilidades. Ou, uma ou duas vezes ao ano,
solicitar ao aluno uma dança para ele reproduzir com o objetivo de apresentar-se em um
evento cultural da escola, como festas juninas
e feiras.
A fim de contrariar essas práticas, existe
o formato dos projetos que vai ao encontro da
necessidade de se estabelecer objetivos mais
específicos com um grupo pré-estabelecido de
alunos que demonstram interesse em comum.
Tendo uma ação mais pontual, o projeto ainda
estabelece público-alvo, cronograma, metodologia, avaliação, isto é, planejamento. O professor define o ponto de partida e juntamente
em grupo decidem onde se quer chegar. Além
disso, eles são verdadeiros incentivos à autonomia, com ações diferenciadas, que atendem
aos interesses e necessidades dos educandos
(LIMA, 2016).
Em definição, os projetos oferecidos
pela rede municipal de ensino podem acontecer no contra-turno do estudante nos espaços disponibilizados pela escola. Os objetivos
gerais constam no artigo 21 da Portaria nº
5.930/2013, que contemplam também a ampliação da jornada diária dos educandos, e
pontuam: a melhoria do processo de ensino e
da aprendizagem; as relações de convívio; o
enriquecimento do currículo; a integração entre
os diferentes segmentos da escola; dentre outros (LIMA, 2016).
Ora, estar em um projeto educacional garante maior tempo de permanência do
estudante na escola e acesso aos recursos e
aos ambientes de aprendizagem. Além disso,
a adesão do aluno ao projeto é de interesse
próprio, não sendo, portanto, imposto e obrigatório, abordagem esta que já favorece o aprendizado, também não lhe é computado nota ou

benefício algum. Ou seja, partimos da premissa de que a criança ou adolescente começa
a adquirir alguma autonomia nesse processo
para então conquistar o sentimento de pertencer a um grupo, pois são alunos de diferentes
turmas e idades, ao qual compartilham tema e
objetivos em comum (LIMA, 2016).
Dessa maneira, temos aí presentes
valores e sentimentos como os de convívio,
responsabilidade, integração, senso de coletividade, autonomia, dentre outros. É verdade
também que os mais novos aprendem com os
que estão nas séries mais avançadas; esse
processo de amadurecimento e de compartilhamento de experiências é muito rico e prazeroso, ainda que seja permeado de conflitos.
A questão do professor ter mais possibilidades de estratégias, seja pelo número reduzido
de alunos, seja pelos espaços onde sua turma pode circular, também é um fator positivo.
Por esses motivos, o olhar e dessa forma a
avaliação que ele lança ao aluno é outra, sendo muito mais individualizada e aprofundada.
Aliás uma das metas gerais do programa de
projetos “mais educação” é justamente esta
concernente à avaliação: “a educação integral
considerando o educando nas suas dimensões
intelectual, social, emocional, física e cultural”
(LIMA, 2016).
No tocante ao tema da dança enquanto possibilidade de aprendizagem vale a pena
ressaltar algumas ideias que surgem quando
articulamos a dança nos modelos dos projetos, a exemplo do Mais Educação. Primeiro,
há variedade de assuntos no que se referem
aos projetos, poderiam tratar de música, de cinema, de teatro, de fotografia, de pintura, de
escrita criativa e assim por diante. No entanto,
estamos abordando a dança; esta abre caminho para o teatro musical, pois existem vários
braços no que diz respeito à dança e suas inúmeras formas de expressão (LIMA, 2016).
Para Lima (2016), o Musical na escola
pode basear-se na encenação e na dança e
com isso abordar componentes como o enredo e outros elementos narrativos, a saber, os
personagens, o tempo, o espaço - ambientação das cenas -, sendo possível, assim, monta894
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gens e (re)criações. O professor pode partir de
clipes, de cenas de filmes, de curta-metragens,
etc, de modo a ampliar o repertório cultural do
aluno. Ademais, um projeto de dança /musical poderia trabalhar os seguintes objetivos de
aprendizagem, por exemplo:
• Ampliar o tempo de permanência do aluno na escola;
• Tornar o aluno protagonista do processo
de ensino-aprendizagem;
• Proporcionar a integração e socialização
entre alunos de diferentes turmas;
• Promover a integração entre alunos e
professores;
• Oportunizar a socialização do saber,
permitindo que o aprendizado ocorra de diversas formas;
• Desenvolver o espírito de trabalho em
equipe;
• Incentivar a dança como prática saudável;
• Despertar e valorizar os talentos e habilidades artísticas;
• Divulgar e valorizar a cultura por meio
da dança;
• Trabalhar noções de postura e expressão corporal, de cenografia e de montagem
de narrativas breves;
• Confeccionar materiais para utilização
nas apresentações;
• Elaborar coreografias;
• Oportunizar o contato com diferentes ritmos, estilos e tipos de músicas;
• Ampliar repertório cultural do aluno; e
• Realizar espetáculos artísticos promovidos pela escola (LIMA, 2016).

A escola pode ser um espaço prazeroso, tal qual é a leitura, os jogos, os eventos e por
que não as aulas? Nesse sentido, faz-se necessário uma ampla discussão sobre os corpos
para falar que não se pode separá-lo da mente,
tampouco privilegiar atividades intelectuais ou,
por outro lado, haver uma supervalorização do
corpo em busca de padrões inacessíveis; daí
adentramos discussões de caráter tecnológico,
afinal são corpos sedentários, mas que um dia
buscaram movimento e foram disciplinados, a
começar no ambiente escolar (LIMA, 2016).
E, por fim, discorrer sobre corpos que
não se aceitam, se mutilam, se escondem, a
partir da adolescência, momento este que a
escola também presencia (ou está presente)
sem se preocupar com o fato de que a autoestima tem tudo a ver com a construção do
sujeito e sua relação com o aprendizagem. No
projeto podemos mais facilmente e na prática
romper com muitos paradigmas, liberar nossa
carga de estresse, mudar hábitos e comportamentos de sedentarismo; construir e desconstruir e, claro, aprender a aprender - tudo isso
dançando (LIMA, 2016).

Acima há alguns dos objetivos que podem ser elencados diante desse tipo de projeto, ainda que estes não esgotam todas as
possibilidades de trabalho. Como exposto no
artigo, os projetos transformam a realidade de
alunos, professores e escola, assim como a
dança também o faz. É preciso que a escola rompa com esse papel de lugar monótono,
sem espaço para a imaginação, portanto apático e silencioso (LIMA, 2016).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Segundo o dicionário online de Português, dançar é um verbo intransitivo e significa
mover o corpo seguindo música e ritmo determinados. Trata-se de um conceito, na realidade,
bem mais amplo do que este, pois dançar é uma forma de utilizar o corpo como uma maneira
de expressar sentimentos, emoções e alegrias.
Dançar é divertido, relaxante e também uma forma de manifestação e expressão corporal, por isso, a dança, dentro do contexto escolar, pode ser utilizada como um instrumento
pedagógico, pois pode contribuir para o melhor desenvolvimento do aluno durante as atividades
em sala de aula, além de mudar a percepção de si mesmos e dos outros, ajudando inclusive a
melhorar a autoestima.
A dança, entendida como a arte de expressão em movimento, destaca na educação a
ótica da sensibilidade, da criatividade e da expressividade, como uma nova direção que se quer
dar para a razão, a ética, a cultura, e a estética – pelo saber por meio do sentir, da intuição, com
o objetivo de conectar-se e integrar-se.
Neste sentido, a dança pode ser usada como prática pedagógica, pois, espera-se estimular a criatividade no aluno, resultando em mudanças comportamentais e até mesmo na forma
de pensar sua autonomia, tornando-o, assim, mais responsável dentro do processo de ensino
e aprendizagem. Além disso, por meio da dança é possível dar condições aos estudantes para
que eles desenvolvam suas habilidades motoras - movimento e cognição -, e também a capacidade de concentração, memória e raciocínio.
Finalmente, acredita-se na dança enquanto possibilidade de aprendizado e na importância dos projetos nas escolas, pois estes permitem uma aproximação da identidade e das
experiências dos alunos, além do vínculo dos conteúdos escolares com os conhecimentos e
saberes produzidos no contexto social e cultural. Estes traduzem uma visão diferente do que seja
conhecimento e currículo e representam uma outra maneira de organizar o espaço e o trabalho
na escola. Portanto, contribuem, sem dúvida, para o aprendizado dentro e fora da sala de aula.
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A INCLUSÃO DA CRIANÇA COM SÍNDROME DE
DOWN NA SALA DE AULA REGULAR

RESUMO: O presente estudo tem como objetivo contribuir para o processo ensino-aprendizagem abordando sobre a importância da inclusão de crianças com Síndrome de Down, ajudando as mesmas na construção da identidade, da autonomia, responsabilidade, conhecimento
e exercício de cidadania para o sucesso no desenvolvimento intelectual, moral e na formação
do indivíduo como um todo. Mostramos neste trabalho pesquisas sobre o assunto, dizendo
que é possível incluir sim essas crianças em sala de aula regular e autores também dizendo
que muitas vezes essa inclusão acontece apenas na teoria, ficando essa “inclusão” apenas no
Projeto Político Pedagógico. Neste artigo descrevemos também de forma singela algumas características dessas crianças com Síndrome de Down e como os educadores, família e escola
devem se portar diante das mesmas. A educação deverá oferecer instrumentos e condições
que ajudem o aluno a aprender a aprender, a aprender a pensar, a conviver e a amar.

Palavras-chave: Síndrome de Down; Família; Inclusão; Escola; Ensino; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho é fruto de uma intensa pesquisa bibliográfica, pesquisas em
site e vídeos da internet, a fim de apresentarmos a importância que deve ser
dada nas atividades do brincar na Educação Infantil especificamente nas idades
entre três e cinco anos, visto que se as atividades forem planejas e com fim específico trarão às
crianças aprendizagem e construção de conhecimento. Os jogos e brincadeiras muitas vezes
são vistos por pessoas leigas no assunto em questão como se fosse apenas um passatempo.
Infelizmente percebemos que alguns educadores não dão tamanha importância às atividades
direcionadas de brincar, jogar, representar artisticamente.
Nesta pesquisa percebemos que as atividades lúdicas, permeiam a realidade das crianças, pois através delas as crianças simulam ou imitam a realidade vivida, tanto em sua casa
como outro meio em que vive. Tratamos também nesse trabalho de conclusão de curso a importância da expressão corporal como um meio de aprendizagem, mas também de desenvolvimento psicomotor. As atividades Lúdicas servirão como uma pré-alfabetização pois por meio do
repertório de brincadeiras e jogos as crianças brincarão bastante e assim terão repertório e do
que falar para se expressar através da escrita ou oral nas séries subsequentes.
Brincar não é só de um jeito e modo, mas sim há várias formas e essas variabilidades
desenvolverão uma área ou campo do conhecimento tanto quanto o cognitivo, afetivo, religioso
e social da criança. Assim acreditamos que essa pesquisa bibliográfica sensibilizar para a importância de se trabalhar o lúdico sempre nas Unidades Educacionais.
Apesar de sua importância, é necessário visualizar a brincadeira como uma necessidade
para o desenvolvimento do ser humano, a qual não se restringe apenas como mera diversão,
considerando sua utilização como material lúdico e instrumento facilitador da aprendizagem,
desenvolvimento interpessoal, cultural e social, e dessa forma, corroborando para saúde mental
estável e cognitivismo fértil, características facilitadoras para construção do conhecimento humano.
A brincadeira é um ato espontâneo, o qual deverá ser agradável e estimulante, propiciando o despertar de impulsos instintivos do indivíduo participante, servindo como elemento
encorajador e de orientação, auxiliando ao desenvolvimento intelectual, emocional, além da individualidade e sociabilidade. Dessa forma, o ato de brincar torna-se importante ao incentivar de
forma positiva a imaginação da criança durante seu desenvolvimento, ao estender-se ao campo
intelectual, social e emocional.
Outro ponto relevante à compreensão da importância de brincar está no significado semântico da palavra “lúdico”, a qual não se esgota no ato de brincar, abrangendo outras ações
que envolvem jogos, divertimento e brincadeiras, tendo sua finalidade concebida mediante a
ação daquele que a prática, ou seja, é importante perceber a função educativa de uma brincadeira enquanto fomento de aprendizagem para um indivíduo, ampliando satisfatoriamente seu
saber, sua compreensão e sua percepção do mundo que o cerca.
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Quanto ao objetivo geral deste artigo serão discutidos a importância do brincar na
educação infantil especificamente com crianças de 3 a 5 anos e como algumas ações podem
contribuir para o desenvolvimento pleno da criança tanto social, cognitivo e afetivamente pois
acreditamos que um bom trabalho desenvolvido nessa etapa da educação básica repercutirá
no ensino aprendizagem nas séries subsequentes. E, como objetivos específicos tem-se a intenção de descrever algumas atividades com as crianças tais como jogos e brincadeiras, teatro,
trabalhos com cordas e bambolês, cantigas de rodas, contar histórias, organização e orientação
espacial a fim de orientar os educadores a importância, a necessidade e a variabilidade de atividades que podem ser desenvolvidas com os educandos.
Para justificar a importância deste trabalho, é importante ressaltar que é na infância onde
as crianças mais brincam, onde a sua forma de expressão se dá mais acentuada é onde a criança se desenvolve de forma física, psicológica, emocional e cognitivamente.
Devemos lembrar que o trabalhar com as crianças exige respeito por parte dos envolvidos na educação das mesmas, pois são sujeitos históricos de conhecimento, portanto devemos
seguir princípios de éticos, políticos e estéticos, assim como exercemos com as demais etapas
da educação. Escolhemos este tema, pois acreditamos que as ações e propostas expostas
aqui contribuirão para um maior enriquecimento sobre a importância da criança brincar, principalmente nas idades entre 3 e 5 anos de idade, objeto de pesquisa desta monografia, porém
salientamos que o brincar tem sua importância nas idades anteriores e posteriores as idades de
estudo em questão.
Como consequência das atividades realizadas pelos professores (as) acreditaram que
teremos um crescimento conjunto tanto os educadores quanto os educandos, pois essa troca
de experiências é enriquecedora para ambos, pois sabemos que a criança traz conhecimentos
adquiridos no seu dia a dia. Assim, temos a intenção de mostrar que o brincar dirigido e orientado com objetivos de aprendizagem das crianças e discutidos no coletivo educacional entre educadores, gestão e comunidade escolar sempre trará benefícios educacionais para as crianças.
Isso é importante, pois descaracteriza a ideia tida por muitos que o brincar na educação infantil
é apenas um passatempo.
Nesse processo de aprendizagem precisamos considerar que as crianças aprendem
coisas que são muito significativas para ela quando interagem com parceiros da infância, e que
são diferentes das coisas que elas adquirem no contato com os adultos ou com crianças que
mais velhas que ela. Percebemos também que, além disso, à medida que o grupo de crianças
interagem entre si, são construídas as culturas infantis Pensamos também que com esta presente pesquisa teremos mais visibilidade sobre a importância de fomentar políticas públicas a
respeito da importância do brincar tanto dirigido quanto espontâneo, pois isso repercutirá no
desenvolvimento da aprendizagem dos alunos nas séries subsequentes e principalmente na formação dessas crianças como cidadãos. E, para problematizar, temos a seguinte questão: Será
que o brincar e jogar na Educação Infantil especificamente na idade entre três e cinco anos de
idade serve apenas como um passatempo que acontece nas Unidades Escolares ou dentro dessa brincadeira e jogos podemos deixar implícito ou até explícito um fim com propósitos de fazer
com que a criança desenvolva por completo, ou seja, fisicamente, cognitivamente e socialmente,
preparando para se tornar mais a frente um cidadão crítico e participativo na sociedade?
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O JOGO E A BRINCADEIRA
COMO MOMENTO DE ALEGRIA E
APRENDIZAGEM DAS CRIANÇAS
Segundo Huizinga apud Darido e Rangel (2003), a importância do brincar e o lúdico
na educação infantil, é a etapa da educação
que faz com que a criança construa conceitos
sobre situações e objetos. O brincar é tão importante, pois nessa relação à criança acaba
estabelecendo relação consigo mesma e com
os outros tendo por consequência a aprendizagem. A brincadeira e o jogo têm sua função
sociocultural e educacional, segundo Huizinga
apud Darido e Rangel (2003):
O jogo é uma atividade ou ocupação voluntária, exercida dentro de certos e determinados limites de tempo
e de espaço, segundo regras livremente consentidas,
mas absolutamente obrigatórias, dotado de um fim em
si mesmo, acompanhado de um sentimento de tensão
e de alegria e de uma consciência de ser diferente da
vida quotidiana (RANGEL, 2003).

Podemos concluir assim que os jogos
é uma atividade lúdica que vem contribuir com
o desenvolvimento do educando, pois além do
prazer em ser realizado pelas crianças é uma
forma de instruí-los com regras e saberes:
Brincar não é uma atividade interna do indivíduo, mas
uma atividade dotada de significação social precisa,
que, como outras, necessita de aprendizagem”. Portanto devemos pensar que quando a criança está brincando-a esta tentando simular a realidade em que vive ou
que presencia na vida real, sem é claro abrir mão da
diversão (KISHIMOTO, 1988, p, 20).

Os jogos e brincadeiras nas Unidades
Educacionais auxiliam e muito no desenvolvimento da criança como um todo, bastando que
para isso os professores observem registre o
desenvolvimento dos educandos sendo um
mediador e sempre auxiliando os mesmos no
aproveitamento das brincadeiras e jogos realizados:

A criança é um ser social que nasce com capacidades
afetivas, emocionais e cognitivas. Tem desejo de estar
próxima às pessoas e é capaz de interagir e aprender
com elas de forma que possa compreender e influenciar seu ambiente. Ampliando suas relações sociais,
interações e formas de comunicação, as crianças sentem-se cada vez mais seguras para se expressar (RCNEI, 1998, p.21).

Lúdico é tudo aquilo que envolve brincadeira, onde envolve fantasia, imitação onde
a criatividade da criança está muito presente,
onde é o jeito de se passar o tempo, imitando
situações do dia a dia ou da fantasia, onde desenvolve toda a criatividade e expressa todo o
sentimento ou seja, é um ensaio para a socialização (RCNEI, 1998).
Podemos dizer que a brincadeira é tão
importante para a criança como o trabalho para
o adulto, ou seja, é na infância que as crianças
aprendem a ser adultas. A qualidade da infância da criança vai interferir na qualidade adulta.
Entendemos por qualidade da infância como
o acesso da criança um espaço onde a criança tenha acesso a uma boa alimentação a um
ambiente diverso de atividades e harmonioso
onde ela possa expressar a sua criatividade e
sentimentos, ou seja, onde ela possa experimentar viver (RCNEI, 1998).
Através de uma brincadeira de amarelinha, casinha um jogo onde ela possa expressar seus sentimentos, seus medos, tudo isso
orientado com uma supervisão de um adulto,
no caso das Unidades Educacionais o professor isso promove uma infância de qualidade.
Por exemplo, quando uma criança brinca de
casinha ela simula a realidade em que vive,
como ela vê o medo, seus sentimentos, retrata
os objetos que tem em sua casa, se põem no
lugar da sua mãe, de seus irmãos, tudo isso
contribuindo para o desenvolvimento da sua
criatividade e afetividade (RCNEI, 1998).
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De acordo com esse documento oficial
(RCNEI, 1998), ludicidade é muito mais que
o simples brincar e jogar, ela também desenvolve conhecimento para a vida profissional e
pessoal, fazendo com que a criança interfira
na realidade social e no seu contexto também.
A criança, quando brinca, acaba por experimentar, descobrir, inventar e assim aprende e
adquire novas habilidades. Além de estimular
a criatividade e a autoconfiança, a brincadeira também proporciona o desenvolvimento da
linguagem, do pensamento e da concentração
(RCNEI, 1998).
Brincar é muito importante também
para o desenvolvimento da saúde física, emocional e intelectual da criança. Isso também irá
contribuir para a eficiência e equilíbrio do adulto. Quando os jogos são organizados e tem
uma proposta e requer desempenho, do aluno, tais como os quebra cabeças, dominó e
outros eles, constituem um desafio, promovem
concentração e seguimento de regras sendo
assim eles acabam por promover a motivação
e facilita escolhas e decisões das crianças.
Podemos salientar também que os jogos promovem o desenvolvimento do raciocínio lógico
das crianças (RCNEI, 1998).

No contexto atual, para as crianças e os jovens, a vida
real não apresenta movimento, alegria, desafios, cor,
diversão, prazer tal qual mídia, por isso, para crianças e
jovens torna-se a cada dia menos interessante estudar,
ler, calcular - atividades cansativas e chatas na opinião
deles - , e absorver os valores familiares, Parece que o
universo escolar perdeu, a cor, o sabor, o brilho, a alegria. A maioria das crianças e jovens não sentem prazer
em estudar. Nesse sentido, os educadores e pais estão
perdendo espaço para as mídias, pois não conseguem
competir com os atores de cinema e TV, com os personagens dos desenhos animados e com jogos eletrônicos (QUEIROZ, 2011, p. 46).

Sendo assim é importante os educadores variam as estratégias de jogos e brincadeiras tornando significativos para as crianças
entenderem que existem sim muitas brincadeiras interessantes além de brincadeiras e jogos
eletrônicos.

PRÉ - LETRAMENTO SE UTILIZANDO
DE JOGOS E BRINCADEIRAS

Conforme Kishimoto (2003, p.37),
quando as atividades lúdicas são orientadas
pelos educadores com fim específico de fazer
com que a criança se aproprie da linguagem é
importante que os professores ou professoras
tenham planejado as ações sem que enfade
a criança e as mesmas peguem repulsa peJOGOS ELETRÔNICOS
las atividades propostas. É importante que o
Quanto aos jogos, Queiroz (2011, p. sistema de escrita venha naturalmente sendo
46) afirma que antigamente eles e brincadei- conquistado pela criança. Para o autor:
ras não eram eletrônicos e sim aconteciam nos
quintais de casa, na rua, eram feitos muitas A função lúdica na educação: o brinquedo propicia diversão, prazer e até desprazer, quando escolhido vodas vezes pelas próprias crianças.
luntariamente a função educativa, o brinquedo ensina
É importante que as crianças tenham
acesso a brinquedos tecnológicos, mas é importante que as crianças não tenham somente
esse tipo de jogos e brincadeiras no computador ou celular, porque normalmente é uma atividade que a criança exerce de forma solitária,
normalmente os jogos tem uma característica
violenta, de matar, destruir, onde a criança fica
desamparada e com emoções muito fortes.
São importantes alguns jogos tecnológicos,
mas também é importante a apresentação de
outros tipos de jogos e brincadeira (QUEIROZ,
2011, p. 46):

qualquer coisa que complete o indivíduo em seu saber,
seus conhecimentos e sua apreensão do mundo. O
brincar e jogar e dotado de natureza livre típica de uns
processos educativos. Como reunir dentro da mesma
situação o brincar e o educar. Essa e a especificidade
do brinquedo educativo (KISHIMOTO, 2003, p.37).
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Sendo assim, é importante na educação utilizarmos as brincadeiras e jogos para
divertir as crianças, mas devemos ter um propósito a fim de desenvolver a criança na linguagem, desenvolvimento motor, afetivo, lateralidade, espacialidade, entre outros conhecimentos
que a criança adquire construindo em suas
brincadeiras. As crianças que em suas brincadeiras e jogos os quais elas participam são
postas em situações de expressão tanto verbal
como oral será muito mais criativa para se expressar tanto através da escrita como oralmente em suas séries subsequentes (KISHIMOTO,
2003).

AS DIFERENTES FORMAS DE
BRINCAR
As atividades de brincar sozinho tem
relevância no desenvolvimento da criança e é
muito importante porque, neste tipo de brincadeira, a criança mergulha na sua fantasia e alimenta sua vida interior, idealizando situações
que aconteceria ou não na vida real (WINNICOTT, 1975 p. 12).
As crianças que brincam de forma concentrada estão aprendendo a se engajar seriamente, gratuitamente, pelo interesse na atividade em si. A brincadeira de faz de conta acaba
por fazer nos entender que esta maneira de
brincar a criança traduz o mundo dos adultos
para as dimensões de suas possibilidades e
necessidades. As crianças podem construir a
autoconfiança, vivenciando suas idéias em nível simbólico, para poderem compreender seu
significado da vida real (WINNICOTT, 1975 p.
12).
Para o autor (1975, p. 12), “é no brincar, e somente no brincar que o indivíduo,
criança ou o adulto, pode ser criativo e utilizar
sua personalidade integral: e é somente sendo criativo que o indivíduo descobre o eu”. As
brincadeiras em grupo leva a criança, a saber,
integrar-se a um grupo, tornando a aprendizagem muito enriquecedora e indispensável a
uma boa integração social. No coletivo ou den-

tro 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 boa e
envolve as crianças entre si ajudando-as a se
conhecerem melhor e a fazerem novas amizades, não somente á um conhecimento simplesmente comum, mas a uma segurança de
vincular-se a um grupo. O brincar com meio
de aprender, as atividades devem ser planejadas pelo professor com muito afeto e carinho.
É muito importante perceber que a criança
aprende brincando. O brinquedo proporciona o
aprender “fazendo e brincando” (WINNICOTT,
1975 p. 12).
Podemos aqui também ressaltar que
o jogo coletivo pode ser colaborativo ou competitivo. Por exemplo: uma bola pode fomentar
um comportamento colaborativo ou competitivo. Podemos exemplificar aqui um jogo onde
ficam 6 crianças segurando uma toalha de
mesa e no meio dela uma bola, a situação é a
seguinte: as crianças tem que chacoalhar a toalha, mas não pode deixar a bola sair de cima
da toalha e cair no chão. Vemos claramente
nessa atividade que as crianças vão ter que se
colaborar entre si para a bola não cair. Já no
caso de um jogo de futebol é bem sabido que
haverá competição entre as crianças (WINNICOTT, 1975 p. 12).
Há diversas situações de jogos, brincadeiras e brinquedos que o educador pode
aproveitar das situações e intervir de forma a
fazer a criança construir conhecimento. Imaginem a situação de uma criança brincando com
uma boneca e de repente o braço da boneca
se quebra. Podemos falar para a criança jogar
fora a boneca ou podemos dizer para a criança
que não é necessário jogar fora a boneca aproveitando a situação, vídeos, revistas, etc., para
mostrar situações em que pessoas sem braços também dirigem, cozinham, passam roupa
e realizam muito bem atividades que pessoas
que tem os dois braços realizam (WINNICOTT,
1975 p. 12).
904

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

A partir de jogos e também brincadeiras a criança aprende novos conceitos, adquire informações e até supera dificuldades de
aprendizagem. Devemos salientar aqui que as
fases da criança devem ser respeitadas pelo
adulto, pois à vontade e a autonomia tem que
ser conquistada somente pela criança, a interferência do adulto faz a criança tornar um ser
artificial e sem vontades próprias. O professor
tem que ser mediador e facilitador de atividades que proporcionem a capacidade das crianças se auto conhecerem (WINNICOTT, 1975).

O CORPO E O MOVIMENTO NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Qual será a relação que o corpo e o
movimento têm com o ensino e aprendizagem?
Se nós pensarmos, a escolarização básica, tal
como conhecemos vamos lembrar que ela
normalmente não trabalha o movimento, pelo
contrário, é a escola da estática, do não movimento, do aluno parado e quieto, mais saliente
essa situação na educação fundamental em
diante. Esse tipo de escola vai fazendo com
que o aluno vá perdendo a prática e o gosto
Se pensarmos o jogo na visão educa- pelo movimento (RCN, 1998).
cional, segundo Antunes (2003), jogo é o ato
Devemos lembrar aqui que educação
de se divertir, brincar, ou seja, é um passatempo, pois muitos de nós acreditamos que termo infantil tem que ser sinônimo de movimento,
jogo significa competição. O autor relata tam- pois as atividades propostas às crianças tem
bém que os jogos infantis podem até incluir que tornar para a criança uma total relação do
uma ou outra competição, mas visando sem- mundo ambiente e objetos que os cercam. É
pre a estimular o crescimento e aprendizagem importante que os professores e a Educação
com relação interpessoal, entre duas ou mais Infantil em geral tomem essa consciência sopessoas realizadas através de determinadas bre a interdependência entre corpo, mente e
regras, mesmo que o jogo seja uma brincadei- ambiente quando conseguimos tomar essa
consciência e trabalharmos na sala de aula
ra que envolve regras.
essa relação, nós conseguimos que as crianEm consonância com Freire (2002, ças aproveitem mais as ações pedagógicas
p.67), “ Tudo no jogo aponta para o mundo propostas na escola, que as crianças consiinterior do sujeito, invisível aos nossos olhos, gam se relacionar melhor com os objetos, ou
seja, que ela consiga aprender e apreender de
e a tradução exterior dessa atividade, no plano
uma forma melhor (RCN, 1998):
da nossa razão, confunde-se com expressões
de qualquer outra atividade.” Sendo assim po- Alguns jogos e brincadeiras de parque ou quintal, endemos dizer que uma criança está ou não brin- volvendo o reconhecimento do próprio corpo, o do oucando quando está participando de um jogo, tro e a imitação, podem se transformar em atividades
pois é na mente da criança que está passando da rotina. Bons exemplos são “Siga o Mestre” e “Seu
a realidade do que ela está vivenciando com Lobo”3 , porque propõem a percepção e identificação
de partes do corpo e a imitação de movimentos. Podem
um jogo, ou seja, o jogo pode mover ou não o ser planejadas articulações com outros eixos de trabadesejo da criança de brincar.
lho, como, por exemplo, pedir que as crianças modelam parte do corpo em massa ou argila, tendo o próprio
corpo ou o do outro como modelo. Essa possibilidade
pode ser aprofundada, se forem pesquisadas também
obras de arte em que partes do corpo foram retratadas
ou esculpidas. É importante lembrar que neste tipo de
trabalho não há necessidade de se estabelecer uma
hierarquia prévia entre as partes do corpo que serão
trabalhadas. Pensar que para a criança “é mais fácil”
começar a perceber o próprio corpo pela cabeça, depois pelo tronco e por fim pelos membros, por exemplo,
pode não corresponder à sua experiência real (RCN,
1998, p. 45).
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Sendo assim é importante os educadores trabalharem sempre o movimento do
corpo, não considerando que a movimentação
das crianças acaba por deturpar a ordem das
atividades das crianças, parecendo que os
alunos estão apenas bagunçando, correndo e
brincando demais. A educação infantil é realmente para as crianças brincarem e não ficarem estáticos (RCN, 1998).

E mais recente temos uma quarta dimensão ainda pouco estudada, mas que vem
tomando corpo e sendo também importante
no desenvolvimento da criança e também dos
adolescentes e adultos, ou seja, estamos falando da dimensão de fé e crença no ser humano, é claro que quando aprendo a minha fé a
minha cultura as minhas crenças influenciam
demais nas formas que eu me relaciono com
O movimento na Educação |Infantil não meu corpo, com a minha afetividade e com mié importante apenas porque deixamos elas se nha cognição (RCN, 1998).
movimentarem, porque deixamos elas correEssa dimensão é fundamental para
rem para cá ou para lá. O movimento nesta
etapa da Educação Básica quando o relacio- que a educação reconheça a cultura e diferennamos com a aprendizagem. Devemos lembrar ças de cada um nas salas de aula. Não poaqui que o homem possui quatro dimensões demos falar de ser humano, sem falar de sua
na relação do ato de aprender, tão importantes cultura, sua crença e sua fé, isso mesmo sendo
para o homem aprender nesse ambiente que crianças. Portanto não devemos esquecer que
chamamos de escola (RCN, 1998).
quando se fala de educar, cuidar e ensinar não
devemos nos esquecer das quatro dimensões
A primeira dimensão é a cognitiva, sem citadas acima.
dúvida a mais discutida, falada e escrita dentro do ambiente educacional. Essa dimensão
Conforme Wallon (2008, p. 117) destarepresenta os atos ligados ao conteúdo, aquica: O que permite à inteligência esta transferênlo que nós podemos escrever, ligados a razão
do conhecimento, essa dimensão sempre foi cia do plano motor para o plano especulativo
muito valorizada na educação. A segunda di- não pode evidentemente ser explicado, no demensão que nós temos é a afetiva, ligadas as senvolvimento do indivíduo, pelo simples fato
reações emocionais, socialização a todas as de suas experiências motoras combinarem-se
relações a todas as relações que permeiam entre si para melhor adaptar-se exigências múlas atividades que permeiam a afetividade na tiplas e instáveis do real. O que está em jogo
escola e que nenhum ser humano possui um são as aptidões da espécie, particularmente as
botão para desligar a afetividade (RCN, 1998). que fazem do homem um ser essencialmente
social (WALLON 2008, p. 117).
A dimensão cognitiva existe relacionada à dimensão afetiva, ou seja, o nosso conteúdo a nossa mente quando produz ela é clara
influenciada pelo emociona, pelo nosso humor,
pelas nossas vivências emocionais. A terceira dimensão e pouca estudada é a dimensão
psicomotora, ligada a razão do corpo e movimento sua expressão onde um corpo que
não é desenvolvido que não tem suas relações
psicomotoras bem engajadas e relacionadas
durante a vida, vai ter dificuldade no desenvolvimento de sua cognição e afetividade, essas
3 dimensões estão juntas na sala de aula é impossível separá-las quando o homem aprende
(RCN, 1998).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com este trabalho percebemos a importância de se levar em conta que a criança é um
sujeito histórico de conhecimento, isso é claro, se respeitados os seus limites e necessidades. O
lúdico trabalhado com as crianças possibilitará o desenvolvimento das mesmas de forma completa a se tornar um cidadão crítico e transformador da realidade para melhor.
Percebemos que os jogos e brincadeiras deve permear o cotidiano das crianças, tanto
nas Unidades Educacionais como fora dela também. O brincar para a criança é algo muito prazeroso e que se for tirado da mesma pode causar sequelas irreversíveis para serem corrigidas
em idades posteriores.
Podemos notar neste presente trabalho de pesquisa que a formação continuada dos
educadores os capacitar cada vez mais a se tornarem mediadores de conhecimento visto que
esses professores terão um repertório maior de atividades específicas para cada criança, atividades essas que farão as crianças se integrarem melhor através das brincadeira e jogos em uma
sociedade do conhecimento.
Notamos que as atividades a serem realizadas pelos educadores nas Unidades Educacionais devem passar por um processo de planejamento, e ter objetivos claros, para que não
sejam atividades de brincar por brincar, onde em cada atividade a criança internalize e construa
o conhecimento.
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A AVALIAÇÃO NO ENSINO SUPERIOR

RESUMO: A avaliação no Ensino Superior ocupa um espaço importante nos debates atuais sobre
educação. Todavia, percebe-se que a avaliação, comprometida com as práticas inovadoras
reveste-se de uma necessidade constante de revisão do fazer pedagógico. A avaliação no
processo ensino-aprendizagem é um tema bastante delicado, por possuir implicações pedagógicas que extrapolam os aspectos técnicos e metodológicos e atinge aspectos sociais, éticos e psicológicos importantes. A ausência de clareza do significado da avaliação, reflete em
professores e alunos que vivenciam intuitivamente práticas avaliativas que podem tanto estimular, promover, gerar avanço e crescimento, quanto podem desestimular, frustrar, impedir
esse avanço e crescimento do sujeito que aprende. Existem, pois efeitos diretos, explícitos e
efeitos indiretos, implícitos (ocultos), que são associados aos processos avaliativos no ensino.
Dentro da perspectiva de integração do que ocorre na escola, a prática avaliativa é uma das
formas mais eficientes de instalar ou controlar comportamentos, atitudes e crenças entre os
estudantes, podendo ser positivas ou destrutivas de suas possibilidades de desenvolvimento,
pelo poder que encerra e pela importância que tem enquanto mecanismo de inclusão ou exclusão social, pelas marcas burocráticas e legais impregnadas na sua utilização.

Palavras-chave: Ensino Superior; Avaliações; Aprendizagem.
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INTRODUÇÃO

A

avaliação da aprendizagem na Educação Superior pressupõe definir os valores
e conhecimentos a serem desenvolvidos, entrevendo sua relação com o Projeto
Político Institucional. O aluno do Ensino Superior chega à universidade com perspectivas de avaliações anteriores e muitas vezes, deparara-se com práticas avaliativas autoritárias em sala de aula de aula universitária (OLIVE, 2009).
Há alguns anos a educação adquiriu voz nas legalidades que definem os direitos e deveres dos cidadãos brasileiros, sendo reconhecida como um direito social, essencial e primordial
na formação de qualquer indivíduo, além de ser produzida coletivamente e historicamente a fim
de formar pessoas conhecedoras e aprendizes em todos os aspectos de vida (BITTAR, 2008).
Nestes aspectos, a educação superior destaca-se como necessidade e meta das políticas públicas a fim de formar cursistas qualificados para o mercado de trabalho, capazes de
enfrentar diferentes situações em suas rotinas profissionais e pessoais. A avaliação torna-se o
alvo principal das políticas públicas que objetiva estabelecer critérios e diretrizes que regulamentem e supervisionam as instituições de ensino superior para garantir o oferecimento de cursos,
programas e afins de alto padrão de qualidade (BARBOSA, 2008).
O objetivo deste trabalho é compreender as contribuições da avaliação para o Ensino
Superior. Os objetivos específicos são: identificar a evolução do sistema educacional superior
brasileiro; analisar alguns apontamentos históricos e legais das tentativas de compor o sistema
de avaliação nacional e educacional superior; relacionar as características das avaliações voltadas ao Ensino Superior.
A necessidade desse estudo justifica-se na importância de compreender como a avaliação tem enfrentando os desafios encontrados na educação superior brasileira, considerando a
implementação de políticas que intencionam a consolidação e validação do sistema educacional nos diferentes formatos, além de respeitar às diversidades e pluralidade das instituições de
ensino superior.
Como metodologia, adotou-se a pesquisa bibliográfica, com revisão de literária, buscando em publicações de outros autores, embasamento para a fomentação deste estudo, possibilitando a observação de que a avaliação permite caracterizar a organização sistemática das
instituições e cursos superiores, proporcionando a aplicação de diferentes instrumentos para
análise da aprendizagem e formação dos futuros profissionais, bem como a capacidade crítica,
participativa e transformadora da realidade social e histórica.
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ENSINO SUPERIOR NO BRASIL
O sistema educacional de ensino superior brasileiro iniciou seu desenvolvimento no
século XIX com influências portuguesas. O país
apresentava certo atraso em relação ao ensino
superior espanhol que já oferecia universidades com cursos religiosos de especialização
no século XVI (BITTAR, 2008).
As classes dominantes da época estudavam na metrópole brasileira a fim de conquistar um diploma de graduação. As colônias
proporcionaram um estudo regular pelo ensino
formal jesuíta, que permitia aos jovens frequentar a Universidade de Coimbra, objetivando a
formação de pessoas culturalmente influenciadas por Portugal. Os cursos procurados pelos
brasileiros em Coimbra limitavam-se à Teologia, Direito e Medicina, cuja criação no Brasil
foi vetada pela Igreja e pela coroa portuguesa
(OLIVE, 2009).

A proclamação da Independência em
1882 trouxe mudanças significativas ao sistema educacional superior no Brasil. A classe
popular passou a ser o foco das graduações,
distribuindo cursos de especialização por todo
país, descentralizando a intelectualidade do
Rio de Janeiro e Bahia, mas ainda contando
com o apoio e influência do poder imperial ao
ensino superior (ÁLVARES, 2009).
Segundo as afirmações de Olive
(2009), ocorreu a divisão do ensino superior
em cursos completos para a elite e aulas avulsas para as classes populares sem condições
de financiar o ingresso em cursos específicos,
caracterizando a educação de nível superior
como elitista e excludente. Apenas em 1909
foi fundada a primeira escola de formação superior que recebeu o título de universidade,
localizada em Manaus, coincidindo com a situação histórica da exploração da borracha. A
universidade iniciou oferecendo cursos variados, mas apenas o curso de Direito prosperou,
limitando a instituição a uma faculdade, atualmente conhecida como a Universidade Federal
do Amazonas (DANTAS E SOARES, 2010).

A chegada da corte real ao Brasil, em
1808, modificou a estrutura educacional superior com propostas, a partir da implantação
de Escolas Superiores no país, como a Academia Real da Marinha, a Escola de Engenharia
e Artes Militares, localizadas no Rio de JaneiA instituição de ensino superior que se
ro, abrindo os portos comerciais para relações
internacionais e instalação de indústrias (MA- manteve como Universidade foi fundada apenas em 1920, no Estado do Rio de Janeiro,
CHADO, 2007).
com as faculdades de Medicina, Engenharia
Apesar de começar a investir na capa- e Direito. Em 1930 nasceu a Universidade de
cidade intelectual das pessoas, o objetivo prin- Minas Gerais, caracterizando a substituição
cipal da corte real não era a educação, mas as das escolas autônomas que objetivavam o derelações financeiras, reduzindo o ensino supe- senvolvimento de ciências básicas, intelectuarior a Escolas de Formação (DANTAS E SOA- lidade e pesquisa dos graduandos (ÁLVARES,
RES, 2010).
2009).
Em 1812, surgiram novos cursos,
como voltados à agricultura, arte, ciência e desenho industrial. Em 1813 o curso de Medicina chegou ao Estado da Bahia. As formações
específicas aconteciam nas Escolas de Especialização a fim de suprir deficiências acerca
das necessidades urbanas devido à expansão
industrial, pois a economia no país era voltada
à produção agrícola e não exigia, até então,
pessoas formadas em áreas diferenciadas da
agricultura (MACHADO, 2007).

Entre as décadas de 1930 a 1960,
algumas leis foram criadas para orientar as
universidades que iniciavam suas atividades
acadêmicas. Em 1961 surgiu a primeira Lei de
Diretrizes e Bases da Educação brasileira (LDB
- n° 4.024) que regulamenta a expansão do
ensino superior, controlando, legitimando e ampliando o sistema existente, além de atender as
expectativas conservadoras do setor privativo
(DANTAS E SOARES, 2010).
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Após o ano de 1964, cujo contexto histórico é caracterizado pelo período militar brasileiro, as ações por mudanças no sistema universitário ficaram conhecidas como a Reforma
Universitária, promulgada pela Lei nª 5.50/68
cuja estruturação e funcionamento baseavam-se na regulamentação acadêmica e administrativa, priorizando o interesse dos estudantes
na organização dos currículos e na carreira docente (BITTAR, 2008).
Com o desenvolvimento econômico favorecendo a classe média brasileira na década
de 1970, as instituições privadas cresceram e
passaram a ter um acompanhamento do governo quanto às situações administrativas e financeiras, devido à necessidade de modernizar os
modelos estruturais acadêmicos. O setor público apresentava interesse ao ensino e às pesquisas das universidades a fim de legitimar as
leis existentes, aumentando os investimentos
orçamentais e, consequentemente, elevando
os custos do ensino público, que acabou refletido na capacidade de expansão das universidades (MACHADO, 2007).

Em 1995, os processos de avaliação
passaram a priorizar a qualidade dos cursos
superiores, a partir da implementação do Exame Nacional de Cursos, popularmente conhecido como Provão, que avaliava a qualidade
do ensino ao término dos cursos, aceito pelos
estudantes, mas criticado pelos acadêmicos
(OLIVE, 2009).
O Ministério da Educação e Cultura
(MEC) passou a intencionar mudanças nas
diretrizes que determinavam a educação superior, voltando as discussões para políticas
educacionais fundamentadas em leis gerais
que visavam, inclusive, políticas de avaliação
(ÁLVARES, 2009).

Neste contexto nasceu o Sistema de
Avaliação do Ensino Superior (SINAES), abordando maneiras distintas para os sistemas de
avaliação de modo a valorizar cada área de conhecimento, dando margem a implementação
do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) a fim de verificar a qualidade
de ensino apresentados pelas Universidades
de acordo com as competências e habilidades
O ano de 1980 marcou a estagnação dos alunos, além de padronizar a produtividado ingresso de alunos às Universidades de- de e qualificação dos docentes universitários
vido às inadequações dos cursos quanto às (DANTAS E SOARES, 2010).
exigências do mercado de trabalho e a crise
econômica que afastou as pessoas dos cursos
Com estes apontamentos históricos sosuperiores. Apenas em 1990, com a redemo- bre a evolução do sistema de educação das
cratização brasileira, o ensino superior voltou a Universidades no Brasil pode-se perceber que
ser frequentado pelos estudantes, recebendo a expansão do ensino superior foi marcada por
um acompanhamento especial do governo que diversos momentos políticos, sociais e econôgarantia condições mínimas de qualidade de micos do país, sofrendo intenções governaensino e pesquisa das novas instituições, ade- mentais financeiras que passaram a priorizar
quando os cursos às necessidades dos empre- a avaliação como um processo de qualificar o
gadores e do mercado de trabalho (DANTAS E ensino nas Universidades brasileiras, buscanSOARES, 2010).
do privilegiar a educação (MACHADO, 2007).
As propostas de avaliação das Universidades foram readequadas, criando-se a Comissão Nacional de Avaliação que padronizava
os processos avaliativos em todas as universidades, visando o estabelecimento de diretrizes
voltadas à qualidade dos ensinos superiores
(BITTAR, 2009).
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AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR
A política pública engloba atividades
políticas que caracterizam um processo associado e estabelecido previamente pelo governo,
de modo a atender as necessidades e tomada
de decisões acerca de assuntos que dependam da avaliação política, especialmente em
situações que envolvam questões educacionais. Com relação ao ensino superior, as políticas públicas enfatizam as avaliações referentes
à instituição, ao corpo docente e aos alunos de
cursos e programas (AZEVEDO, 2009).
A avaliação surgiu com a necessidade
de verificar o nível de aptidões dos indivíduos
para exercer atividades em cargos públicos e
classificar os trabalhadores entre capacitados
ou não capacitados, priorizando o lucro da empresa, após a industrialização e as reformas no
mercado de trabalho (SOARES, 2011).
A avaliação ainda apresenta uma direção formativa, objetivando melhorias no processo final coletivo ou individual, por meio da
instituição de ensino ou do sistema educacional. Porém, existe um direcionamento que retrocede a avaliação à prestação de contas, analisando dados apenas como função de somar,
sem objetivos que formaliza o interesse pela
aprendizagem (CHAVES, 2013).
Para Pereira:
As situações de avaliação não se esgotam nelas mesmas, e vão para além da discussão que envolve a atribuição de notas ou a aplicação de provas. Mais importante do que isso, é definir e compreender o papel da
avaliação no processo de ensino aprendizagem, articulando-a aos objetivos - conteúdos - métodos, ao projeto
político pedagógico da instituição de ensino e aos objetivos, características e perfil do profissional que se quer
formar (PEREIRA, 2010, p.81).

Portanto, as avaliações precisam ser
estruturadas e elaboradas de modo a atender
as necessidades da instituição de ensino, mas
contemplando o processo de aprendizagem do
estudante, destacando as características e habilidades fundamentais à formação do futuro
profissional.
As avaliações brasileiras educacionais, do nível básico ao superior, receberam
influências externas quanto à elaboração, os
objetivos e os moldes. Apenas na década de
1970, a educação é vista como primordial para
o desenvolvimento do raciocínio e estratégias
de uma sociedade diante das dificuldades
encontradas no cotidiano, seja em atividades
profissionais ou pessoais, passando a ser reconhecida como uma política pública nacional
(AZEVEDO, 2009).
Segundo Pereira (2010), o ensino superior sofre influências do mercado de trabalho, do Estado, dos sistemas acadêmicos, da
evolução da sociedade e de países externos,
implantando a avaliação como um auxílio para
as políticas públicas de modo a proporcionar
estratégias que visem o crescimento econômico do país, além do desenvolvimento dos padrões acadêmicos das instituições de ensino
superior.
Em 1960 ocorreu uma massificação
internacional no acesso às universidades, favorecendo um desenvolvimento e uma preocupação maior com a qualidade na educação
e na formação dos estudantes. Apesar dessa
massificação, ainda existia uma resistência no
acesso às universidades brasileiras, priorizando a elite na frequência de cursos de ensino
superior (SOARES, 2011).

As políticas públicas para o sistema
educacional de nível superior de ensino passaram a discutir ações sobre os processos de
avaliação dos cursos de graduação após o ano
de 1976, estabelecendo modos e perspectivas
do Estado, dos docentes e dos estudantes que
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levaram a implantação de propostas avaliativas
diferenciadas na Educação Superior, determinando padrões para caracterizar cada área,
curso, programa, palestra e afins (CHAVES,
2013).
“O Ministério da Cultura e Educação
(MEC) propôs a primeira avaliação educacional
voltada ao ensino superior no Brasil em 1983,
pelo Programa de Avaliação da Reforma Universitária” (SOARES, 2011, p.16). O Programa
de Avaliação da Reforma Universitária estabelecia a gestão e a produção de conhecimentos,
apontando perspectivas manipuláveis quanto à
realização de questionários preenchidos por
estudantes, professores e administradores,
além de dados analisados pela própria instituição. Este molde de avaliação foi desativado no
ano seguinte devido à apresentação de falhas
apontadas por uma comissão específica de
análise dos dados recolhidos nos questionários (WEBER, 2010).

Em 2003 um programa foi proposto
com a finalidade de propor mudanças no sistema de avaliação educacional que vigorava até
então, criado pela Comissão Especial de Avaliação (CEA), instituída pelo Ministério da Educação Atualmente, as avaliações das universidades ocorrem por meio do Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior (SINAES),
regido pelos princípios legais de que a educação é um direito social e um dever do Estado,
sendo o conhecimento necessário para a produção e avanço da ciência (DANTAS E SOARES, 2010).

O Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES) foi implantado a
fim de integrar e articular os conceitos primordiais para uma avaliação institucional, além de
promover o respeito às diversidades e a autonomia dos alunos e da instituição de ensino
superior. A comunidade institucional passou ao
envolvimento com a qualidade na educação e
A segunda proposta de avaliação para com os representantes do governo nos proceso ensino superior do MEC foi instituída em sos avaliativos, escolhidos após decisões cole1985.para regulamentar a individualização das tivas (AZEVEDO, 2009).
ações de professores, alunos e da instituição,
repreendendo a autonomia das universidades,
A avaliação educacional tem como
movimentando apenas lucros financeiros acifoco principal o aumento da qualidade do enma do educacional (AZEVEDO, 2009).
sino, regulamentando as funções como superCom a criação da Lei das Diretrizes e visão, fiscalização, autorização e decisões leBases (LDB – LEI n° 9.394/1996) o Exame gais ao Estado. Assim, a avaliação tem uma
Nacional de Cursos (ENC) foi proposto para ligação direta com a regulamentação, uma vez
nivelar a qualidade das universidades brasilei- que depende de processos documentais para
ras, utilizando instrumentos de avaliação como verificar as especialidades objetivadas, desde
questionários socioeconômicos dos alunos, a situação acadêmica até a disposição legal
opiniões discentes sobre o curso frequentado de funcionamento de uma instituição de ensino
e análises nas condições de ensino e oferta superior (SOARES, 2011).
de cursos, programas e similares (CHAVES,
2013).
Os processos avaliativos dos SINAES
atendem às necessidades das universidades,
O ENC proporcionou uma realidade às alunos e políticas públicas, em que cada avaavaliações institucionais, caracterizando a dé- liação tem seu próprio instrumento, de maneira
cada de 1990 como a década da avaliação,
articulada para indicação e identificação dos
classificando o exame popularmente como
objetivos, das potencialidades e da insuficiên“provão” que avalia diretamente o conhecimento adquirido pelos alunos nos cursos escolhi- cia dos programas, cursos e instituição, prevendo melhorias aos padrões da qualidade do
dos (SOARES, 2011).
ensino superior (PEREIRA, 2010).
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Uma das formas de avaliação do SINAES é a institucional que centraliza e organiza
os objetivos das instituições de ensino superior
em três aspectos: analisar as dimensões, estruturas, relações, atividades, funções e finalidade
das universidades; verificar legalidade e regularidade do corpo docente, dos funcionários,
dos estudantes e da comunidade externa participante; organizar os processos avaliativos da
instituição (SOARES, 2011).
Segundo Weber:
As avaliações institucionais apresentam como objetivo,
conhecer as fortalezas e os problemas da instituição,
tratar da adequação de seu trabalho com respeito às
demandas sociais, identificar os graus de envolvimento
e os compromissos de seus professores, estudantes e
servidores tendo em vista as prioridades institucionais
básicas, estabelecer a compreensão global da instituição de ensino superior (WEBER, 2010, p.67).

Cada instituição de ensino superior é
responsável pela realização da autoavaliação
que deve ser composta pelos indicadores
específicos de qualidade de ensino, projetos
pedagógico e institucional e regras gerais do
sistema de avaliação, caracterizando-se pelas questões que oportunizam a efetividade
a relevância científica prestada à sociedade,
justificando abertamente as informações necessárias para melhorias do conhecimento
(SOARES, 2011).
Às universidades é recomendada a
criação de comissões de avaliação que organizem os processos avaliativos institucionais de
modo a coordenar sua aplicação, acompanhar
a execução e assegurar que a instituição esteja unificada nos mais variados setores, contemplando as necessidades educacionais de
todos os envolvidos com a qualidade da educação superior (CHAVES, 2013).
A garantia da legalidade, do rigor e da
finalidade dos documentos avaliativos deve
caber a estas comissões, responsáveis pela
identificação de problemas nas universidades
e promoção de estratégias que busquem a
consolidação cultural e o desenvolvimento da
avaliação institucional do ensino superior (WEBER, 2010).

O CONAES (Comissão Nacional de
Avaliação da Educação Superior) é um órgão
colegiado que supervisiona o SINAES com a
finalidade de formular propostas que desenvolvam os processos avaliativos das instituições de ensino superior, instituído pela Lei n
10.861/2004 (AZEVEDO, 2009).
O CONAES coordena as avaliações externas que é um instrumento de caráter crítico
e organizador, identificados em conjunto com a
autoavaliação. As avaliações externas e a regulação da instituição dependem da organização
e sistematização dos processos avaliativos a
fim de produzir dados e informações acerca
das práticas qualitativas e da produção teórica
de toda a universidade, permitindo a tomada
de decisões sobre mudanças que devam acontecer para fortalecer a educação e o ensino
no sistema educacional e nas instituições de
ensino superior (WEBER, 2010).
Apesar da autonomia para a realização
destas avaliações, as universidades e a comissão devem seguir os objetivos gerais do sistema de avaliação externa, emitindo pareceres
que serão a chave para o credenciamento, reconhecimento e transformação das universidades e dos cursos oferecidos (CHAVES, 2013).
Outra forma de avaliação instituída pelo
SINAES é o Exame Nacional de Desempenho
dos Estudantes (ENADE), descrevendo a avaliação de desempenho dos estudantes nos cursos de ensino superior, analisados e determinados com a aplicação do exame. A efetivação
do ENADE depende do Ministro de Estado da
Educação, elaborado anualmente nos cursos
de graduação que receberão a convocação
para realização da avaliação (WEBER, 2010).
A legalidade do ENADE está na previsão de levantamento do perfil dos estudantes
que frequentam os cursos superiores de graduação, sendo verificado o desempenho a partir dos conteúdos programáticos previstos nas
diretrizes curriculares de cada curso analisado,
por meio de interpretações amostrais do exame (DANTAS E SOARES, 2010).
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Ao final do processo de avaliação realizado pelo ENADE será apresentado um relatório sobre o desempenho dos alunos, do curso,
da área, da instituição, além de avaliar questões de conceito técnico e científico. Após esta
divulgação, é possível elaborar um indicador
que determina a diferença entre o desempenho
esperado com a avaliação e o desempenho obtido, importante para comparar as instituições
de ensino superior, divulgando a comunidade
o desempenho, proporcionando a possibilidade de escolha pelos indicadores de qualidade
(PEREIRA, 2010).
O ENADE, na concepção do Ministério
da Educação e Cultura, é uma avaliação que
tem por finalidade verificar os componentes do
processo de avaliação e não o conhecimento
dos alunos, indicando a instituição como instrumento de formação, qualificação e transformação do conhecimento e da aprendizagem no
ensino superior (WEBER, 2010).
Portanto, a implantação dos SINAES é
fundamental para a constituição de um sistema
educacional de avaliação no Brasil unificado
para o ensino superior, objetivando a promoção da qualidade da educação oferecida pelos cursos, programas e instituições (CHAVES,
2013).

DESAFIOS DOS SINAES
A criação do SINAES aconteceu pela
motivação em promover melhorias na qualidade do ensino superior, de modo a ampliar a
oferta, efetivar a eficácia acadêmica e social
das instituições de ensino superior e apontar
os compromissos, responsabilidades e mudanças que qualificam as universidades em todo o
país (POLIDORI, 2009).

Além disso, ocorre uma insatisfação
nas expectativas da comunidade educacional
devido à falta de comprometimento do meio
acadêmico e administrativo, produzindo resultados que não envolvem todos os interessados
na melhoria da qualidade de ensino superior,
logo, existindo falhas e insuficiências na apuração da avaliação (POLIDORI, 2009). “O sistema confere tratamento igual para entes desiguais, na forma, características e finalidades”
(FERNANDES, 2010, p.90).
Para Kraemer (2007), o fato de que
o SINAES não mantém parâmetros que determinam ao ensino superior a necessidade de
possuir mesmas condições pedagógicas, ou
seja, não existe uma fator correto acerca da
avaliação em meios pedagógicos, considerando a missão e vocação da instituição de ensino
superior, reduzindo as avaliações às intenções
do curso e não do cursista.
Segundo Fernandes (2010), as universidades precisam ser avaliadas conforme sua
trajetória acadêmica, científica e profissional,
perante a sociedade e às políticas públicas. O
documento que legaliza as concepções e regulamenta o SINAES garante que o cumprimento
das responsabilidades sociais determinadas
ao sistema de avaliação para as instituições de
ensino superior atribui liberdade às universidades para criar, criticar, produzir conhecimentos
e educação, mencionando a autonomia da instituição nas escolhas das condições do processo avaliativo (LIMANA, 2008).

Apesar da legalidade reconhecida pelo
Poder Público, a crítica indica um contraponto que se faz às práticas avaliativas quanto
ao uso de instrumentos. Os instrumentos são
aplicados a objetos isolados, permitindo uma
visão parcial e fragmentada da realidade das
Segundo Limana (2008), existe uma instituições, inibindo a percepção do sistema
descontinuidade nesta proposta de avaliação de avaliação em identificar a complexidade da
com relação às políticas públicas, pois o SI- educação e da universidade (CHUERI, 2008).
NAES gera desperdícios de recursos públicos
nos processos realizados para avaliar as instituições de ensino superior.
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Para Polidori:
A reforma por dentro da lei, que não prevê originalmente
a classificação das IES, contraria seu caráter formador,
de valorização da avaliação interna e da auto análise
das IES. Ou seja, qualquer perspectiva de unidade ou
totalidade se perdeu com as sucessivas reformas no
sistema, que o tem tornado cada vez mais reduzido ao
que originalmente era apenas uma parte dele: o ENADE
(POLIDORI, 2009, p. 10).

Diante de diversos encontros, reuniões
e debates entre intelectuais e estudiosos brasileiros e estrangeiros em avaliação, com trabalhos publicados na área e opiniões formuladas
e reformuladas quanto aos sistemas de avaliação do ensino superior, é possível perceber
que os preceitos apontados na elaboração do
SINAES são desconsiderados gradativamente
(CHUERI, 2008).

Portanto, tanto os processos avaliativos
quanto a regulação da avaliação devem estar
atentos às diversidades institucionais, percebendo que não há possibilidade de uma única
universidade oferecer todas as soluções para
as necessidades acadêmicas e educacionais
da sociedade.

O sistema anterior ao SINAES era mais
pontual e simplificado, responsabilizando a
ineficiência do SINAES a competitividade dos
indicadores das instituições de ensino superior, interessadas tão somente em lucros e não
na qualidade da educação, verdadeiramente
(FERNANDES, 2010). Limana reconhece que
existe uma impossibilidade de avaliação em toPara Fernandes (2010), existe uma
dos os cursos e instituições do país devido ao
possibilidade de uma ação coletiva entre as
fato de que:
instituições de ensino superior a fim de atender,
qualificadamente, as demandas para todos os As avaliações são feitas por especialistas das áreas
variados setores da educação. Esta ação cole- do conhecimento das instituições de ensino superior
tiva só será possível se os processos avaliati- nacionais e as mesmas são pagas pelas próprias instivos almejam a construção de políticas públicas tuições avaliadas, bastaria tomar a decisão política de
implementar o processo avaliativo como determina a lei
éticas para a educação superior, embasadas do SINAES e capacitar os avaliadores que milhares de
nas diferenças, na pluralidade e na cooperação avaliações seriam feitas como, de fato, vinham sendo
feitas, apenas se intensificou o processo avaliativo (LIentre as universidades.
MANA, 2008, p. 873).

Limana (2008) caracteriza os pontos
negativos nesta assertiva acima mencionada,
ressaltando que existe uma desconexão entre
as propostas do SINAES e as legalidades impostas pelo governo sobre a educação superior
em relação à sociedade e às políticas públicas.
O SINAES sofreu alterações institucionais por
portarias, propondo a criação de índices distantes dos princípios originais do sistema de
avaliação, gerando dúvidas à sociedade com
indicadores de excelência manipulados, frustrando as expectativas da comunidade acadêmica, com uma avaliação alterada conforme as
necessidades do Poder Público.

A obrigatoriedade da realização do
ENADE implica em uma forte crítica ao sistema de avaliação nacional. Quando foi instituído
que todos os cursos participaram do exame
por amostragem, ficou evidente que se os alunos não fossem obrigados a realizar os exames, apenas os bons alunos participaram da
amostragem, tornando a qualidade do curso
analisado elevada. A obrigatoriedade relaciona-se com desinteresse, tornando a participação do aluno tão superficial quanto seria uma
amostragem de bons alunos apenas (KRAEMER, 2007).
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De fato, a obrigatoriedade do ENADE
gera relatórios mais confiáveis dos cursos, mas
mantém as mesmas perspectivas do antigo
Provão que acaba comparando o desempenho
das universidades, emitindo resultados insatisfatórios para a lógica de mercado, funcionando
apenas para concorrências das instituições de
ensino superior, mas sem sucesso quanto aos
reais índices que apontam a qualidade na educação (FERNANDES, 2010).
A proposta da Comissão Especial de
Avaliação (CEA) é analisar o sistema de avaliação nacional a fim de subsidiar políticas públicas voltadas à educação superior, porém, as
leis do SINAES reduzem a avaliação institucional à orientação para extensão da oferta das
instituições, minimizando os efeitos qualitativos
do ensino superior (POLIDORI, 2009).
Nesta perspectiva, o SINAES deveria
objetivar a avaliação dos cursos e dos cursistas, propondo experiências avaliativas que eliminem a análise global do sistema educacional, focando nos resultados pontuais de cada
instituição de ensino superior, além de articular
a sistemática real de avaliação vigente (KRAEMER, 2007).

A avaliação institucional do ensino superior atribui ao Ministério da Educação e Cultura o principal problema à realidade das avaliações institucionais, pois é o ministério que
cobra das instituições índices a fim de sustentar os indicadores quantitativos para elaboração de ranking (POLIDORI, 2009).
Segundo Kraemer (2007), afirma que
os estudiosos na área de educação possuem
visões diferenciadas sobre os sistemas e processos de avaliação do ensino superior, porém,
cabe ressaltar que independente do sistema
presente nas políticas públicas educacionais,
existirá fragilidades que dificultam o desenvolvimento da qualidade de ensino devido à necessidade das próprias considerações acerca do
cenário político, econômico e social, que sofre
transformações constantes (POLIDORI, 2009).
O importante é que a educação sempre esteja em discussão de modo a objetivar
e conquistar melhorias efetivas que beneficiem
todos os envolvidos nos processos educacionais (CHUERI, 2008).

Quanto a divulgação dos resultados
das avaliações realizadas pelo SINAES, o exame apresenta resultados que estabelecem um
ranking entre os cursos e as instituições, sendo
que a proposta inicial visava a exposição dos
pontos fortes e fracos de cada instituição de
ensino superior, estabelecido pelo CEA ao CONAES (FERNANDES, 2010). Como não existem fatores que indiquem os pontos fortes e
fracos de maneira mensurável, a opção ficou
por divulgar os resultados como indicadores
que classificam as universidades como melhores ou piores, sem especificar quais as melhores áreas que cada instituição oferece (CHUERI, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este estudo permitiu a observação de que a educação brasileira atual enfrenta debates,
ações, posicionamentos e transformações sociais e políticas, envolvendo representantes do Poder do Estado, de acadêmicos e cidadãos comuns, preocupados com o desenvolvimento e a
qualidade do ensino no sistema superior de ensino.
A expansão do ensino superior, com garantias de controle nos mecanismos educacionais, passou a ser estabelecida com a criação da Lei das Diretrizes e Bases da Educação, em
1961, mas apesar dos avanços, as instituições de ensino superior sofreram uma reforma universitária. Diante do crescimento das classes mais baixas, surgiram mais universidades privadas
para atender a demanda de alunos no ensino superior.
Entretanto, sempre existiram muitos interesses pela elaboração de um sistema que avaliasse os padrões de qualidade do ensino superior, ocasionando modificações sociais e políticas
nas instituições. Decretos, leis e portarias determinaram processos de avaliação e acabavam
sem fundamento, devido à preocupação maior em um sistema avaliativo voltado ao lucro das
universidades e não, exatamente, à qualidade de ensino oferecido pelas instituições de nível
superior educacional.
As políticas públicas brasileiras referentes à avaliação do ensino superior levaram a
criação dos SINAES, objetivando a reformulação de leis com apontamentos da qualidade do
ensino superior, analisadas em avaliação de metodologias, práticas pedagógicas, acadêmicas
e critérios institucionais, possibilitando a elaboração de um sistema de avaliação voltado, especialmente, às instituições de ensino superior.
De acordo com as referências utilizadas para elaboração deste trabalho, o SINAES é um
importante sistema de avaliação das instituições de educação superior, caracterizado como organizador, crítico e sistemático, a fim de aplicar instrumentos variados nas informações obtidas
nas avaliações, além de priorizar a autoavaliação e as avaliações externas institucionais.
Com relação à avaliação da aprendizagem, relaciona-se um quantificador do desempenho dos estudantes universitários, enfatizando o aprender como uma ação que o sujeito exerce
sobre si mesmo, não limitando apenas ao registro, obtenção de informações e reprodução de
conceitos, mas avalia o desenvolvimento das habilidades esperadas para a formação profissional, social e pessoal, considerando as possibilidades de resolver situações, criar e reinventar
soluções.
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LEITURA E ESCRITA NO PROCESSO DE
ALFABETIZAÇÃO E LETRAMENTO

RESUMO: Todos os seres humanos nascem com a habilidade da leitura e desenvolvem a escrita
ao longo do tempo, entretanto, não se pode ter uma visão simplista do ato da leitura já que
o bom leitor não é aquele que juntar letras para formar palavras, o bom leitor é aquele que
consegue interagir com o texto, de maneira, ampliar ideias, relacioná-los a outros textos e
tirar dele novas proposições. Um lugar propício para aprendizagem dessa ação é a escola que
irá orientar o aluno a tornar-se um leitor proficiente e consciente de sua posição frente a um
texto. Ao ler, vamos realizando uma grande quantidade de operações mentais, de modo que
possamos continuar a leitura. Em alguns momentos, a durante a leitura, podem surgir obstáculos. Daí a importância das estratégias de leitura e escrita para tornar o processo de ler e
escrever em algo que nos cause a satisfação de objetivo alcançado.

Palavras-chave: Leitura; Escrita; Habilidade.
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INTRODUÇÃO

O

dicionário Aurélio define ler como verbo transitivo direto que pode significar:
“percorrer com a vista (o que está escrito), proferindo ou não as palavras, mas
conhecendo-as, ver e estudar (coisa escrita), decifrar e interpretar o sentido de,
perceber, adivinhar e ver as letras do alfabeto e juntá-las em palavras”. Das várias definições que
pode ter o “ler”, o importante mesmo é o que se faz desse ato: a leitura que pode ser em voz
alta, baixa ou silenciosa, mas precisa existir uma troca entre quem lê e o que se lê.
Quer dizer, se por um lado ler significa conhecer, interpretar, decifrar, do outro, está leitura que é um processo de interação entre o leitor e o texto. Portanto, mais, ainda, entre leitor,
texto e autor. Segundo Silveira (1998, p. 137): “Ler não é apenas relacionar significantes escritos
a significados lingüísticos, conforme a crença dos estruturalistas, ou seja, um ato de decodificação, realizado a partir do conhecimento que os falantes têm do sistema de uma língua; portanto,
ler não se reduz a saber decifrar letras e reconhecer palavras escritas, ainda que essa seja a
crença corrente em nossa escola que entende que para ser bom leitor basta conhecer a ortografia, o vocabulário e as regras gramaticais da frase. Ler é um processamento cognitivo complexo
das informações que produz interacionalmente conhecimentos novos para o leitor”
Quer dizer que o momento da leitura é um momento de interação, de troca, de compartilhar, mas, ler e a leitura são atos vazios de significados, se nesse processo não consideramos
o leitor e o texto, pois, é o leitor quem constrói significado de um texto por meio da leitura já
que relaciona conteúdos, ativa conhecimentos pré-existentes e abre o olhar para novas possibilidades.Sendo assim, definimos o campo de interação entre leitor e autor: o texto. De acordo
com Koch (2005b, p.17), o “texto é um evento dialógico (interacional), lugar de interação entre
sujeitos sociais contemporâneos ou não, com presentes ou não, do mesmo grupo social ou não,
mas em diálogo constante”.
Ainda, para Koch (2004a, p. 12), o texto pode ter várias concepções, entretanto, toma-se por base, para este trabalho, a definição de concepção de base sociocognitiva interacional
de texto como lugar de interação entre atores sociais e de construção interacional de sentidos.
O diálogo estabelecido entre leitor e texto é motivado por algo exterior, tais como, devanear,
entreter-se; informar-se; seguir uma pauta de instruções para realizar uma determinada atividade
(cozinhar, conhecer as regras de um jogo), etc. Ou seja, para que exista a presença de um leitor
ativo que processa e examina o texto, é necessário um objetivo para guiar a leitura; em outras
palavras, sempre que lemos algo, lemos por uma finalidade.
Dessa forma, entende-se que ler é construir significados, ou seja, a leitura é um processo
mediante o qual se compreende a linguagem escrita, sendo o leitor um sujeito ativo que interage
com o texto porque busca algo nele. Portanto, quando pensamos na leitura com finalidade pedagógica, só podemos dizer que ela foi eficiente se resultar em aprendizagem significativa, para
tanto, como dito anteriormente, deve-se existir um objetivo. Porém para alcançar o objetivo de
uma leitura, é necessário que se crie algumas estratégias.
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Para Koch (2007 c) a leitura de um texto exige muito mais que o conhecimento lingüístico compartilhado pelos interlocutores, pois, exige-se que o leitor mobilize inúmeras estratégias
lingüísticas e cognitivo-discursivas, a fim de levantar hipóteses, preencher lacunas apresentadas pelo texto; portanto, o leitor nesse processo é ativo, autor e leitor devem ser vistos como
estrategistas na interação pela linguagem, pois, ambos estão construindo um diálogo em que
o leitor está diante de palavras escritas por um autor que não está presente para completar as
informações.
Portanto, ao ler, começamos a interagir com o texto quando acionamos os conhecimentos prévios de que dispomos, sejam sobre o mesmo assunto ou de algo que nos parece relacionado, de modo que possamos atribuir significados às palavras, às frases e aos parágrafos
que lemos. Os nossos conhecimentos prévios serão confirmados ou refutados durante a leitura.
Nesse processo, relacionamos as novas informações ao repertório que já dispomos, ampliando-o e/ou transformando-o qualitativamente.
O leitor experiente tem duas características básicas que tornam a leitura uma atividade
consciente, reflexiva e intencional: primeiro, ele lê porque tem algum objetivo em mente, isto é,
sua leitura é realizada sabendo para que está lendo, e, segundo, ele compreende o que lê, o
que seus olhos percebem seletivamente é interpretado, recorrendo a diversos procedimentos
para tornar o texto inteligível quando não consegue compreender (KLEIMAN, 2000, p. 51, apud
KRIEGL, 2002).
Por fim, ao ler, vamos realizando uma grande quantidade de operações mentais, de
modo que possamos continuar a leitura. Em alguns momentos, a durante a leitura, podem surgir
obstáculos. Daí a importância das estratégias de leitura para tornar o processo de ler em algo
que nos cause a satisfação de objetivo alcançado.
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A IMPORTÂNCIA DA LEITURA
NO PROCESSO DE ENSINO E
APRENDIZAGEM
Ter a capacidade de ler é poderoso. As
crianças que sabem ler têm acesso a áreas do
mundo que talvez nunca tenham experimentado antes. Às vezes, um conceito que pode ser
difícil de entender pode ser claramente entendido após a leitura de um exemplo em um livro. À
medida que diferentes eventos acontecem em
nossas vidas, somos capazes de ler e comparar como os outros lidam e fizeram as pazes
com o que estamos lidando.

Toda vez que entram na sala de aula, eles podem refletir sobre essa história e sempre envidar seus melhores esforços. O professor pode
reservar um tempo para ler a história e pedir
aos alunos que discutam o que pensam, mas
alguns podem não ter a oportunidade de refletir e entender por si próprios. Eles podem
simplesmente copiar o que os outros estão dizendo e não ter verdadeiramente um momento
de revelação para si mesmos:
A aprendizagem da leitura constitui uma tarefa permanente que se enriquece com novas habilidades na medida em que se manejam adequadamente estes textos
cada vez mais complexos. Por isso, a aprendizagem da
leitura não se restringe ao primeiro ano de vida escolar.
Atualmente, sabe-se que aprender a ler é um processo
que se desenvolve ao longo de toda a escolaridade e
de toda a vida (ZILBERMAN, 1988, p.13).

Os professores têm a capacidade de
ajudar todos os alunos a aproveitar esse presente único. Quanto mais cedo uma criança é
capaz de adotar a leitura, maior a probabilidade
Para alcançar o sucesso é preciso ter
de continuar a expandir seus níveis de apren- boas habilidades de leitura e compreensão.
dizado. De acordo com Gadotti (2003, p.21):
Sem essas habilidades, as crianças terão dificuldade em crescer academicamente, pois a
O papel da educação não pode ser confundido apeleitura é a base de todas as disciplinas acadênas com sua ligação fundamental e intrínseca com o
conhecimento e, muito menos, com a pura transmissão micas, como História, Matemática e Ciências,
de informações. A Educação no mundo globalizado tem e também influencia a capacidade da criança
função menos lecionadora e mais organizadora do co- de escrever:
nhecimento (Gadotti, 2003, p.21).

O trabalho de leitura, na escola, tem por objetivo levar o aluno à análise e à compreensão das ideias dos
autores e buscar no texto os elementos básicos e os
efeitos de sentido. é importante que o leitor se envolva,
se emocione e adquira uma visão dos vários materiais
portadores de mensagem presentes na comunidade
em que se vive (ZILBERMAN, 1988, p.18).

As crianças devem ser encorajadas a
aprender a ler, porque a capacidade de ler lhes
permite entender e aprender informações sem
depender dos outros. Se os alunos receberem
uma tarefa e cartões de direção forem colocados em cada mesa, eles poderão concluir a
tarefa individualmente em seu próprio ritmo e
A fluência da leitura é uma parte muito
permitir que seu entendimento seja aberto sem importante da compreensão da leitura, pois os
a necessidade de um professor ou outro aluno leitores que gastam seu tempo decodificando
para ajudá-los.
palavras tendem a perder a compreensão do
que está sendo lido. A falta de fortes habilidaA leitura ajuda as crianças a se torna- des de compreensão de leitura afeta definitivarem academicamente independentes. Os alu- mente o sucesso de uma criança na escola,
nos podem ler uma história simples sobre um pois o progresso acadêmico depende da comgaroto que decidiu ser ótimo. Ele sempre se preensão, análise e aplicação das informações
esforçava para dar o melhor de si e mesmo coletadas através da leitura.
quando não entendia algo certo da primeira
vez; ele continuaria trabalhando até conseguir.
Depois de ler essa história, uma semente de
determinação pode ser plantada nos alunos.
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pecto, o elemento do estranhamento do olhar
e da percepção parece ser fundamental. Dada
ao seu caráter experimental e lúdico, a poesia
O ato de ler ativa uma série de ações permite que a criança estabeleça uma relação
na mente do leitor, por meio das quais ele ex- dinâmica, criativa e altamente educativa com a
trai informações. Segundo Koch (2005), a mo- linguagem.
bilização desses conhecimentos por ocasião
A fase em que a criança se encontra é
do processamento textual realiza-se por meio
magnífica e cheia de descobertas do mundo.
de estratégias de diversas ordens:
É quase sempre no faz de conta que ela se
• Cognitivas: inferências, focalização, percebe e percebe o outro. A linguagem é a
ponte, o trampolim que desencadeia as emoa busca de relevância.
• Sociointeracionais:
preservação ções, propicia a aproximação com o outro e
das faces, polidez, atenuação, atri- está sempre presente nas brincadeiras. A linbuição de causas a (possíveis), guagem é não apenas o veículo de expressão
do mundo interior, mas também o espaço de
mal-entendidos, etc.;
• Textuais: conjunto de decisões con- interação social e de aprendizagem da realidacernentes à textualização, feitas de. Assim, de acordo com Scott (apud KATO,
pelo produtor do texto, tendo em 2007, p. 131), se organizássemos as estratévista seu “projeto de dizer” (pistas, gias de forma de máxima teríamos:

ESTRATÉGIAS DE LEITURA E
ESCRITA

marcas, sinalizações).

I Estratégias cognitivas:
1. Pressupõe que o texto apresenta orSegundo Valls (1990, apud SOLÉ,
2008, p. 69), a estratégia é uma forma de “re- dem canônica.
2. Pressupõe que o texto seja coerente.
gular a atividade das pessoas, à medida que
sua aplicação permite selecionar, avaliar, persistir ou abandonar determinadas ações para
II Estratégias metacognitivas:
conseguir a meta que se propõe”.
1. Explicite claramente seus objetivos
As estratégias para estimular os alunos para a leitura. Exemplos: Procure o tema do
durante as aulas de Língua Portuguesa devem texto; Analise a consistência interna do texto;
ser muito dinâmicas para dar suporte a todas compare o que texto diz com o que você sabe
essas informações, que muitas vezes vêm dis- sobre o assunto e veja se as duas informações
torcidas, oferecendo ao educando ótimas pro- são coerentes, etc.
postas de trabalhos em que os momentos de
Monitore sua compreensão tendo em
aprendizagem podem ser divertidos, educamente esses objetivos.
tivos e prazerosos. Nesse contexto, a poesia
pode ser uma ótima aliada, pois se trata de
Assim, as estratégias cognitivas “muum gênero textual abrangente e enriquecedor
que permite à criança fazer elos, o que torna a nem o leitor de procedimentos altamente eficaaprendizagem uma experiência coerente e pro- zes e econômicos, responsáveis pelo processamento automático e inconsciente”, enquanto,
funda.
as estratégias metacognitivas “orientam o uso
De acordo com Paes (apud GEBA- dessas estratégias para se automatizá-los em
RA, 2002, p. 14): “A poesia tende a chamar situações problemas” (KATO, 2007, p. 135).
a atenção da criança para as surpresas que
podem estar escondidas na língua, que fala
todos os dias sem se dar conta”. Nesse as927
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Entretanto, para Solé (2008, p.69-70):
“estratégias de compreensão leitora são procedimentos de caráter elevado, as quais envolvem
a presença de objetivos a serem realizados e o
planejamento das ações que são desencadeadas para atingi-los, assim como sua avaliação
e possível mudança”.
Ou seja, uma das características das
estratégias consiste no fato de não prescreverem totalmente o curso de uma ação, elas
são suspeitas inteligentes, embora, arriscadas,
sobre o caminho mais adequado que se deve
seguir. Então, ao ensinar estratégias de leitura
em sala de aula, deve-se ter em mente que as
técnicas que não são como receitas infalíveis
na construção de um aluno-leitor proficiente,
mas auxiliam o aluno a alcançar os objetivos
propostos.
Dessa forma, as estratégias de compreensão e de interpretação representaram a
possibilidade de proporcionar meios de amadurecimento e autonomia para o leitor em formação, prioridade da prática pedagógica, porém, deve-se ser consciente das dificuldades
inerentes ao processo, mas certos da capacidade de transformação nele contida.
Para Solé (2008), poder ler é compreender e interpretar textos escritos de diversos
tipos com diferentes intenções e objetivos, de
maneira a contribuir de forma decisiva para
autonomia das pessoas, na medida em que a
leitura é um instrumento necessário para que
nós manejamos com certas garantias em uma
sociedade letrada. Porém, para alcançar esse
objetivo, é necessário que o professor tenha
claro as estratégias de leitura que serão necessárias para o processo.
Ainda, Solé (2008) ressalta que a maior
parte das atividades escolares é voltada para
avaliar a compreensão da leitura dos alunos e
não para o ensino de estratégias que formem
o leitor competente. Portanto, o trabalho com a
leitura em sala de aula é apresentado pela autora consiste em três etapas de atividades com
o texto: o antes, o durante e o depois da leitura.

Muito já se equivocou ao analisar a fala
em relação às normas codificadas pela gramática, pois tanto a fala quanto a escrita devem
ser observadas como metodologias e categorias de análise adequadas. De acordo com
Marcuschi (2007, p. 16):
As línguas se fundem em usos e não o contrário. Assim,
não serão primeiramente as regras da língua nem a
morfologia os merecedores de nossa atenção, mas os
usos da língua, pois o que determina a variação linguística em todas as sua manifestações são os usos que
fazemos da língua. São as formas que se adequam aos
usos e não o inverso (MARCUSCHI, 2007, p. 16).

O professor pode gerar essa motivação pela leitura quando aborda aspectos da
vida do autor, proporcionando ao aluno uma intimidade, uma forma de fazer com que o aluno
tome parte da vida e identifique-se com esse
alguém, reconhecendo em sua vida aspectos
semelhantes a sua e/ou admirando características que julgue importante. Outro ponto importante para a motivação é a descrição do gênero literário que irá ler, mostrando sua história e
formação durante o tempo. Porém, nada disso
vale, se falta no professor o gosto pela leitura.
Segundo Manguel o livro Uma história
da leitura (2001), desde os tempos primórdios
as palavras, que eram escritas em tabuletas,
destinavam ser a serem lidas em voz alta. A leitura quieta, silenciosa, era algo fora do comum
e tornou-se usual somente no século X, no Ocidente. É nesse contexto que Manguel (ibidem)
chama a atenção, para o fato de que:
A frase clássica scripta manent, verba volant – que veio
a significar em nossa época, “a escrita fica, as palavras
voam” – costumava expressar exatamente o contrário:
foi cunhada como elogio a palavra dita em voz alta, que
tem asas e pode voar, em comparação com a palavra
silenciosa na página, que está parada, morta. Diante de
um texto escrito, o leitor tem o dever de emprestar voz
às letras silenciosas, a scripta, e permitir que elas se
tornem, na delicada distinção bíblica, verba, palavras
faladas – espírito (MANGUEL, 2001, p. 61-62).
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Manguel afirma ainda que:
Em algumas diferentes culturas, desde a Idade Média
até os dias de hoje, a compreensão plena de textos,
geralmente os sagrados, não exigiam apenas os olhos,
mas também o resto do corpo, um ritmo, onde corpo
e mente, enquanto processam a realidade física dos
sons, “falam”, expressam-se (MANGUEL, 2001, p. 6162).

ser feito para favorecer uma boa compreensão do
texto: Falar alto e dis-tin-ta-men-te, nem muito rápido, nem muito lentamente, gerenciar pausas para
permitir a assimilação do texto, ou seja, para isto
também é necessário uma intervenção sistemática.

Para os autores, é o oral da escrita que
se aprende na escola, aquele que antecede a esO autor explicita que, como as leituras crita, pois assim é possível encontrar ideias e por
eram feitas em voz alta, a escrita que compunham meio das informações grafofonêmicas, passar ao
os livros, não precisava ser separada por unida- escrito:
des fonéticas, assim, as palavras eram amarradas
juntas, em frases contínuas. Na antiga escrita em Às vezes, numa aula de elocução em que o ponto de
rolos, as palavras eram segmentadas, não havia partida foi um texto escrito e que introduz o aluno às
maiúsculas e minúsculas e nem pontuação, por- normas da escrita em situações de produção oral, a
que era um tipo de texto, destinado a quem lia em intervenção mais frequente e mais típica é ‘faça uma
voz alta, “alguém que permitiria ao ouvido desem- frase completa’. Isso é muito frequente na declamação
baralhar o que ao olho parecia uma linha contínua de poemas [...] e na leitura em voz alta, que representa
de signos” (2001:64), por isso, era preciso ensaiar 70% das atividades orais (DOLZ; SCHNEUWLY, 2004,
os textos antes, pois as leituras, à primeira vista, p. 133)
eram um ato incomum, que causavam erros de
interpretação.
Para os autores (2004), já que a leitura
em voz alta ocupa uma boa parte dos trabaÉ possível corroborar tais fatos as ideias
lhos com a linguagem oral, os autores enfade Isabel Solé, no livro “Estratégias de leitura”,
(1998), no qual enfatiza, que atualmente “ler para tizam que a oralização é também uma forma
praticar a leitura em voz alta” é um objetivo muito de enfeitar a linguagem, pois através dela e de
frequente do ensino de leitura, e que raramente acordo com cada situação é possível captar a
pode ser exercitado fora da escola. Geralmente atenção da audiência, variando a voz, gerenpretende-se com tal atividade que os alunos leiam ciar o suspense, seduzir, etc.
com “clareza”, pronunciando adequadamente, respeitando as normas de pontuação e com a entoTal recurso também ajuda na estrutunação desejada.
ração de uma exposição, isso quando a voz
Porém, para que isso aconteça, é objeti- marca uma mudança no nível textual, e por
vo primordial que o aluno tenha feito uma leitura isso deve ser feito através de um trabalho sisantes e compreendido o “texto nunca lerá em voz temático, pelo professor, pois não é um trabaalta em texto para o qual não se disponha de uma lho simples, que pode ser feito de qualquer
compreensão“ (Solé 1998, p. 97). Para a autora, forma, requer planejamento didático, trabalho
ler para comunicar um texto a outras pessoas é
com entonação, pausas, expressividade oral,
um recurso de leitura próprio de grupos de atividades. O objetivo da mesma é que as pessoas etc, sem contar que a oralização de um escrito
para a qual você se dirige compreendam a men- inclui também a gestualidade, a cinestésica, a
sagem. Mas para que ela seja compreensível aos proxêmica: um certo gesto que ilustra o propóoutros é preciso que o leitor utilize alguns recursos, sito, como uma postura que cria a conivência;
próprios desse tipo de texto: entonação, pausas, a mão que esconde as partes etc.” (MARCUSexemplos não lidos, ênfase em determinados as- CHI; DIONÍSIO, 2004, p. 226).
pectos, entre outros.
Segundo Dolz e Schneuwly (2004), a oralização da escrita ou leitura em voz alta comporta
diversas características que fazem parte do modelo didático de trabalhos com a oralidade na escola. Um trabalho com a oralização da escrita deve

Portanto, percebe-se que a leitura e a
escrita estão interligadas, de forma que ao ler
o indivíduo estará treinando a escrita por meio
da oralidade, mas para que isso aconteça é necessário se trabalhar com estratégias diversas.
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OS GÊNEROS TEXTUAIS
Para os Parâmetros Curriculares Nacionais de Língua Portuguesa (PCN) do Ensino
Fundamental, ciclo II, uma das metas é a de
que a escola possibilite a compreensão crítica,
por parte dos alunos, dos vários gêneros discursivos com que o cidadão lida no cotidiano.
Por isso, o mesmo coloca também como um
dos seus objetivos gerais para o ensino fundamental, que os alunos sejam capazes de:
“posicionar-se de maneira crítica, responsável
e construtivamente nas diferentes situações
sociais, utilizando o diálogo como forma de
mediar conflitos e tomar decisões coletivas”
(PCNs, 1997, p. 2).

Por tudo isso, os autores enfocam que
a escola deveria iniciar o trabalho com os gêneros que o aluno ainda não domina, de difícil
acesso, com os gêneros públicos e não os privados, pois, estes os alunos já dominam.Estes
autores tratam em “Sequência didática para o
oral e a escrita: apresentação de um procedimento” de como é possível desenvolver trabalhos com os gêneros textuais orais e escritos
através de sequências didáticas – conjunto de
atividades escolares organizadas em torno de
um gênero textual oral ou escrito – e a finalidade da mesma é proporcionar a apropriação
dos gêneros.
Segundo Dolz e Schneuwly (2004),
os gêneros textuais sejam eles orais ou escritos são ao mesmo tempo complexos e heterogêneos, produtos sócio-histórico, por isso
respondem perfeitamente às concepções de
desenvolvimento da linguagem, pois para os
mesmos, em uma situação de interação, o
gênero é instrumento de comunicação, “interface” entre os interlocutores, definindo para o
enunciador o que dizer e a forma de dizê-lo
para o destinatário.

Neste sentido, é possível corroborar tal
diretriz com Dolz e Schneuwly (2004), pois os
autores explicitam que fazendo um bom trabalho com os gêneros textuais orais, através de
sequências didáticas, é possível possibilitar o
desenvolvimento da competência oral dos alunos, desde situações públicas escolares e para
além delas. Segundo Dolz e Schneuwly (2004),
em qualquer situação comunicativa, seja ela de
fala ou de escrita, usamos elementos adequados para cada situação: Não escrevemos da
mesma maneira quando redigimos uma carta
De acordo com Marcuschi e Dionísio
de solicitação ou um conto, não falamos da
mesma maneira quando fazemos uma exposi- (2004, p. 65):
ção diante de uma classe ou quando conversaÉ sabido que podemos ter uma escrita não-padrão.
mos à mesa com amigos (2004, p. 97)
Tais assertivas, reforçam os Parâmetros Curriculares Nacionais (1998) que confere
à escola o papel de ensinar os alunos os usos
adequados da língua em diferentes situações
comunicativas, de ensiná-los a utilizar, da melhor maneira a linguagem em instâncias públicas e, cada vez mais, de fazer o uso da língua
oral de forma mais competente.
Para Dolz e Schneuwly (2004) podemos chamar de “gênero de textos” os textos
que são produzidos em condições diferentes,
mas em alguns casos em situações e com características semelhantes. Esses gêneros facilitam a comunicação seja ela de situação formal
ou informal, e ao fazer um trabalho adequado
com os mesmos, possibilita-se que o aluno
aprenda a falar ou escrever de uma maneira
adequada a cada situação.

Basta folhear a literatura de cordel, os poemas dos poetas regionalistas e boa parte da literatura existente no
País, bem como a maioria das revistas em quadrinhos.
Além disso, temos a escrita produzida nas condições
mais espontâneas em textos de cartas, bilhetes e outros que não preenchem os requisitos da língua padrão,
mas, nem por isso, deixam de ser textos escritos altamente comunicativos e praticados (MARCUSCHI; DIONÍSIO,2004, p. 65).

Assim, os autores afirmam que a escrita
não padrão está se tornando a cada dia, mais difundida.A poesia está sempre presente em nossas
vidas: nas canções com que as mães nos embalaram; nas falas; nas cantigas de roda; as parlendas; os trava línguas; nas páginas perdidas de um
diário de adolescência; nas frases de amor; nas
músicas que ouvimos.
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Para muitos de nós essa poesia tão inerente à infância vai-se perdendo com o passar dos
anos e muitos culpam a escola por essa perda.
Acreditamos, porém, que a escola pode e deve
ser um lugar onde a aproximação com a poesia
aconteça concretamente, permitindo-nos “saborear” autores e estilos e reavivar continuamente a
capacidades de olhar e ver o que é a essência do
poético (MARCUSCHI; DIONÍSIO,2004).
Assim, a aproximação com a linguagem
poética, no sentido de familiarizar os alunos com
a poesia, para que tenham prazer em ler e ouvir
poemas e, sobretudo, para que se sintam motivados a expor suas emoções através dos recursos
tão expressivos da linguagem poética. Quando
a criança brinca, ela imita sons conhecidos, ela
toca, faz gestos, canta e mexe com todas as partes de seu corpo. Com a poesia não é tão diferente (MARCUSCHI; DIONÍSIO,2004).

ela agiu e age na criança hoje e em que irá beneficiar tanto o educador quanto o educando, pois a
sensibilização e o interesse que se pretende despertar na criança dependem em primeira mão da
sensibilização e do estímulo do educador (MARCUSCHI; DIONÍSIO,2004).
A poesia infantil, de acordo com Coelho (2006, p. 224),
nasceu em fins do século XIX e expandiu-se nos primeiros anos do século XX. O objetivo maior em sala de
aula era o comprometimento da poesia juntamente à
tarefa escolar. O que se pretendia com essa atividade
era formar cidadãos com bons sentimentos. A poesia,
então, foi adquirindo outra conotação, e em datas festivas era bastante utilizada até chegar à obrigatoriedade
de memorizá-las para recitação em sala de aula. A forma como a poesia era conduzida foi vista pelos estudantes como atividade imposta, repetitiva e cansativa, o
que desenvolveu em muitos um sentimento de aversão
(COELHO, 2006).

O que talvez tenha sido um pouco compensador, conforme Coelho (2006, p.225), era a
cantiga de roda e a cantiga popular ou folclórica,
as crianças sabiam de cor, mas como a música
mexe e envolve a criança, despercebidamente,
não se davam conta de que poesia estava implícita nas cantigas:
A poesia não seria nada se fosse só som,
só visual e imagens poéticas. Ela tem de dizer algo
ao leitor, contar uma história, descrever alguém ou
alguma coisa, passar ideias – aqui entra a força da
Por meio de uma linguagem simples e ação dinâmica, do humor, das sacadas inteligenespontânea, a criança constrói uma forma de co- tes, da novidade do que se vai dizer (PAES, 2003,
municação verdadeiramente poética. Essa lingua- p. 85).
gem, nem sempre valorizada no convívio escolar,
A poesia conversa com o leitor e o coné desperdiçada em favor de atividades repetitivas
e sem retorno para o desenvolvimento infantil. As vida sempre para novas descobertas. Ao dizer
palavras, quando ditas pela criança, representam algo ao leitor, estará abrindo sucessivas formas
uma relação afetiva e determinante com as pes- de comunicação com o mundo, seja para fazer
soas com quem ela vive e trocar experiências, e rir ou chorar, seja para pensar e conscientizar
a indiferença em relação a essa descoberta im- ou somente para apreciar. O interessante de se
plica em podar a construção do conhecimento e trabalhar com a poesia é justamente porque ela
quebrar a fantasia que ela naturalmente alimenta pode contemplar outros gêneros sem perder sua
essência e característica. Nela podemos encontrar
dentro de si (MARCUSCHI; DIONÍSIO, 2004).
a narrativa, um classificado de jornal, uma notícia,
Seria imprescindível e de grande utilida- uma descrição e até citações de outros textos. A
de se a escola tomasse conhecimento do papel impressão que se tem é que a poesia é muito fada poesia e os educadores a perceberem como miliar, no sentido de que ela nos remete sempre
um gênero que oferece inúmeras possibilidades a algo que vimos, ouvimos, falamos ou sentimos.
Em cada palavra há uma textura, há um
sabor, uma descoberta, um olhar diferente, o que
permite conforto e familiaridade com aquilo que
ela já conhece e o que é novo passa a ser interessante.O professor como mediador sensível, capaz
de intensificar o contato dos alunos com a poesia,
orientando-os no sentido de ler e ouvir cada poema, saboreando o ritmo, os sons, as imagens gráficas buscando novas descobertas (MARCUSCHI;
DIONÍSIO, 2004).

de trabalho. Toda criança, adolescente ou jovem,
se tornaria um adulto mais sensível, solidário e
comprometido, pois na linguagem poética está a
essência do próprio ser. Primeiramente, é necessário conhecer a origem da poesia infantil, como
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em primeiro lugar, é necessário esclarecer, mais uma vez, que não foi possível usar o
material coletado nas entrevistas, na primeira etapa deste trabalho de pesquisa, por falta de encontrar professores que explicitasse, com clareza, um trabalho com a oralidade, na direção de
formar alunos que melhor se expressam nos usos públicos da linguagem.
Daí pode-se extrair que tal impossibilidade é um sintoma de que, como justificado e
problematizado, uma parcela mínima de professores efetivamente elaboram atividades em sua
prática docente que atendam a uma demanda legítima de aprendizagem de linguagem por meio
da fala, da oralidade.
Se o objetivo que se possui, ao ensinar a língua oral, é o de propiciar aos alunos o falar
com desenvoltura, permitindo-lhes expor suas idéias sem inibição, seja declamando, dramatizando, contando histórias ou entrevistando, esse resultado só é alcançado se for ensinada uma
coisa de cada vez, com planejamento de todas as etapas do trabalho, acompanhamento e avaliação do processo.
Importante salientar que é um equívoco se pensar que, pela razão de os alunos já dominam a fala muito antes da idade escolar não mais é necessário ensinar outros usos e formas
de linguagem oral. O domínio de um único gênero oral não significa que os demais também já
estejam dominados. Saber expor um assunto para uma plateia não significa saber participar de
um debate público.
As competências exigidas para uma e outra situação não são as mesmas. Assim, o
trabalho com a linguagem oral precisa selecionar os gêneros orais para cada série, de forma
que os alunos conheçam tais gêneros um a um, em situações em que lhes sejam propiciados a
construção social do sentido e das significações pessoais.
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______; (Org); DIONISIO, Ângela Paiva (Org.).
Fala e Escrita – Belo Horizonte: Autêntica, 2005.
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A INCLUSÃO DA HISTÓRIA E CULTURA AFROBRASILEIRA NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: Este estudo busca identificar as abordagens curriculares que ocorrem na Educação
Infantil, especialmente voltadas à inserção da história e da cultura afro-brasileira, de acordo
com a Lei 10.639/03, que embasa as referências pedagógicas e subsidia as práticas didáticas
do ensino para as crianças. Para tanto, realizou-se uma análise teórica, verificando o histórico
da luta dos africanos e descendentes pela conquista de direitos em bases legais, envolvendo
o trabalho com incentivos de respeito às diversidades e diferenças em sala de aula, desde a
Educação Infantil, a fim de apontar a importância da aprendizagem e ampliar a autoestima das
crianças. Neste contexto, o objetivo do trabalho foi contribuir com a construção de práticas
pedagógicas na Educação Infantil, intencionando a promoção da igualdade racial, por meio
de reflexões e conscientização da importância do respeito às diversidades. Após a realização
deste estudo e análise de registros bibliográficos, observou-se que as escolas, especialmente
na Educação Infantil, estudam e discutem os direitos de todos os cidadãos, mesmo que de
maneira tímida, além de aplicarem a Lei 10.639/03, objetivando o incentivo e respeito às diferenças.

Palavras-chave: Cultura; Afro-Brasileira; Educação Infantil; Currículo.
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INTRODUÇÃO

A

escolha pela temática deste trabalho ocorreu devido à importância de estudar a
história afro-brasileira, destacando a influência cultural que exerce em todas as
sociedades. O estudo da cultura afro-brasileira proporciona uma ampliação dos
conhecimentos, a fim de alcançar a formação cultural e histórica dos cidadãos, além de alcançar
a concepção das identidades raciais que compõe a realidade do país.
A identidade brasileira é composta pela diversidade cultural, com fortes influências afro-brasileiras, situação que impulsiona a necessidade de entender as especificidades culturais dos
povos para compreensão da formação histórica das comunidades do Brasil (TRINIDAD, 2011).
Quando estudada desde a Educação Infantil, a história e cultura afro-brasileira possibilitam a interação entre as crianças, conscientizando da importância de respeito às diferenças entre as pessoas, incentivando a percepção crítica que evita a prática preconceituosa e contribuiu
para a aceitação das diversidades culturais, étnicas, sociais, entre outras (BENTO, 2011).
O objetivo deste estudo é contribuir com a construção de práticas pedagógicas na
Educação Infantil, intencionando a promoção da igualdade racial, por meio de reflexões e conscientização da importância do respeito às diversidades. Para tanto, algumas reflexões relevantes
serão analisadas, a fim de entender a importância da composição curricular enfatizar a diversidade cultural do país, embasando-se na Lei 10.369/03, bem como sua influência à educação
brasileira, desde o contexto infantil.
A relevância do trabalho justifica-se pela história dos africanos pertencer à composição
da história brasileira, contribuindo com a formação cultural. Contudo, as influências de outros
povos acabaram transformando o país em um espaço multicultural, que reflete em preconceitos
e resistências de aceitação. Sendo assim, o trabalho desde a Educação Infantil, momento em
que a socialização intensifica-se na vida humana, permite um conhecimento cultural crítico e
consciente, capaz de ampliar o respeito às diversidades dentro do Brasil.
Diante desta realidade, o questionamento que direcionou a pesquisa foi: “Como a inclusão da história e cultura afro-brasileira na Educação Infantil, contribuiu para o reconhecimento
dos valores africanos e conscientizam a prática do respeito às diferenças?”.
A metodologia utilizada para a realização do trabalho é de base bibliográfica, embasada
na análise de livros, artigos e revistas publicadas em domínios públicos, a fim de contemplar os
objetivos referentes à temática escolhida.
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A EDUCAÇÃO INFANTIL E A
VALORIZAÇÃO DAS DIVERSIDADES

A Educação Infantil representa uma importante etapa do desenvolvimento humano,
além de ser o momento direcionado à formação
da personalidade e construção das múltiplas inteligências, consolidando a aprendizagem. Nos
espaços de educação coletiva, a promoção do
respeito às diversidades, bem como a eliminação
de qualquer forma de preconceito e discriminação, depende da prática docente que favoreça o
conhecimento e valorize a importância das diferenças de grupos para a construção da história e
cultura brasileira (CANDAU, 2009).

Segundo Bento (2011), na fase da Educação Infantil, a criança inicia o conhecimento
sobre as particularidades de seu corpo, identificando diferenças e semelhanças com os colegas
de sala. Neste momento, as escolhas e relacionamentos estruturam-se, com meninos e meninas
determinando as preferências pelas brincadeiras
e brinquedos, parcerias e grupos, cabendo ao
docente um trabalho intenso acerca das diferenças, tratando o pertencimento das crianças, além
Para Cavalleiro (2013), a Educação Inde abordar questões raciais, sociais, familiares, fantil oferece ações às crianças que direcionam
apontando as diversidades das comunidades ao reconhecimento da cultura afro-brasileira e o
(BENTO, 2011).
respeito ao convívio com negros no cotidiano,
promovendo a socialização sem omissão das reA Educação Infantil representa, portanto, lações de problemas étnicos, permitindo a conso espaço institucionalizado inicial de convivência, trução do entendimento das diferenças, que comproporcionando acesso às crianças de diferentes põe a sociedade multicultural no país.
histórias e culturas, transformando ideias em significados ao facilitar a troca de experiências coDe acordo com Freire:
letivas, oportunizando a aprendizagem de regras,
respeito, práticas, conscientização, criticidade e
A multiculturalidade não se constitui na justaposição de
transformação da realidade em benefício comum culturas, muito menos no poder exacerbado de uma
de uma maioria (TRINIDAD, 2011).
sobre as outras, mas na liberdade conquistada, no diDe acordo com as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Infantil , em seu artigo 7º, a proposta pedagógica deve garantir o
cumprimento da função social e política, além de
oferecer condições para as crianças de conhecimento dos direitos civis, humanos e sociais, bem
como possibilitar a convivência e ampliação dos
saberes, promovendo a igualdade de oportunidades na educação, construindo maneiras subjetivas de aprendizagem, direcionadas à ludicidade,
democracia, sustentabilidade e ausência de preconceito (BRASIL, 2010).
Na década de 1990, especialmente com
a inserção da nova Lei das Diretrizes e Bases
(LDB - Lei nº 9.394/96), as organizações curriculares passaram a objetivar o estudo e valorização
da cultura afro-brasileira, de maneira autônoma e
lúdica, contribuindo para a busca de princípios
norteadores educacionais, a fim de contribuir
com a formação das diferentes comunidades
brasileiras, atendendo as diversidades sociais e
culturais, bem como abordando o respeito às diferenças e valorizando o pensamento e a liberdade, intencionando a aprendizagem significativa e
contextualizada (FONSECA, 2009).

reito assegurado de mover-se cada cultura no respeito
uma da outra, correndo risco livremente de ser diferente, sem medo de ser diferente, de ser cada um “para si”,
somente como se faz possível crescerem juntas e não
na experiência da tensão permanente, provocada pelo
todo poderosíssimo de uma sobre as demais, proibidas
de ser (FREIRE apud BENTO, 2011, p. 156).

Deste modo, um ambiente multicultural
proporciona a convivência em grupo sem preconceitos ou ações discriminatórias, renovando a ética respaldada no respeito às diferenças, cabendo à escola o ensino direcionado a
privilegiar as diversas culturas, incentivando o
desenvolvimento da autoestima das crianças,
além de oportunizar o conhecimento da história e das múltiplas culturas do país, preparando
a criança para a prática cidadã (FREIRE apud
BENTO, 2011).
A prática pedagógica voltada a valorização cultural exige do docente um trabalho
direcionado à ausência de pensamentos e
ações discriminatórias. Desde a Educação Infantil é possível identificar a aquisição do conhecimento em realidades diversas, abordadas
na dinâmica da aprendizagem, favorecendo a
compreensão e experiência social, construindo
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a formação de comunidades com histórias, cul- na maneira como deixam de lado os colegas
turas e étnicas múltiplas (CAVALLEIRO, 2013). negros e evitam a participação em situações
de simples aprendizagem. Portanto, ao docenSegundo Candau (2009, p.43): “En- te, cabe o papel de mediação e interferência,
quanto na infância, as crianças podem facil- oportunizando as abordagens que tratam a dismente, ser reeducadas e conscientizadas acer- seminação como uma prática negativa, potenca da importância de lidar com a igualdade cialização a inserção das crianças negras em
racial, situação imprescindível para a constru- todos os momentos na escola (BENTO, 2011).
ção de futuras sociedades”. Portanto, trabalhar as diversidades raciais com as crianças
Após a implementação da Lei
é fundamental para a formação de cidadãos 10.639/03, que se caracteriza por assumir a
conscientes da importância do respeito às di- obrigatoriedade do ensino da história e cultuferenças, além de abordar informações que ra afro-brasileira nas escolas desde a Educafavorecem o conhecimento acerca da história ção Infantil até o Ensino Médio, as situações
e cultura do Brasil, beneficiando a construção de omissão de percepção das práticas discride valores e hábitos sociais em comunidades minatórias e preconceituosas em sala de aula
diversas, caracterizando a prática pedagógica reduziram significativamente, especialmente
como situação de aprendizagem significativa, na Educação Infantil, uma vez que o professor
que forma pessoas críticas e transformadoras passou a abordar com maior frequência a teda realidade, buscando ações que proporcio- mática da influência da cultura afro-brasileira
nem o bem estar comum (TRINIDAD, 2011).
na realidade social do país (TRINIDAD, 2011).
FANTIL

A LEI 10.639/03 NA EDUCAÇÃO IN-

De acordo com Portela (2007), a educação voltada às relações raciais com o ensino
da história e cultura afro-brasileira, proporciona
ao ensino discussões acerca da presença das
diversidades nas escolas, bem como oportunizar debates que apontam procedimentos pedagógicos adotados no tratamento de valores,
identidades e crenças, especialmente na atual realidade das salas de aulas heterogêneas,
considerando as diversidades em diferentes
aspectos e sentidos.

Segundo Cavalleiro (2013), o preconceito e a discriminação representam um problema que afeta, especialmente, as crianças
negras, transformando as ações de maus tratos e agressões em sofrimento cotidiano, diante das injustiças que afetam a infância e acabam por comprometer o desenvolvimento das
capacidades humanas. A ausência de abordagens docentes acerca da presença de crianças
negras nas escolas influencia o relacionamento
Diante desta realidade, a Lei 10.639/03
entre os sujeitos, evidenciando despreparo e ressalta não somente a obrigatoriedade do endespreocupação com as situações de precon- sino da história e cultura afro-brasileira, mas
ceito em sala de aula.
reafirma a importância da aprendizagem por
meio de experiências pedagógicas que ressalPara Munanga (2009), a escola que ali- tam a necessidade de um currículo flexível e dimenta e silencia as desigualdades, comuns aos nâmico, no sentido de tratar as necessidades,
olhos da sociedade, proporcionam às crianças os desejos e as particularidades das crianças
afrodescendentes certa impossibilidade de al- (BENTO, 2011).
cançar as próprias metas e objetos, assistindo
sua cultura fragmentada e desestimulada, sem
Para tanto, faz-se necessária a construque ocorra a valorização de seus grupos. O ção de uma proposta pedagógica articulada às
silêncio, portanto, representa o desprezo e infe- práticas culturais de diferentes grupos sociais,
rioridade à cultura afro-brasileira.
considerando a criança da Educação Infantil
como agente crítico, que aprende desde cedo
Deste modo, nos espaços educacio- a lidar com as questões sociais mais relevannais, a criança precisa sentir sua cultura va- tes (MUNANGA, 2009).
lorizada, com tratamento específicos acerca
das necessidades e conflitos que ocorrem cotidianamente. O professor precisa atentar-se
para as brincadeiras realizadas pelas crianças,
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A Lei 10.639/03 ressalta a importância do trabalho pedagógico coletivo, visando
as ações orientadoras a fim de combater o racismo e preconceito, a partir da construção de
uma prática educacional que busca estratégias
de intervenção. As diretrizes para a Educação
Infantil precisam objetivar o acesso e apropriação da criança à história e cultura afro-brasileira, bem como o reconhecimento e valorização
das ações que eliminam o racismo e a discriminação (GOMES, 2014).

Deste modo, as crianças em fase da
Educação Infantil, entendem os estereótipos
como um impulso, motivado pelos adultos em
contextos variados. Os preconceitos e discriminação ocorrem de forma verbal, à medida que
as atitudes são transformadas em agressões
(BENTO, 2011).
Os próprios atributos negros não simbolizam obstáculos à interação social, pois as
crianças brincam em espaços iguais, cabendo
ao vocabulário adulto pejorativo a diferenciação racial em módulos negativos, possibilitando assim a convivência discriminatória (TRINIDAD, 2011).

A evolução na educação, alcançando as relações entre sabres, realidade social
e respeito às diversidades depende da ação
docente, intencionando a valorização cultural
diante da compreensão dos processos educacionais, formando parâmetros entre identidade,
AS RELAÇÕES RACIAIS NA PRÁTICA
diversidade, cultura, história, entre outras aborDA EDUCAÇÃO INFANTIL
dagens. Além disso, é importante que ocorra a
construção coletiva das formas de convivência
A formação docente é fundamental para
entre todos os sujeitos envolvidos com a educação, atendendo as necessidades individuais que ocorra a abordagem da Lei 10.639/03, especialmente na Educação Infantil, quando a proe coletivas da sociedade (PORTELA, 2007).
posta pedagógica deve estar articulada com a
De acordo com Gomes (2014), a in- renovação educacional, buscando a qualidade
serção do trabalho com questões raciais nas do ensino. Além disso, a adoção de estratégias
escolas está além da leitura de manuais ou ins- docentes precisa objetivar a aproximação entre
truções, mas visam a alteração dos valores, da os significados da aprendizagem ao universo
dinâmica, da lógica e do ritmo das estruturas da criança, propondo ao próprio professor uma
educacionais, proporcionando subsidiar aos análise reflexiva acerca das metodologias utilizadocentes um contato com as discussões acerdas na sala de aula (LUZ, 2010).
ca dos processos políticos e pedagógicos do
currículo, evidenciando a importância da culOs ambientes de aprendizagem caractura e história brasileira, além de mobilizar os
envolvidos com a iniciativa de assumir a neces- terizam-se como espaço de tratamento às igualdades, desde que abertos às experimentações
sidade de mudanças já na Educação Infantil.
da criança, possibilitando a expressão do potenDesde a infância ocorre a construção cial e das habilidades, além de contribuir para a
de conceitos, diferenciando o bom do mal, curiosidade, estimulando a criatividade, autonopor exemplo. Neste contexto, as situações de mia e aquisição do conhecimento. Deste modo,
aprendizagem abordadas pelos docentes de- educar para eliminar preconceitos raciais signifivem evidenciar a ausência de comportamen- ca abordar aspectos estéticos, que intencionam
tos padronizados, intencionando a busca pela a comunicação entre comunidades, bem como
igualdade sem eliminar as diferenças, mas aca- a valorização das diversidades raciais, culturais,
bando com o preconceito estereótipo e masca- históricas, sociais, entre todas as possibilidades
rado, evidenciado na forma de discriminação
(CASTRO, 2012).
(BENTO, 2011).
E para Portela (2007), “O estereótipo
pejorativo cumpre a função de manter uma
ideologia dominante, justificando o tratamento
desigual que surge na ideia de pertencimento
a grupos inferiores” (PORTELA, 2007, p.117).

A cultura africana ainda contribui significativamente para a educação brasileira, preservada em diferentes cidades do país, permitindo a miscigenação dos povos, a execução de
rituais e a conservação de festas tradicionais.
A população africana mantém sua cultura em
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ambientes distantes de sua iniciação, determinando a identidade do continente por meio da
expansão internacional da arte, crenças e história, influenciando na construção das características das comunidades brasileiras (MUNANGA,
2009).
De acordo com Trinidad (2011, p.443):
“[...] existem diversas maneiras de abordar a
cultura afro-brasileira na Educação Infantil, como
na música, dança, jogos, leitura, entre outras situações de aprendizagem”. No caso da leitura
de histórias infantis, a abordagem pode oferecer às crianças a percepção da linguagem e
das imagens, por meio de livros que tratam a
temática afro-brasileira, evitando a negação da
criança devido às situações que ridicularizam e
criam estereótipos pejorativos aos negros. Uma
situação de aprendizagem interessante é abordagem de histórias de personagens negros em
momentos de protagonismo, evidenciando a
cultura negra em aspectos fundamentais para a
aprendizagem (MUNANGA, 2009).

contribuindo com a formação plena dos estudantes (PORTELA, 2007).
De acordo com Munanga (2009, p.22):
“Existem modalidades específicas para trabalhar com a cultura afro-brasileira, o respeito às
diferenças entre outros assuntos que englobam
a temática, como o teatro, as artes visuais, a
música e a dança”.
No entanto, em situações de aprendizagem que trabalhem com a linguagem teatral, as
crianças podem explorar o respeito às diferenças e múltiplas culturas por meio do reconhecimento da história africana, encenando passagens significativas da história dos povos, bem
como as lutas, costumes, lendas, entre outras
possibilidades (LUZ, 2010).
Portela (2007) complementa afirmando
que o estudo das artes visuais é fundamental à
formação das crianças, cabendo ao docente a
elaboração de atividades estratégicas, que transformem a beleza em algo irrelevante, quando as
tradições exaltam o sagrado, a exemplo do uso
de máscaras, comum na cultura africana. Em
alguns contextos, estas máscaras são tratadas
como feias por sujeitos que não compartilham
da mesma cultura, mas quando conhecidas, são
respeitadas como artigos religiosos e sociais.

Segundo Braslavsky (2012), quando o
professor inicia a narração de histórias, oferece às crianças a possibilidade de interpretação,
imaginação, ampliação do vocabulário e exercício da linguagem, além de aprender a apreciar
imagens, ilustrações e refletir acerca dos aspectos cotidianos da criança, envolvendo necessiPara Castro (2012), as máscaras perdades, pensamentos e sentimentos.
mitem um resgate às representações artísticas,
espirituais e religiosas do continente, direcionanPortanto, as fábulas e contos, na Edu- do a integração e o equilíbrio entre as tradições
cação infantil, representam uma aprendizagem com a vida social. A arte africana trata-se de
enriquecedora e significativa, uma vez que a re- uma maneira utilizada pelos povos a fim de gaalidade cotidiana da criança pode ser inserida rantir a harmonia cultural dos países da África,
na imaginação, enriquecendo assim, as abor- fundamental à reprodução de uma sociedade.
dagens acerca da história africana, valorizando A máscara, portanto, caracteriza-se como um
a identidade dos povos e, ao mesmo tempo, objeto de representação da arte africana, herestimulando a criatividade ao reconhecer a in- dada em diferentes movimentos culturais no
fluência da cultura africana na literatura infantil mundo. Por meio das máscaras, as linguagens
(GOMES, 2014).
e expressões artísticas podem ser trabalhadas,
especialmente considerando os elementos visuOutra disciplina do currículo importante ais, como a textura, a forma, a simetria, as cores
é a arte, momento oportuno para abordagem e o volume. A imagem das máscaras possibilita
da diversidade étnico cultural nas escolas, de à manifestação das emoções, direcionando a
modo a disseminar as influências africanas em comunicação por meio da troca de ideias, persdiferentes contextos. A abordagem artística pre- pectivas e intenções de quem as produz (CAScisa ser realizada a fim de possibilitar às crian- TRO, 2012).
ças o reconhecimento das diferentes culturas,
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Durante o trabalho com as artes visuais, por exemplo, pode-se encaminhar a criança ao reconhecimento da ancestralidade, proporcionando a construção da estética africana
ao identificar imagens, desenhos, tatuagens,
objetos, entre outros, como possibilidades de
trabalho nas atividades com a Educação Infantil (LUZ, 2010).
No caso da música, trata-se de uma situação de aprendizagem dinâmica, que estimula a aprendizagem infantil, iniciando significados a partir do som e exploração corporal, por
meio de ritmos, tonalidade, intensidade, tempo,
marcação, entre outros aspectos (FONSECA,
2009).
A escolha de instrumentos precisa partir do interesse da criança, além de o docente
possibilitar a construção dos próprios instrumentos, baseados na música africana, formando palavras e situações semelhantes que valorizem a identidade africana e influencia a
cultura brasileira (MUNANGA, 2009).

do interesse e curiosidade nas especificidades
deste esporte, com destaque para a motivação
pela realização da Educação Física.

De acordo com Braslavsky (2012, p.
115): “É comum as instituições abordarem
apenas esportes como futebol, basquete, queimada, abolindo as artes como, por exemplo,
a capoeira, o judô e outros”. A capoeira não
pode ser desligada do currículo educacional
devido seu pertencimento à cultura nacional,
com fortes influências africanas. O esporte representa uma importância também às linguagens artísticas, representando uma característica da cultura que precisa ser evidenciada nos
espaços educacionais de aprendizagem, pois
além de uma luta, a capoeira caracteriza-se
como a arte de valorizar o respeito (BRASLAVSKY, 2012).
Para o autor (2012), durante o jogo de
capoeira, muitos instrumentos musicais são utilizados para acompanhar o esporte, exemplificando o berimbau como um símbolo de luta
africana. Este instrumento pode ser confeccionado pelas crianças em momentos oportunos
na sala de aula, utilizando-se poucos objetos
e recursos, como madeira, linha, uma caixa
como espaço para ampliação do som, entre
outras possibilidades básicas de construção
dos instrumentos.

De acordo com Luz (2010, p.27): “O
educador pode desenvolver atividades que
explorem os sons do corpo e construção de
instrumentos, podendo utilizar materiais recicláveis”. Completando este pensamento, Bento
(2011) afirma que, articulada ao trabalho com
a linguagem musical está a dança, presente no
cotidiano infantil, além de pertencer à cultura
africana desde o início dos tempos, para representar momentos religioso, comemorativos, de
agradecimento, entre outras situações (BENBraslavsky (2012) afirma que a conTO, 2011).
fecção de instrumentos baseados na cultura
africana permite a produção das crianças em
Deste modo, o trabalho com a dança sala de aula, com a mediação docente a fim
precisa mencionar a relação com as demais de que ocorra a interação entre os estudantes,
linguagens artísticas, de modo que o docen- o desenvolvimento motor, a criatividade, entre
te adote estratégias para a criança conhecer e outros aspectos relevantes. Além disso, a exexplorar o próprio corpo, bem como estimular ploração de materiais, analisando textura, fora criatividade, a aprendizagem, a convivência mas, cores, estimula a habilidade técnica, além
social e o respeito às diversidades (FONSECA, de favorecer o conhecimento musical de forma
2009).
ampla.
Castro (2012), ressalta a inserção da
história e cultura afro-brasileira na educação
em situações de aprendizagem com práticas
esportivas, estimulando a = participação de
todas as crianças na capoeira, proporcionan-

Castro (2012) destaca que a criação
de paródias, embasadas em músicas conhecidas que tratam, de maneira pejorativa, a cultura afro-brasileira, podem ser reconstruídas com
modificações da letra, a fim de estabelecer o
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respeito à diversidade racial, valorizando o negro e as características próprias da cultura africana. A culinária brasileira trata-se de outra
especificidade influenciada pela cultura africana, com iguarias e características típicas que
enriquecem e valorizam a comida do Brasil.
Diante desta realidade, as escolas podem realizar abordagens de projetos culinários, com a
intenção de proporcionar às crianças conhecimento, aliados à prática, trabalhando momentos de interação e participação dos estudantes
na cozinha. Além disso, a exposição de ingredientes preparados por meio de dinâmicas permite uma aprendizagem prazerosa, estimulante
e significativa (PORTELA, 2007).

gica discente, fundamental para a capacitação
e compreensão das crianças, direcionando ao
respeito das diversidades em sala de aula (DELORS, 2011).

Portanto, as manifestações mencionadas, quando exploradas na Educação Infantil,
permitem a inserção da cultura e história afro-brasileira na realidade social, educativa e política das crianças, valorizando o respeito às
diversidades, além de ressaltar a importância
da conscientização, criticidade, entre outros
aspectos. As estratégias de aprendizagem envolvendo a arte, esportes, linguagem, raciocínio e demais situações do currículo, permitem
às crianças aprender de maneira significativa,
uma vez que o ensino passa a pertencer ao
cotidiano infantil (BENTO, 2011).

Para Delors (2011), a educação precisa buscar no aluno a conscientização das raízes e princípios, possibilitando a identificação
de referências para construção da identidade,
ensinando o respeito às culturas, diversidades,
tradições, patrimônio, entre os demais aspectos importantes para configuração de uma
sociedade, ressaltando a importância para a
criança de sentir-se pertencente, respeitada,
amada e aceita.

Para Braslavsky (2012), o docente precisa ter a iniciativa de elaborar atividades que
instigam a curiosidade e capacidade de criação do aluno, estando empenhando em buscar
inovações em suas práticas didáticas, promovendo estratégias que potencializam as habilidades dos indivíduos.
Apesar de o professor não ser o único responsável pela eficácia do ensino, ele
desempenha um papel fundamental para que
ocorra a valorização e qualidade na educação,
de modo que as crianças alcancem a formação gostando de expressar suas ideias (LUZ,
2010). E segundo, Delors, as escolas representam espaços de formação e precisam intencionar a eliminação de um ambiente discriminatório e preconceituoso, cabendo ao professor a
mediação do trabalho de conscientização das
crianças, motivando a construção da autoestima, além de potencializar a estrutura psicoló-

É importante que ocorra a libertação
da educação tradicional, estagnada na perpetuação do preconceito dentro da sociedade. A
divisão cultural em raças intensifica uma prática
racista, transformando o respeito às diversidades em fragmentação educacional, que deixa
de lado a valorização das especificidades culturais e menosprezam valores, crenças, fenótipos, autoestima e demais aspectos humanos
(PORTELA, 2007).

Para o autor (2011),as crianças precisam ser representadas nas figuras abordadas
em materiais didáticos, nas histórias e contos,
nos brinquedos, nas exposições de atividades
nos murais da sala de aula, entre outras situações. Além disso, faz-se fundamental a realização de brincadeiras, músicas e esportes que
traduzam a cultura e história nacional, destacando as influências africanas, contemplando
a diversidade cultural, social, racial e política,
ressaltadas na Lei 10.639/03, dentro dos espaços escolares, especialmente na Educação
Infantil.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O estudo da cultura africana torna-se imprescindível no contexto da atualidade, considerando as influências africanas na construção da identidade e constituição da sociedade
brasileira. Deste modo, conhecer a cultura africana é reconhecer-se como parte integrante do
meio social, pois desde as danças, festas e tradições, os brasileiros assumem uma identidade
multicultural, de modo que a diversidade seja compreendida em seus mais diferentes aspectos.
Por meio de uma proposta curricular que permita ao aluno compreender a história da
cultura africana, considerando sua importância ao mundo, o trabalho desde a Educação Infantil
pode possibilitar a formação de estudantes mais conscientes de suas origens, além de reconhecedores da influência das culturas africanas na formação cultural brasileira. Deste modo, o
trabalho em sala de aula não pode se limitar ao cumprimento do currículo, mas direcionar o
ensino de arte à aprendizagem de diferentes culturas, origens, saberes, tradições, crendices e
mitos, presentes na atual sociedade.
Diante da importância de inserção da Lei 10.639/03 na educação, observou-se a necessidade de mudanças nas atitudes e posturas adotadas, especialmente pelos docentes, direcionando ao comprometimento e alteração de discursos, permitindo que a teoria transforma-se
em prática. As estratégias e práticas adotadas precisam intencionar um trabalho significativo,
de modo que a cultura não esteja fragmentada ou desestruturada, permitindo às crianças uma
formação crítica e consciente, que respeita as diversidades em toda sua forma.
Os docentes precisam abordar questões raciais, especialmente durante a Educação Infantil, de modo que a criança aprenda a entender as diferenças e respeitá-las, independente de
sua raça, religião ou classe, cabendo ao tratamento da igualdade e dignidade como formação
cidadã, proposta pela Lei 10.639/03 na promoção do desenvolvimento pleno das crianças, em
relação às questões raciais.
O professor, ao planejar sua aula, pode incluir as questões raciais e a diversidade em
diferentes disciplinas do currículo, estimulando a abordagem da história e cultura afro-brasileira
em esportes, arte, linguagem, raciocínio, entre os demais contextos curriculares da educação.
As crianças precisam reconhecer e identificar sua participação em características e mensagens,
potencializadas na aprendizagem e conscientização infantil.
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PAZ, FELDENKRAIS E CHI KUNG: BUSCANDO
A CONSCIÊNCIA CORPORAL ATRAVÉS DO
CONTROLE RESPIRATÓRIO

RESUMO: Este estudo tem o objetivo de auxiliar na construção de um conceito sobre corpo e
consciência corporal e, ao mesmo tempo, propor um meio de buscar essa consciência, utilizando das técnicas do Kung Fu, especificamente exercícios de Chi Kung. São aportes teóricos
os estudos sobre a paz em uma visão holística e o método Feldenkrais. O idealismo platônico
e o materialismo cartesiano dividiram o homem em corpo e alma (dualismo platônico) e corpo
e mente (dualismo cartesiano). Em ambas concepções de homem, ao corpo é atribuído um
valor inferior, conferindo ao elemento imaterial, sendo ele alma ou mente, o que dá humanidade ao homem. Logo, optamos pela elaboração e proposição de uma aula baseada na cultura
chinesa, cujo conjunto de exercícios psicofisiológicos e respiratórios foram introduzidos pelos
taoístas para tratamento e prevenção de certas enfermidades, mas em nosso caso, desejamos
que o sujeito, ao passar pela aula, se reencontre como “pessoa” em um aspecto mais amplo.

Palavras-chave: Consciência Corporal; Chi Kung; Método Feldenkrais.
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INTRODUÇÃO

A

o iniciar este trabalho sobre consciência corporal através dos estudos sobre a paz
e método Feldenkrais, encontramos a necessidade de definir, em primeiro lugar,
definir o que é cada um dos temas, para depois chegar à ideia de consciência
corporal. Em primeiro momento a ideia que vêm à mente é de que a consciência corporal é a
consciência da existência e atuação de nosso corpo. Segundo Fonseca (1995), a consciência
corporal é resultante da integração das sensibilidades interoceptiva, proprioceptiva e exteroceptiva.
Nesse sentido, ficam as questões: o que é esse corpo que está relacionando-se com o
meio? Como a cultura ocidental está tratando esse conceito? E, ainda, de que forma podemos
levar um indivíduo a conhecer o corpo? Desse modo, este estudo tem o objetivo de auxiliar na
construção de um conceito sobre corpo, consciência corporal e propor um meio de buscar essa
consciência, utilizando das técnicas do Kung Fu, especificamente exercícios de Chi Kung.
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FANTASIA DA SEPARATIVIDADE

Dentre esses conflitos, um exemplo é a
busca por situações que causem sensações e
sentimentos agradáveis. O homem passa a ser
incapaz de buscar em si mesmo os elementos
para seu bem-estar, ou seja, “a busca começa
e termina fora de nós mesmos” (WEIL, 1990,
p.46). Essa busca é denominada pelo autor
como neurose do paraíso perdido.

Pierre Weil (1993) em seu livro “A arte
de viver em paz: por uma nova consciência,
por uma nova educação”, publicado no Brasil
pela Editora Gente no ano de 1993, apresenta
vários estudos e caminhos metodológicos para
a compreensão e desenvolvimento da paz,
que traz em seu bojo questões relacionadas
Ao encontrar aquilo que lhe causa praao meio ambiente, tradições espirituais, mídia,
zer, embora não seja a verdadeira felicidade, o
não violência, transpartidarismo entre outros
homem apega-se a isso, defendendo e temenassuntos.
do perder. É desse modo que surgem a possessividade, o egoísmo, o medo, a desconfianNa obra é tratado o paradigma da fragça, inveja, agressão, orgulho ferido, depressão
mentação do conhecimento e da separação
e outros sentimentos e emoções geradores de
do homem dos outros elementos do cosmos,
estresse e causadores de uma série de patoloos quais são naturalmente ligados pela mes- gias. O homem não respeita a si mesmo, pois
ma energia que os compõem, sendo essa frag- é a causa de seu próprio sofrimento. A origem
mentação uma das causas da violência (do do sofrimento humano é pelo temor de perder
homem consigo mesmo e com o meio); é o sua fonte de bem-estar (WEIL, 1990).
que se chamará de fantasia da separatividade
(WEIL, 1993).
Para o autor (1990), o sujeito que não
percebe sua integração com o meio passa a
explorar os outros e a sociedade para obter
aquilo que lhe causa bem-estar. Criando uma
cultura de violência e agressão, exploração dos
outros sujeitos e da natureza, causa a destruição do equilíbrio natural. O sofrimento humano se amplia. As desigualdades geradas por
esse sistema de exploração levam o homem
a buscar novos meios para satisfazer suas necessidades. Ele reprograma sistemas naturais
A Declaração das Responsabilidades e ameaça a existência de toda a humanidade,
Humanas para o Desenvolvimento Sustentável ferindo ainda mais o sujeito e o meio em que
e a Paz, publicado pela Universidade da Paz ele vive, em uma cadeia cíclica (WEIL, 1990).
(Costa Rica), aponta em seu primeiro artigo
A PAZ COMO FENÔMENO EXTERNO
que “cada coisa que existe é parte de um universo interdependente. Todas as criaturas vivas
AO HOMEM
dependem umas das outras para sua existência, seu bem-estar e desenvolvimento”. QuanPara Weil (1993), um dos nossos maiodo o homem passa a perceber-se como um res erros é de enxergarmos a paz como algo
ser separado em si, começa a criar barreiras externo ao homem, “a paz está dentro de nós,
entre si e o meio, bem como barreiras internas, ou então não existe”. Dentro do quadro de reque propiciam uma série de conflitos.
ferências externas podemos distinguir dois
estados diferentes da paz. A paz vista como
ausência do conflito e da guerra e a paz vista
como estado de harmonia e fraternidade entre
os homens.
Fantasia da separatividade é um termo
utilizado pelo autor para designar o pensamento do homem de que sua existência é desvinculada dos planos material e energético. Esse
pensamento é tão radical no homem que acaba por definir como ele atua com relação a si
mesmo e aos outros, bem como ao mundo de
uma forma geral (WEIL, 1993).
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O conflito deixa de ser considerado
como algo construtivo e deixa de ser considerado que o problema está na violência. O desarmamento total é apontado como a solução
para o primeiro, o que por si só não resolveria,
pois os humanos continuariam a brigar com
socos e pedras. Este pensamento indica que
a paz estaria nas mãos apenas dos tribunais
internacionais, os quais se ocupam da resolução dos conflitos defendendo o “direito à paz”.
Nesse sentido, há um pensamento militar que
diz: “Se queres a paz, prepara-te para a guerra”, que nos leva a entender que no mundo
de hoje é através da violência e da guerra que
tentamos buscar a paz (WEIL, 1993).

e apego, quando desejamos possuir objetos,
pessoas ou ideias que nos dão prazer. De rejeição quando rejeitamos objetos, pessoas ou
ideia que nos ameaçam e nos causam desprazer, estimulando o medo e a raiva. De indiferença, quando somos indiferentes a objetos
pessoas ou ideia que não nos causam nem
prazer, nos desprazer e sem qualquer utilidade
(COSTA RICA, 1989 apud WEIL, 1990).

A fragmentação ignora que toda ação
corresponde a uma reação. Nós (os seres
humanos) praticamos o ato de cortar árvores, poluir oceanos etc., sem pensar no futuro do planeta. Agimos como se nossos atos
não tivessem consequência, como se nossas
Já no segundo, a paz é vista como es- vítimas não pudessem reagir (COSTA RICA,
tado de harmonia e fraternidade entre os ho- 1989 apud WEIL, 1990).
mens e as nações. Este pensamento tem por
objetivo unir os meios de comunicação para
A VISÃO HOLÍSTICA DA PAZ
conscientizar o ser humano de que a segurança mundial e a paz estão relacionadas ao estaEsta nova visão afirma que a paz é ao
do de harmonia com si mesmo, com os outros mesmo felicidade interior, harmonia social e ree com a natureza (WEIL, 1993).
lação equilibrada com o meio ambiente, pois
esta teoria tem uma visão não fragmentada do
A PAZ NO ESPÍRITO DO HOMEM
universo e uma perspectiva que leva em conta o homem, a sociedade e a natureza. SenEste tema segue duas linhas de pensa- do assim, esta visão faz com que tenhamos
mento. O primeiro refere-se à paz como resul- uma consciência cósmica e o resultado de um
tado da ausência ou de dissolução de conflitos trabalho inter e transdisciplinar, que seria inteintrapsíquicos em que há um restabelecimento gração dos vários saberes que a humanidade
entre o coração e a razão. O segundo, a paz desenvolveu em sua história. A paz é, então, o
como um estado de harmonia interior, resulta- resultado de convergência de medidas dependo de uma visão não fragmentada do saber. dentes da ecologia interior, da ecologia social
Essa linha de pensamento tem como base fa- e da ecologia planetária, nas quais as princizer com que a ciência e a tradição espiritual pais teses do antigo paradigma são levadas
entrem em harmonia.
em consideração, encontrando sua condição
de forma integrada. Esta convergência encontra-se no estado transpessoal da consciência,
A VISÃO FRAGMENTADA DA PAZ
cuja paz é uma das manifestações (COSTA
Nós vivemos atualmente uma crise de RICA, 1989 apud WEIL, 1990).
fragmentação sem precedente. A mente do
homem dividiu tudo, desde os países até o
mundo da ideias. As universidades estão fragmentadas, assim como as religiões. Nós nos
comportamos como se a natureza estivesse
fora de nós. Essa dualidade é uma fantasia, a
“fantasia da separatividade” que gera reações
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A ARTE DE VIVER EM PAZ CONSIGO
MESMO
Nesta concepção, a Paz não pode ser
enxergada apenas se não há guerra ou conflitos, porque desta forma só nos preocupamos
em solucionar os problemas. Um dos grandes
aspectos de paz é a paz interior que pode se
distinguir em três espaços: paz do corpo, paz
do coração e a paz de espírito. O Corpo é a
forma física por onde a energia circula, sendo
que cada cultura utiliza uma denominação, por
exemplo, na ioga fala-se Prana, Espírito no cristianismo. Esta energia circula por canais sutis
muito conhecidos na acupuntura, de forma que
a circulação livre desta energia é responsável
pelo estado de harmonia e paz. Quando esta
energia está desequilibrada, gera pontos de tensão muscular ou nós de tensão. De acordo com
a bioenergética, quando esses nós são desfeitos, a energia torna a circular por todo o corpo
(COSTA RICA, 1989 apud WEIL, 1990).

• Alegria: somos feitos para viver a
alegria, principalmente aquela ao
ver a felicidade alheia;
• Amor Altruísta: este amor é aquele
desejo de que a paz e a felicidade
se estendam a todos, seguido pela
ação de conquistá-la;
• Compaixão: simples desejo de aliviar a dor alheia, de forma que não
podemos viver em paz se existe sofrimento ao nosso redor (UNIVERSIDADE DA PAZ).

E a Paz de Espírito que pode estar relacionada com aspectos mentais ou energia
espiritual, porém a visão holística acredita em
ambas as visões sendo uma dualidade de uma
mesma energia. Graças à visão não fragmentada de matéria e espírito, o dualismo tende a
se extinguir. Há diversas formas de se atingir
a paz de espírito, algumas delas já foram trabalhadas na paz do corpo e do coração, mais
a fundamental de todas elas é o relaxamento,
Segundo a UNIVERSIDADE DA PAZ cujos efeitos se relacionam ao pensamento e
uma vez que a harmonia corporal se estabele- às emoções (UNIVERSIDADE DA PAZ).
ce, ela permite uma boa noite de sono, alivia
estados de nervosismo e tensão, libera a criatiA ARTE DE VIVER EM PAZ COM OS
vidade, ajuda no tratamento de doenças psicosOUTROS
somáticas. A ioga e a meditação são atividades
que permitem essa harmonização energética, a
O homem quando em desarmonia acaba
ioga recomenda ainda uma alimentação natural
e vegetariana. É interessante como a redução criando uma sociedade violenta, doente e desno consumo de carnes permite ampliar a área trutiva. Entre essas aberrações está o conceito
de produção agrícola de forma que poderia eli- de “guerra justa” que tem apoio legal por muitos
onde; os soldados têm o direito de matar os seus
minar a fome em países subdesenvolvidos.
inimigos, pois é normal sendo que foi declarada
A Paz no coração está relacionada a as- uma guerra (BOHM, 1987 apud WEIL, 1990).
pectos afetivos e emotivos que são deixados de
Antigamente era justo haver um duelo
lado em pesquisa. Sentimentos e emoções desempenham papel fundamental quando se fala para se “lavar a honra ferida” e todos concorem paz interior, sendo que paz de espírito nada davam com a prática, hoje é tratado com uma
mais é que um estado de harmonia e plenitude. crueldade e é dado com um ato ilegal – crime.
Algumas pessoas da desenvolvem através de No entanto é necessário ajudar a mudar a humamétodos simples, outras necessitam de mestres nidade fazer com que saiam da cômoda posição
ou de terapeutas. Algumas acreditam em méto- que se encontram dentro de conjunto de normas,
dos de emoções destrutivas, outras tendem a conceitos, valores, estereótipos, hábitos de pendesenvolver emoções construtivas responsáveis sar ou agir e só com o desenvolvimento da plepor conduzir a paz (UNIVERSIDADE DA PAZ). na consciência é que se poderá impedir que a
Cada um de nós possui funções responsáveis humanidade se ajuste a normas, conceitos tão
pela manutenção da paz interior, essas funções injustos, cruéis e violentos (BOHM, 1987 apud
WEIL, 1990):
são:
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AS TRÊS MANIFESTAÇÕES SOCIAIS
DA ENERGIA
Há inúmeros trabalhos, pesquisas que
tentam classificar ações referentes à guerra, à
violência e à paz. Vamos classificá-las em função do modelo não fragmentado de energia
(BOHM, 1987 apud WEIL, 1990):
1.
A cultura: ela corresponde, no
plano social, à inteligência humana e é constituída de um conjunto de consensos, opiniões,
atitudes, sentimentos, pontos de vista entre outros e é expressada através da arte em todas
as suas formas.
2. Vínculos associativos: correspondem ao plano social, à vida para o ser humano,
é constituído por um conjunto de relações interações e comunicações entre grupos, pessoas
e instituições. Ex: família, igreja escola, o clube
entre outros.
3. A economia de bens materiais:
corresponde ao plano social, ao corpo humano. E vão tratar da produção, alimentação, consumo e distribuição de riquezas entre outros
itens; e vai ser realizado através de um trabalhador isolado ou organizado em empresas podendo estas ser públicas ou privadas (BOHM,
1987 apud WEIL, 1990).
A cada forma social de energia correspondem métodos diferentes de educação para
a paz; vamos descrever os mais importantes
e eficientes. Os métodos vão se distinguir em
três modalidades de educação para a paz que
são:
1.
A educação cultural para a paz.
2. A educação social para a paz.
3. A educação econômica para a
paz (BOHM, 1987 apud WEIL, 1990).

A EDUCAÇÃO CULTURAL PARA A PAZ
Johan Galtung demonstra que trata-se
de transformar valores e que isso não é uma
tarefa simples, porque conceitos, opiniões e
sentimentos são gravados profundamente em
nossas consciências desde a primeira infância.
As principais ações pedagógicas são:
• O ensino e a difusão da Carta Internacional dos Direitos do Homem
que como é citado no livro “essa
nova disciplina seria formada por
verdadeiras aulas de liberdade e
democracia”.
• A educação pela paz na mídia:
a TV, rádio, revistas. Jornais a imprensa em todo seu contexto é muito forte para a difusão dos valores
da paz mais isso ultimamente vem
ocorrendo de uma forma totalmente
diferente.
• Outras propostas pedagógicas: citados com importantes experiências
para a melhora da educação para a
paz estão à formação e fomento de
bibliotecas dedicadas ao tema da
paz, inclusões da educação jurídica, educação para o desarmamento entre outros (UNIVERSIDADE DA
PAZ).

A EDUCAÇÃO SOCIAL PARA A PAZ
A instauração de uma vida social pacífica depende, não só da educação individual
pela paz é necessário também uma ação direta sobre as relações humanas interpessoais,
inter e intragrupais e internacionais. Alguns dos
métodos elaborados são:
1.
A dinâmica de grupos sob suas
diferentes formas
2. Psicodrama, Sociodrama, Dramatização e Sociometria.
3. Jogos de estratégia da paz.
4. Artes marciais, ai-ki-dô e judô no
Japão.
5. Estudos inter partidários.
6. Reuniões, conferências e seminários inter-religiosos (UNIVERSIDADE DA PAZ).
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A EDUCAÇÃO ECONÔMICA PARA A
PAZ
Segundo a UNIVERSIDADE DA
PAZ, para que haja possibilidade de educação
econômica para a paz, é necessário elaborar
uma teoria econômica para a paz que leve em
consideração simultaneamente os fatores: individuais, sociais e ecológicos. Nós podemos
continuar a criticar os aspectos violentos e cruéis dos sistemas econômicos atuais, ou difundir e encorajar os movimentos e atitudes para
corrigir a situação atual tais como:

Assim, é necessário entender que a informática rege tanto o pensamento como os
ecossistemas, pertencendo tanto ao homem
como à natureza, de forma que “a informação
é a expressão das leis da sabedoria, que dão
ordem ao universo” (BOHM, 1987, apud WEIL,
1990, p. 86). Nesse sentido, Weil aponta como
exemplo a semente que não passa de um programa para o desenvolvimento de uma árvore
que ainda não existe, sendo que muito se assemelha a um programa de computador que,
com uma série de operações, visa a construção de algo que ainda não existe.

Dessa forma, a natureza é parte de nós
ao mesmo tempo em que somos parte dela,
bem como a informação que a programa também é nossa e vice-versa, ou seja, homem e
O CONCEITO DE INFORMÁTICA E
natureza são indissociáveis, mas a fantasia da
A ARTE DE VIVER EM PAZ COM A
separatividade nos fez seu pior adversário, tanNATUREZA
to que a sua destruição não nos faz repensar
que estamos acabando com o nosso futuro,
De acordo com estudos de (BOHM,
nossa descendência. De forma que:
1987 apud WEIL, 1990), a sociedade é obrigada a religar todas as partes que separou ao Todos os seres pertencem inseparavelmente à naturelongo dos tempos, pois a ameaça da sobrevi- za, sobre a qual são erigidas a cultura e a civilização
vência de todas as formas de vida se amplia a humanas. A vida sobre a Terra é abundante e diversa.
cada dia. O universo não deve ser visto então Ela é sustentada pelo funcionamento ininterrupto dos
de forma fragmentada, pois a matéria, a vida e sistemas naturais que garantem a provisão de energia,
ar, água e nutrientes para todos os seres vivos, que
a informação são apenas formas diferentes da dependem um dos outros e do resto da natureza para
manifestação da mesma energia, de tal forma sua existência, seu bem-estar e seu desenvolvimento.
que a paz como processo de descoberta pes- Toda manifestação de vida sobre a Terra é única, razão
soal, ligada aos estados de consciência, com- pela qual lhe devemos respeito e proteção, independenporta também a ecologia planetária (BOHM, temente do seu valor aparente para a espécie humana
(DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADES HUMANAS
1987 apud WEIL, 1990).
PARA A PAZ E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL,
• A simplicidade voluntária.
• O conforto essencial.

COSTA RICA, 1989 apud WEIL, 1990, p. 27 e 28).

Mas como sabemos, a fantasia da separatividade emerge da mente (conceito de
informática, cujo objeto de estudo é a informação, que vai desde a programação e conceitos
até, em último nível, ao pensamento), que se
separa do universo e de si mesmo, haja vista
que cria barreiras às emoções (vida) e para o
corpo (matéria), tanto que o homem estende
seu conflito da paz interior para a natureza, intervindo nas programações nucleares e genéticas que destroem ecossistemas, ou seja, nosso habitat (BOHM, 1987 apud WEIL, 1990).
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O CORPO
Segundo o dicionário Aurélio (2001,
p.199), corpo é “qualquer objeto material caracterizado por suas propriedades físicas”.
Nesse sentido, o corpo assume uma dimensão
material e inanimada. Um corpo pode ser um
pedaço de papel ou um homem. Mas o que
difere o homem de um pedaço de papel?
Para Dumont e Preto (2005), o idealismo platônico e o materialismo cartesiano dividiram o homem em corpo e alma (dualismo
platônico) e corpo e mente (dualismo cartesiano). Em ambas concepções de homem, ao
corpo é atribuído um valor inferior, conferindo
ao elemento imaterial, sendo ele alma ou mente, o que dá humanidade ao homem.

A hereditariedade é um fator não controlado
pelo indivíduo que o torna único. A educação,
também não controlada pelo indivíduo, é oferecida pela sociedade e busca tornar o ser um
dos seus membros, homogeneizando e padronizando trajes, atitudes desejáveis. A educação
influencia a autoeducação, único fator controlado pelo indivíduo (FELDENKRAIS, 1977).
A autoeducação, é então, a força ativa
da individualidade, resultante do crescimento
e da estabilidade adquirida durante o desenvolvimento da pessoa. Pela autoeducação o
homem aceita ou opõe-se aos objetos e ações
de acordo com sua natureza. Assim, a autoimagem é resultante dos fatores genéticos que
lhe atribuem formas concretas e reais, pela
educação, que impõe os padrões estéticos
desejáveis, e pela autoeducação, que implica
em uma subjetividade sobre o que é o corpo e
como o corpo é visto (FELDENKRAIS, 1977).

Em estudo realizado sobre a história do
corpo, Santin (2001) escreveu que talvez o corpo não seja uma ferramenta que abriga uma
Essa ideia é compartilhada por Alves
psique, mas uma obra de arte, uma melodia.
Morin (1973), também combate os dualismos (1989, p.22), quando afirma que “o corpo é
quando propõe que devemos buscar uma teo- um produto da educação”. Feldenkrais (1978)
ria mais aberta, multidimensional e complexa. afirma que agimos de acordo com nossa autoimagem e que, embora tenhamos um alto poDamásio (1999) rompe com os dualis- tencial de movimento, a imagem que temos de
mos ao apresentar as relações de dependên- nós mesmos coloca-se como a barreira que
cia entre cérebro-mente-corpo. Ao estabelecer impede que nossas capacidades sejam exessas relações, o autor permite que o indivíduo ploradas. Para Iwanowicz (1989, p. 74), “uma
pessoa vivendo conforme a imagem corporal
seja observado à luz da complexidade.
desfigurada do próprio corpo perde o contato
Contudo, Le Breton (1999 apud MALYS- objetivo com seu meio e criar vários focos de
SE, 2000) aponta que, embora histórica e cien- conflitos internos”.
tificamente os dualismos tenham sido superaResgatando a observação de Santin
dos, o materialismo ocidental tende a afastar
o homem de sua totalidade, posto que pensa (2001) sobre o corpo como obra de arte e meesse corpo como algo imperfeito e desprezível, lodia, questionamos: Qual melodia, então, este
corpo está cantando? O próprio autor escreveu
que precisa ser corrigido.
sobre a linguagem corporal:

EU SOU CORPO
Partindo dessa concepção holística de
corpo, permanece a questão: como forma-se a
consciência corporal? Existem três fatores que
determinam a autoimagem do indivíduo: a hereditariedade, a educação e a autoeducação.

[...] seu discurso e sua narrativa histórica, certamente,
não é feita de conceitos, de simetrias dialéticas, de raciocínios lógicos, mas da aleatoriedade da ludicidade,
da alegria da festa, da satisfação do prazer, da sabedoria dos instintos, dos desejos dos sentidos, do incômodo da dor, da pressão da fome e da sede, da
carência do carinho, do peso do trabalho, do desgaste
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da fadiga, enfim, de toda uma linguagem que não usa
abstrações, mas se traduz nas vivências de cada momento de sua existência. Seu olhar, suas expressões
faciais, seus músculos, seus ossos, sua circulação, sua
respiração, sua sexualidade, sua pele, seus sentidos,
sua temperatura, seus órgãos são os painéis, ou as telas de vídeo ou os monitores do computador onde se
inscreve sua história. Falta apenas um leitor que abdique, por um momento, de ser o homo sapiens para ser
o homo ludens, que substitua os olhos da razão pelos
olhos da sensibilidade, que transforme a visão objetiva
do cientista, pela intuição subjetiva do poeta (SANTIN,
2001, p. 72).

Buscando, então, uma consciência
corporal, o indivíduo precisa integrar as sensibilidades desencadeadas pela interação com
o meio e pelos estímulos sensoriais, ou seja,
exterocepção e propriocepção. Como sensibilidade proprioceptiva, Feldenkrais (1977) afirma
que a respiração reflete cada distúrbio e cada
esforço físico e emocional, sendo que uma reorganização da respiração reflete em uma reorganização muscular e esquelética:
Logo que nos tornamos conscientes dos meios usados
para organizar uma expressão, podemos ocasionalmente discernir o estímulo que a desencadeia. Em outras
palavras, reconhecemos o estímulo para uma ação ou a
causa para a resposta, quando nos tornamos suficientemente cônscios da organização dos músculos do corpo
para a ação correspondente. Algumas vezes estamos
conscientes de que alguma coisa aconteceu dentro de
nós, sem sermos capazes de definir exatamente o que
é. Neste caso, um novo padrão de organização aconteceu e nós não podemos saber ainda como interpretá-lo.
Só depois de ocorrer muitas vezes, tornar-se-á familiar;
reconheceremos sua causa e perceberemos os primeiros sinais do processo. Em alguns casos a experiência
deverá ser repetida muitas vezes antes que seja reconhecida. Finalmente tornamo-nos cônscios da maior
parte do que acontece dentro de nós, principalmente
através dos músculos (FELDENKRAIS, 1977, p. 57-58).

Feldenkrais (1977) sugere uma série
de exercícios que objetivam, através do controle respiratório, quebrar as barreiras musculares
criadas pelo próprio indivíduo, permitindo-lhe
atingir uma maior consciência sobre seu corpo.
Ao apresentar a edição brasileira da obra Consciência pelo Movimento, José Ângelo Gaiarsa
afirmou que Feldenkrais nos ensina a amor o
corpo, tratando-o com “atenção, delicadeza e
cuidado” (FELDENKRAIS, 1977, p. 15).

TÉCNICAS RESPIRATÓRIAS
Dentre os métodos alternativos utilizados pela Educação Física para melhorar
a consciência corporal, Matthiessen (1999)
destaca a Antiginástica de Thérèse Bertherat,
a Eutonia de Gerda Alexander, o Método Feldenkrais de Moshe Feldenkrais, entre outras.
Optamos pela elaboração de uma aula
baseada na cultura chinesa, especificamente
no Kung Fu em sua vertente Chi Kung, cujo
conjunto de exercícios psicofisiológicos e respiratórios foram introduzidos pelos taoístas para
tratamento e prevenção de certas enfermidades. Os exercícios visam estimular o fluxo de
energia, desbloqueando os canais energéticos
do corpo. Essa prática visa maior concentração e consciência do corpo, habilitando o indivíduo a organizar e direcionar sua força interior
(CURI, 2007).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
PROPOSTA DE AULA: TÉCNICAS
RESPIRATÓRIAS
Objetivo: Ao final da aula os alunos deverão perceber como sua respiração é alterada
quando é imposta uma resistência muscular,
bem como quando estão relaxados (Conteúdo:
Exercícios de Chi Kung):
Desenvolvimento da Aula:
Parte Inicial: Respiração sem resistência
Exercício 1: Soltura dos braços, girando o tronco.
Exercício 2: Pernas afastadas na mesma distância que os ombros, braços formando um círculo no ar e unindo-se na altura dos
olhos e as mãos descendo até a altura do quadril, quando se inicia um novo círculo, inspirando durante o círculo e expirando quando os
braços se unem. Fazer 15 repetições.

954

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Exercício 3: Pernas afastadas na mesma distância que os ombros, braços na altura
do quadril e mãos ascendentes iniciam um círculo na altura dos olhos, unindo-se na altura
dos quadris, inspirando durante a ascendência
das mãos e expirando durante o círculo. Fazer
15 repetições.

Exercício 5: Em decúbito ventral, apoiar
os antebraços e as pontas dos pés no solo,
contraindo o corpo e elevando-o do chão,
como em uma flexão de braços. Manter a posição por 30 segundos, sem fazer apneia. Fazer
3 repetições.

Parte Final: Ativação e liberação do “Chi”

Exercício 4 (Céu e a Terra): Pernas
Fase 1: Sentado com as pernas cruafastadas na mesma distância que os ombros.
Tronco flexionado com as mãos próximas aos zadas, fazer a respiração abdominal de forma
pés. Levantar inspirando, estendendo os bra- profunda, durante 1 minuto.
ços para o alto, flexionado novamente o tronco
Fase 2: Ativar as partes do corpo. Faenquanto expira. Fazer 15 repetições.
zer pressão com as pontas dos dedos no rosto
Parte Principal: Respiração com
e depois tapotear braços, mãos, tronco, pernas
resistência
e pés.
Exercício 1 (Tartaruga Dourada 1):
Abaixar-se, e ficar acocorado, sem apoiar o
calcanhar no chão. Segurar os tornozelos com
as mãos e manter o quadril na mesma altura
da cabeça, com as costas paralelas ao solo.
Manter a posição por 30 segundos, sem fazer
apnéia.
Exercício 2 (Tartaruga Dourada 2):
Abaixar-se, e ficar acocorado, sem apoiar o
calcanhar no chão. Estender os braços à frente
e manter o quadril na mesma altura da cabeça,
com as costas paralelas ao solo. Manter a posição por 30 segundos, sem fazer apneia.

Fase 3: Em pé, com as pernas afastadas um pouco além da largura dos ombros,
ligeiramente flexionadas, manter braços apoiados na cintura com os punhos fechado. Estender os braços fazendo força e abrindo as mãos,
liberando o Chi acumulado durante a aula.
Avaliação: A avaliação se dará em processo contínuo durante os exercícios de respiração, em que o professor deve ser um bom
observador, intervindo sempre que for necessário e orientando seus alunos.

Exercício 3 (Tartaruga Dourada 3):
Abaixar-se, e ficar acocorado, sem apoiar o
calcanhar no chão. Estender os braços por
baixo das pernas e manter o quadril na mesma
altura da cabeça, com as costas paralelas ao
solo. Manter a posição por 30 segundos, sem
fazer apneia.
Exercício 4: Sentado com as pernas estendidas a frente, tronco ereto e mãos apoiadas
nas pernas. Deitar-se expirando e estendendo
os braços acima da cabeça. Inspirar estendendo os braços frontalmente e voltando à posição inicial. Fazer 15 repetições.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao finalizar a proposição deste estudo é importante enfatizar que nos apoiamos em estudos das chamadas escolas de educação somática, entre eles, o Método Feldenkrais. O Método
propõe como princípio o reconhecimento do ser humano em uma perspectiva integral, em que
corpo e mente são indissociáveis, formando um todo integrado. Conforme expõe Silvia Geraldi
(2011): “Nas diversas abordagens somáticas, a experiência do corpo torna-se referência de
base para os processos de percepção e consciência e, em última análise, para o desenvolvimento das funções motoras, para a transformação das ações e comportamentos habituais”
Nessa perspectiva, tomar consciência do próprio corpo, significa conhecer melhor a
dinâmica corpo-mente, isto é, como internalizamos e organizamos nossas sensações do mundo para realizar determinada ação; não devendo ser excluída, é claro, os sentimentos – pouco
valorizados pela cultura e educação ocidentais – como elementos importantes na tomada de
consciência.
Assim, buscamos uma maneira de colocar em ação práticas que levassem para um estado de consciência corporal mais amplo. Por isso, optou-se pelas técnicas de respiração. Para
Feldenkrais (1977, p. 58), respiração é movimento. Segundo ele, ao reorganizarmos de forma
adequada nossa respiração, inevitavelmente aperfeiçoamos a organização dos nossos músculos, melhorando nossa movimentação e postura.
Para tanto, optamos pela elaboração de uma aula baseada na cultura chinesa, especificamente no Kung Fu em sua vertente Chi Kung. Os exercícios visam estimular o fluxo de energia,
desbloqueando os canais energéticos do corpo. Essa prática visa maior concentração e consciência do corpo, habilitando o indivíduo a reorganizar e direcionar sua força interior (CURI, 2007).
Por fim, esperamos que os leitores deste texto compreendam que o corpo é muito mais
que um arcabouço para a alma ou para a razão, mas sim que ele é um todo integrado que envolve diferentes dimensões. E para reconectar essas diferentes dimensões, é necessário pensar
em estratégias de experimentação que coloquem o corpo, suas percepções e sentimentos em
destaque, enfim, uma visão holística de corpo.

956

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

FONSECA, V. Manual de observação psicomotora: significação psiconeurológica dos fatores psicomotores. Porto Alegre: Artes Médicas, 1995.

REFERÊNCIAS

GERALDI, S. Aprendizagem orgânica: a contribuição do método Feldenkrais à educação da
dança e do movimento. IN: WOSNIAK, C.; MARINHO, N. O avesso do avesso do corpo: educação somática como praxi. Joinville: Nova Letra,
2011.
IWANOWICZ, B. A imagem e a consciência corporal. In: BRUHNS, H. T. Conversando sobre o
corpo. Campinas: Papirus, 1989.
MALYSSE, S. R. Além do corpo: a carne como
ficção científica. Revista de Antropologia. São
Paulo, v.43, n.2, 2000, p. 271-278.

ALVES, R. O corpo e as palavras. In: BRUHNS,
H. T. Conversando sobre o corpo. Campinas:
Papirus, 1989.
CURI, A. S. Por uma TÃO expressividade: Processos Criativos em Trânsito com Matrizes Taoístas. 2007. Tese (Doutorado em Artes Cênicas) - Universidade Federal da Bahia: Bahia,
2007.
DAMÁSIO, A. O erro de Descartes: emoção,
razão e o cérebro humano. São Paulo: Companhia das Letras, 1999.
DUMONT, A; PRETO, E. L. O. A visão filosófica
do corpo. Escritos educ. v.4, n.2, p. 7-11, dez.
2005.
FELDENKRAIS, M. Consciência pelo movimento. São Paulo: Summus, 1977.
______, M. O poder da autotransformação. São
Paulo: Summus, 1978.
FERREIRA, A. B. H. Miniaurélio Século XXI: O
minidicionário da língua portuguesa. 5. 5d. Rio
de Janeiro: Nova Fronteira, 2001. p. 199.

MATTHIESEN, S. Q. A Educação Física e as práticas corporais alternativas: a produção científica
do curso de graduação em Educação Física da
UNESP – Rio Claro de 1987 a 1997. Motriz, Rio
Claro, v.5, n. 2, p.131-137, dez. 1999.
MORIN, E. O paradigma perdido: a natureza humana. Portugal: Publicações Europa – América,
1973.
SANTIN, S. O corpo simplesmente corpo. Movimento. v.7, n.15, p.57-73, dez. 2001.
Artmed, 2007.
WEIL, P. A arte de viver em paz: por uma nova
consciência, por uma nova educação. 6. ed. São
Paulo: Gente, 1993.
UNIVERSIDADE DA PAZ. Declaração das responsabilidades humanas para o desenvolvimento sustentável e a paz. Costa Rica, [19--]. Disponível em < http://www.orion.med.br/portal/index.
php?option=com_content&view=article&id=610:declaracaoresponsabilidades&catid=37:poleconsocio&Itemid=184>. Acesso em 16 de junho de
2020.

957

Revista Revista
Educar FCE
- 32 ªFCE
Edição
Educar
- 32- Julho/2020
ª Edição - Julho/2020

RENATA RODRIGUES
RIBEIRO

Graduada em Biologia pelo Centro Universitário
Metropolitano de São Paulo (2008);
Graduação em
Pedagogia pela Faculdade de Aldeia de Carapicuíba.
Especialista em Ludopedagogia pela Faculdade Campos
Elíseos (2017); Professora de Ensino Infantil - Polivalente - na
EMEI Margareth de Fatima Marques de Azevedo, Professora
de Educação Básica – Biologia - na EE Prof. Allyrio de
Figueiredo Brasil.

958

ª Edição
- Julho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 32 -ª 32
Edição
- Julho/2020

A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS LÚDICAS

RESUMO: As resoluções de problemas através dos jogos lúdicos são fundamentais para o entendimento de mundo do indivíduo em seu convívio na sociedade. Embora, às vezes não se
leve em consideração que alunos já apresentam conhecimentos constituídos, mesmo de forma implícita, a respeito destas noções. Devido à importância deste tema, esse trabalho visa
mostrar a importância de desenvolver uma pesquisa através de análise documental em relação às atividades lúdicas abordadas no Ensino Fundamental. Uma vez que esta noção ainda
resistente, ainda cabe muitas vezes a imaginação, sensibilidade e criatividade. Os resultados
para a compreensão desta metodologia têm como objetivo o desafio, o estímulo na capacidade de criar hipóteses e estratégias para a construção do conhecimento, despertando assim a
autonomia do aluno.

Palavras-chave: Lúdico; Brincadeiras; Aprendizagem; Educação.
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INTRODUÇÃO

J

ogo originado do latim jocus, -i, significa gracejo, graça, brincadeira, divertimento
e lúdico também originado do latim ludus, -i, que significa jogo, divertimento, distração! Distração + -ico. Jogos Lúdicos são brincadeiras com o objetivo de divertir,
ajudar na prática motora, interação das crianças no contexto social com outras crianças, desenvolvimento mental como raciocínio rápido e de memorização, impulsionar sua criatividade e imaginação. Sendo este o primeiro contanto que a criança terá de aprendizado na educação infantil.
Existindo diversas atividades lúdicas para várias faixas etárias das crianças possuem características distintas para o estímulo da mesma, tais como as de ar livre, que proporciona a resistência física, agilidade, coordenação e reflexos. Brincadeiras como pega-pega, “amarelinha”,
“batata quente”, “ciranda cirandinha” e outras. Com jogos para estimulação do raciocínio, além
da conscientização das crianças a interação com outras crianças, proporcionando a socialização
em grupo, e regras de viver em sociedade.
Na prática, a aprendizagem da criança por meio dos jogos é frequentemente percebida
enquanto apropriação obstinada com referências nas complexidades do mundo e às vezes,
também como uma problematização interpretativa da vida da sociedade a qual se está inserida.
Nesta observação, a grande variedade de jogos para crianças se expressa, nos interesses, habilidades, idade e relaciona-se ao desenvolvimento, mas também surgem as dimensões
interculturais e interpessoais de heterogeneidade – os papéis de gênero, dinâmicas de grupo e
estados mentais internos como manifestações comportamentais. No discurso pedagógico, portanto, a questão é de que forma o jogo - ou melhor, a variedade de jogos – é levado em conta é
entendido como uma oportunidade de aprendizagem e pode ser apoiado, promovido e orientado
de modo a contemplar as necessidades pedagógicas.
Podemos também levantar um questionamento no sentido de buscar compreender o
que caracteriza as diferenciações entre as especificidades dos jogos. O jogo é um fenômeno extremamente complexo, com múltiplas camadas, e difícil de conceituar quando ocorre o primeiro
contato na vida da criança. Cada jogo tem uma sensação que a criança exterioriza determina
como ele incide sobre o modo que a leva a explorar – construir, representar, medir ou mesmo
competir.
A característica especial é o sentido individual que dá a importância significativa a criança, que dificilmente pode ser reconhecido ou compreendido às vezes para fora. Cada jogo tem
objetivos, que podem ser pedagógicos, culturais ou de competição, isto deve ser demonstrado
explicitamente (como regras), para outros jogadores. O presente trabalho busca por meio de
a pesquisa bibliográfica delinear alguns parâmetros acerca da problematização fruto da nossa
inquietação, desse modo buscamos expor algumas contribuições no que tange o lúdico e o processo de aprendizagem bem como suas ligações com outras ramificações acadêmicas.
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Para tanto, este artigo tem como objetivo geral demonstrar a importância das brincadeiras como fonte de aprendizado para as crianças. E. como específico,conscientizar a importância
dos jogos lúdicos no ambiente escolar para que as crianças desenvolvam o imaginário e a criatividade. Desse modo, desenvolver o ensino/ aprendizagem relacionados às brincadeiras como
forma de desenvolver o cognitivo e a interação social.
Esta pesquisa justifica-se por entender que as brincadeiras são importantes na educação infantil, por proporcionar o desenvolvimento do cognitivo, a criatividade, o desenvolvimento
de diversas habilidades tais como: prática social, alegria e aprendizagem. E o professor pode
relacionar as brincadeiras de forma simples, com o cotidiano da criança, assim ela consegue
disseminar o aprendizado em casa, com a família, com os amigos e outros. Portanto, esse trabalho tem como prioridade ressaltar o contexto lúdico para colaborar na formação das crianças,
dessa forma as mesmas aprendem com autonomia, interação social e criatividade. Já que a
problemática destacada aqui é mostrar que as crianças da era digital estão brincando cada vez
menos por preferirem os aparelhos eletrônicos, dificultando o desenvolvimento da sua própria
identidade, de interação e de entender suas próprias emoções, que as priva de novas experiências que as faça crescer.
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A IMPORTÂNCIA DAS BRINCADEIRAS
NA EDUCAÇÃO
As atividades Lúdicas têm uma grande importância na vida da criança, nisso começa o seu desenvolvimento cognitivo, motor,
físico e social, essas atividades lúdicas precisam ser completas do momento, assimilando
o ato, pensamento e o sentimento. As crianças desenvolvem seu potencial físico, motor e
emocional e assim, consegue construir a sua
realidade quando estão nas atividades lúdicas,
tudo que está sendo vivenciado por ela, coloca
nas atividades algumas modificações conforme seu gosto.
Estudos e pesquisas mostram que na
educação infantil os jogos lúdicos, estão dando muitos resultados, nos primeiros anos de
vida da criança está sendo construindo a sua
identidade, e com a introdução das atividades
lúdicas a criança começa a desenvolver as
suas competências:

A criança ficar-vos-á reconhecida pelo
fato de a terdes esforçado e não apenas repetido: mais tarde compreenderá tudo que fiz por ti.
Não é agora neste próprio momento, que o esforço difícil, a tensão, cai culminar na alegria de
compreender...A criança não é apenas um ser
de caprichos e dispersão, mas quer entrar novamente no jogo, mesmo se não puder lá chegar
senão com auxílio externo. Ela gosta do difícil
das vitórias penosas, ainda quando se deixa arrastar pelo fácil, pelo divertido, pelo engraçado.
Podemos acreditar na seriedade da criança que
aspira à grandeza, num anseio que o adulto é
belo para aquele que o atinge com todas as forças do homem é belo para aquele que o atinge
com todas as forças da infância (PIAGET apud
SNYDER, 2001. p, 38).
As crianças não podem ser privadas de
brincar, isso interromperia seu desenvolvimento,
muitos adultos acham sem importância o ato de
brincar, e as vezes questionam escolas que adotam métodos das brincadeiras lúdicas, pensam
que com isso a criança não irá aprende:

[...] Jean Piaget cita em diversas de
suas obras, os fatos e experiências do lúdico
aplicado à criança, evidenciando seu entusiasmo para esse novo processo. Para ele, os jogos não são apenas uma forma de desafogo
ou entretenimento para gastar a energia das
crianças, e sim para seu desenvolvimento intelectual. Por exemplo, os jogos pré-operatórios (antes do período escolar) não servem somente para desenvolver o instinto natural, mas
para representar simbolicamente os conjuntos
de realidades vividas pelas crianças (PIAGET
apud ALMEIDA, s/d).

Nos colocamos diante da possibilidade de criação de um devir criança, ou seja, de
um espaço de produção de desejo, onde o ser
criança entre em contato com a multiplicidade
que a habita, deixando-a tomar voz. Pensar a
criança como devir é, portanto, vê-la dispor de
um saber o qual ela mesma ajuda a fabricar e
que deve ser reconhecido nas suas experiências quotidianas, onde se subjetiva e encontra
no seu brincar um campo para sua constituição
(JARDIM (2003, p. 28).

Piaget dá sua visão sobre os jogos lúdicos antes visto como uma coisa sem
importância, somente com o propósito para as
crianças queimarem suas energias, depois foi
proposta que além dessas brincadeiras para
distração das crianças, existia o aprendizado.
Os jogos lúdicos eram vistos pela pedagogia
tradicionalista como uma coisa sem propósito, achava-se que a criança somente brincava
sem absorver conhecimentos.

Para o autor (2003), a criança precisa
desenvolver sua criatividade e através das brincadeiras isso faz com que ela comece a ser
despertada, a ser ver como alguém participativo, dentro desse universo ela começa a perceber a sua existência. E vemos que dentro das
brincadeiras elas trazem um pouco de sua convivência nela, imitando gestos, vozes de membros de seu convívio. Brincadeiras lúdicas partida de casa tem uma aceitação muito grande
pelas crianças, deixa ela trazer o seu universo
para escola trazemos toda bagagem de conhecimento que a criança tem.
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Os jogos são um estimulante para o
aprendizado da criança e do educador, com
isso passa uma didática transformadora, na
qual contém toda emoção, ação e pensamento, com isso o sujeito passa a ser ativo de sua
própria ação, para isso precisamos ter uma
postura intencional de planejamento, rigorosidade e a criatividade. Muitas vezes brincar era
sinônimo como um passatempo da criança ou
que não serviria de nada na vida da criança
percebeu isso na postura dos professores que
falam ao entrar na sala para a criança parar
de brincar que vai começar a aula, nisso cria
uma perda no lúdico e imaginário, no qual é
possível identificar a famosa frase “Eu era feliz
e não sabia”:
Numa abordagem mais abrangente, o
lúdico poderia então ser ocasião de se lidar
com a segurança e o incerto, o medo e a coragem, a perda e o ganho, o prazer e o desprazer, o sério e o cômico, a objetividade e a
subjetividade, enfim, uma oportunidade de ensinar e aprender sobre a vida, entendida como
um grande jogo em que, como em todos os
demais, estão presentes objetivos, regras e papéis (SCHWARTZ, 2004, p. 4).
Conforme o autor (2004), Encorajar a
criança a ser livre para que ela mesma comece
a entender o jogo sem ela ter o receio de ganhar ou perder, tanto em seu convívio familiar,
quanto na escola, o jogo lúdico tem um valor
muito significativo, o qual faz com que das brincadeiras nasça palavras, números, tudo dentro
da imaginação. Ainda temos uma relutância
sobre isso, refratariamente pensam em acabar
com os jogos lúdicos e se limitar dentro das
paredes da escola a tarefas, como se a escola só fosse destinado a isso, aos pais acham
perda de tempo as brincadeiras e questiona o
educador por trabalhar com jogos com o seu
filho, na sua maioria das vezes exige que o caderno da criança esteja cheio, como se aquilo
fosse mesmo o que se aprendeu, ainda vemos
em um dilema , pais & brincar, até dentro de
casa algumas crianças são limitadas a brincar,
muitas vezes começa a perder a infância para
se torna mini adultos:

[...] A sala de aula deve ser um espaço
aberto onde a cooperação se torne a tônica
nas relações entre o professor e o aluno. Este
último deve ter a liberdade para levantar hipóteses e colocá-la à prova. Informações que não
são obtidas por meio de atividades realizadas
pelo aluno, com plena liberdade de iniciativa,
deixam de ser formadoras para se tornarem
simples adestramento (CÓRIA-SABINI; LUCENA, 2004. p. 18).
Segundo esta concepção (2004), brincar significa a linguagem, no começo o bebê
se torna o brinquedo da mãe, no qual os dois
começam a brincar junto nisso o bebê experimenta a experiência da vida, tomando para si
se a mãe deixar, em pouco tempo o bebê começa a tomar seu próprio rumo, mas como a
imagem do jogo que fazia com sua mãe, tendo
a iniciativa, a primeira pessoa com quem brinca e sua mãe, e depois vêm as outras pessoas. A mãe precisa transmitir um bom ambiente
para essa criança brincar, este ambiente que
vai favorecer o crescimento da criança, permitindo tal condição, pois dessa forma, ela será
criança, usando todas as coisas como movimento, seus sentidos, e o mais importante ter
a liberdade de optar pela brincadeira.
A criatividade pode estar tanto relacionada com brincadeiras exploratórias ou construtivas, tanto no meio ou na criança, o que devemos e deixar a criatividade da criança aflorar
e permitir que seu desenvolvimento, para podermos deixar a criança ser mais independente, para que no futuro se torne um adulto sem
medo de arriscar. A base que compõem o ser
humano e a sua infância nisso depende para
seu desenvolvimento. Muitas vezes os pais não
compreendem seus filhos querem dar tudo,
mais esquece o principal que é a sua companhia, ser participativo com seu filho, as vezes
brincar com ele, mesmo que a criança seja o
narrador da história, deixar o mundo da fantasia dele penetrar na sua vida, isso também vale
para os educadores participar das brincadeiras
com os alunos com isso despertará a vontade
de aprender brincando (CÓRIA-SABINI; LUCENA, 2004. p. 18).
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Existem três fases na vida de uma
criança: brincar Xereta, brincar sozinha, brincar
de faz - de conta, brincar com outras pessoas. A fase “xereta” e quando a criança começa
a descobrir as coisas ao seu redor, onde fica
manipulado, explorando nisso, as primeiras atividades lúdicas dela, tanto explora o ambiente como a si mesmo, com sons. Ao manipular
objetos ela está degustando o mundo. O termo Xereta representa uma condição de brincar
sem ter o conhecimento do mundo. A fase de
brincar sozinha é muito importante nesta fase a
criança começa a se alimentar da sua imaginação, inventar, prestar a atenção, ganha concentração na atividade, nisso a criança lida com
sua afetividade e descobre seus interesses.
A fase Brincar de faz de conta, agora
ela traz a realidade dos adultos na sua brincadeira, tem uma ideia em nível simbólico para
entender o mundo real. Neste tipo de brincadeira ela pode expressar de forma simbólicas
seus conflitos e frustrações. A fase com outras pessoas, é necessário brincar com outras
crianças, para ela tem estímulo e crítica que a
outra pessoa proporcione (CÓRIA-SABINI; LUCENA, 2004. p. 18).

AS BRINCADEIRAS EM SALA DE AULA
Segundo a concepção vygotskiana, podemos dizer que uma a necessidade de brincar
é universal. Para toda criança é indispensável
brincar, através das brincadeiras ela desenvolve o cognitivo, físico e o social. Os modelos
de brincadeiras assumem o que é reconhecido
como brincadeira e o que não pode ser identificado como condições para o desenvolvimento
da construção do conhecimento, causando assim a não aprendizagem do aluno.

As crianças não conseguem diferenciar
brincadeiras e trabalho, se a aprendizagem é
um processo que resulta de constante interação do indivíduo com o seu meio, a não aprendizagem se caracteriza por ser um impedimento, momentâneo ou persistente deste diante
de obstáculo que surgem nessa interação e a
conseqüência da não aprendizagem por motivo de indisciplina, para ele acarreta problemas
emocionais e comportamentais (VYGOTSKY,
1978, p.86).
Muitos professores não veem com
bons olhos as brincadeiras lúdicas, pelo fato
de acharem que a criança não vai entender o
significado de estudar, no qual poderá levar
tudo na brincadeira, mais isso não pode ser
considerado verdade, vemos que através dos
jogos a criança começa a se desenvolver e a
se perceber dando essa liberdade ela se tornará mais perceptiva com as coisas ao seu redor.
Maluf (2003) mostra a importância das brinquedotecas dentro das escolas, dessa forma,
cita a importância da exploração desse ambiente muito importante no desenvolvimento da
criança: O brincar proporciona a aquisição de
novos conhecimentos, desenvolve habilidades
de forma natural e agradável. Ele é uma das
necessidades básicas da criança, é essencial
para um bom desenvolvimento motor, social,
emocional e cognitivo (MALUF, 2003, p.9).

Este lugar tem a magia de estimular as
brincadeiras com a criança, ali ela se sente livre sem a supervisão de adulto, ali ela brinca
sem cobrança, este espaço é muito importante
dentro da escola para o desenvolvimento da
criança. Mesmo a escola não tendo a brinquedoteca, deve se destacar dentro da sala à hora
do brinquedo, nisso a criança se sente livre e
Para Vygotsky (1978, p.86) a distância
não fica centrada em tarefas, como se fosse a
entre o nível de desenvolvimento atual como
hora do descanso das tarefas do dia a dia, nas
determinado pela solução de problemas indequais a criança não fica sobrecarregada:
pendente e o nível de desenvolvimento potencial como através da solução de problemas
Apropriar-se é vir a ser, e ser, simplescom o auxílio de um adulto ou em colaboramente, é a chave para a autoconfiança e o reção com pares mais capazes.
laxamento necessário para estar em processo
criativo. E, em sintonia com essa energia, adul964
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tos e crianças podem usufruir a espontaneidaNos dias atuais, cada vez, mais precode, num posicionamento no qual ninguém tem cemente as crianças têm tido contato com almedo de errar, de ousar, de fantasiar e de viver gum tipo de aparelho eletrônico, podendo ser
criatividade (MACHADO, 1994. p. 39).
celular, tablet, computador, videogame e DVD.
Existem alguns questionamentos sobre o dePara a autora (1994), nesta fase a senvolvimento cognitivo e social das crianças
criança não pode ter medo de errar, por isso pela preferência do mundo virtual, abandonanque é muito importante nesta fase ter esse am- do as brincadeiras tradicionais (PAIVA & COSbiente. Fazer com que a criança busque o abs- TA, 2015). As famílias por falta de tempo têm
trato com brincadeiras transforma o aprendiza- preenchido o espaço deixado por eles com os
do muito mais fácil.
aparelhos eletrônicos ocasionando assim uma
deficiência na participação dos pais na vida
A escola é considerada um lugar con- acadêmica dos filhos.
teudista, quando a criança entra se sente perdida, muitas delas começam mal o ano com
A tecnologia pode ter pontos positivos
dificuldades, por estarem acostumada com e negativos para o desenvolvimento das crianbrincadeiras na educação infantil se sente com ças. O ponto positivo seria o despertar da curioa necessidade de brincar e isso é tirado dela no sidade, sem nenhuma dificuldade dominam as
fundamental, nisso a criança começa a se sen- ferramentas tecnológicas. Em contrapartida o
tir perdida pelo fato de se perder com o lúdico, uso sem finalidade educativa pode prejudicar o
mais isso é um erro, devemos trazer os jogos pensar e a criatividade. O ponto negativo seria
lúdicos, é essencial para o desenvolvimento a dificuldade de relacionar-se (PEREIRA & ARda criança. Entendemos então que a aprendi- RAIS, 2008).
zagem significativa, ou seja, a que realmente
ocorre, está relacionada aos fatores de família,
A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NA
de instituição de ensino e de sociedade.
FORMAÇÃO DO SUJEITO

O IMPACTO DA TECNOLOGIA NO
DESENVOLVIMENTO DAS CRIANÇAS
Com o desenvolvimento da nossa tecnologia muitas crianças estão se desligando
em brincar para ficar em frente ao computador,
e o que se ver e a infância indo embora, por
isso que importantíssimo as brincadeiras para
que possam ser crianças, brincadeiras saudáveis que toda criança deve praticar:
Se, para muitos de nós, a iniciação e
vivência no ciberespaço é uma grande novidade nas formas de nos constituir, nos relacionar,
conhecer e aprender, para as gerações que
nascem com essa “tecnologia” já em evidência, o tom de inovação parece menos presente.
Poderíamos dizer que muitos jovens são verdadeiros nativos digitais: uma geração nascida
na era da internet (REIS; JESUS, p. 28).

Aprender através do brincar é um termo usado em educação e psicologia para
descrever como uma criança pode aprender a
compreender o mundo ao seu redor. Por meio
do brincar, as crianças podem desenvolver
habilidades sociais e cognitivas, amadurecer
emocionalmente e ganhar a autoconfiança necessária para se envolver em novas experiências e ambientes:
Os primeiros anos de vida são decisivos na formação da criança, pois se trata de
um período em que ela está construindo sua
identidade e grande parte de sua estrutura física, afetiva e intelectual. Sobretudo nesta fase,
deve-se adotar várias estratégias, entre elas as
atividades lúdicas, que são capazes de intervir positivamente no desenvolvimento da criança, suprindo suas necessidades biopsicossociais, assegurando-lhe condições adequadas
para desenvolver suas competências (MALUF,
2009. p.13).
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Para o autor (2009), as principais formas que as crianças pequenas aprendem incluem brincar, estar com outras pessoas, ser
ativo, explorar e novas experiências, conversar consigo mesmo, comunicar-se com outras
pessoas, enfrentar desafios físicos e mentais,
mostrar-se como fazer coisas novas, praticar e
repetir habilidades e ter Diversão:

O brincar é essencial para o desenvolvimento porque contribui para o bem-estar cognitivo, físico, social e emocional das crianças e
jovens. Brincar é a ferramenta que as crianças
usam para aprender sobre o mundo e a sociedade. Através do brincar, suas necessidades sociais e cognitivas podem ser atendidas
e desenvolvidas. Brincar é o modo como as
crianças interagem com este mundo e criam
O fato de a criança, desde muito cedo, experiências para entender a sociedade e as
poder se comunicar por meio de gestos, sons interações humanas (BRASIL, 1998).
e mais tarde representar determinado papel
na brincadeira faz com que ela desenvolva
Sua prática permite que as crianças
sua imaginação. Nas brincadeiras as crian- criem e explorem um mundo que podem doças podem desenvolver algumas capacidades minar, conquistando seus medos enquanto
importantes, tais como a atenção, a imitação, exercem papéis adultos, às vezes em conjunto
a memória, a imaginação. Amadurecem tam- com outras crianças ou cuidadores adultos. O
bém algumas capacidades de socialização, jogo ajudará as crianças a se tornarem solupor meio da interação e da utilização e experi- cionadores de problemas auto eficientes, pormentação de regras e papéis sociais (BRASIL, que durante as brincadeiras, as crianças criam
1998, p. 22).
e resolvem seus próprios problemas. Quando
uma criança é solicitada a resolver um probleSegundo documentos oficiais da educa- ma acadêmico ou da vida real, ela poderá usar
ção (1998), as crianças não apenas desfrutam as habilidades que pratica durante o jogo para
de brincadeiras, mas também se beneficiam encontrar uma solução (BRASIL, 1998).
dela de muitas maneiras, assim, a importância
do brincar. Abaixo estão explicações baseadas
NOVAS COMPETÊNCIAS ATRAVÉS DO
em pesquisas sobre a importância do jogo e
LÚDICO
como incorporar o jogo na sala de aula da priAinda nesta concepção (1998), o
meira infância. O brincar pode ser um termo evidente auxílio que o brincar proporciona às
vago no mundo educacional porque sua de- crianças, no que tange desenvolver novas comfinição não é clara, especialmente quando se petências que levam a uma maior confiança e
coloca no contexto de uma sala de aula.
à resiliência de que precisam para enfrentar os
desafios futuros, contribui para o desenvolviA brincadeira pode ser definida como mento global da criança. Através de sua prátiqualquer coisa que uma criança faça dentro do ca explora-se a criatividade, habilidades físicas
contexto social e, às vezes, é definida como e cognitivas são refinadas e fortalecidas.
apenas tempo livre. Existem definições confuUsar o brincar como uma ferramensas e conflitantes, mas existem duas formas ta para ensinar em sala de aula na primeira
seguras de brincar no contexto da educação, infância trará uma abordagem holística ao conjogo e brincadeiras guiadas ou estruturadas. teúdo e ajudará a desenvolver cada parte de
Grande parte da confusão em torno da defini- cada criança. Permite que as crianças usem
ção de brincar está relacionada ao fato de que sua criatividade enquanto desenvolvem sua
na literatura de desenvolvimento infantil o termo imaginação, destreza e força física, cognitiva e
brincar é frequentemente usado para rotular a emocional. Brincar é importante para o desenmaioria das formas de comportamento social volvimento saudável do cérebro atuando como
e não social das crianças, independentemente um elemento essencial nos programas para a
de ser ou não brincadeira (BRASIL, 1998).
primeira infância, pois proporciona às crian966
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ças a oportunidade de expressar suas ideias e
[...] No brinquedo, a criança sempre se
sentimentos, simbolizar e testar seus conheci- comporta além do comportamento habitual de
mentos sobre o mundo e adquirir apoio efetivo sua idade, além do seu comportamento diário;
aprendizagem (BRASIL, 1998).
no brinquedo é como se ela fosse maior do
que ela é na realidade. Como no foco de uma
Através do brincar, as crianças podem lente de aumento, o brinquedo contém todas
sintetizar e internalizar as informações que as tendências do desenvolvimento sob forma
aprenderam. Depois de ensinar uma lição, dei- condensada, sendo ele mesmo uma grande
xar as crianças brincarem irá ajudá-las a colo- fonte de desenvolvimento (VYGOTSKY, 2007,
car as informações que acabaram de aprender p.134).
em situações imaginárias do “mundo real”. Se
o plano não puder ser usado nas aulas para
O brincar permite que as crianças peensinar o conteúdo, é importante usá-lo depois quenas selecionem seu aprendizado, espeque o conteúdo for ensinado para ajudar as cialmente se isso facilitar a obtenção de uma
crianças a internalizar o que acabara de apren- ampla gama de metas de desenvolvimento;
der (BRASIL, 1998).
portanto, deve ser um componente vital no currículo de educação infantil. As experiências de
As crianças integram tudo o que sa- brincadeira das crianças os ajudam a aprenbem em todos os domínios quando jogam, der conceitos e habilidades acadêmicas. Um
tudo torna-se valioso para crianças pequenas, programa efetivo de estudos por meio do lúdiprincipalmente como meio de aprendizado. A co oferece às crianças o ambiente apropriado
fim de implementar o jogo de forma estrutura- para que elas se tornem membros produtivos
da e eficaz, ele deve ter um lugar no currículo. de uma sociedade democrática. As crianças
Há muitos benefícios na construção do currícu- podem representar papéis em diferentes posilo em jogo. Em primeiro lugar, garante que o ções políticas. As crianças podem ter eleições
conteúdo seja adequado ao desenvolvimento. e oportunidades de voto, também visam ensiEm seguida, cria diferenciação para os alunos. nar as crianças sobre interação social, cultura
Isso ocorre porque o jogo é determinado pe- e vida doméstica. As crianças poderiam ter um
los alunos. Os alunos decidem o que querem lugar para brincar de casinha e assumir papéis
aprender ou como aprenderão através do jogo familiares. Existem muitas ideias diferentes
(BRASIL, 1998).
para o currículo (VYGOTSKY, 2007).
Uma maneira de garantir que as atividades de educação sejam adequadas ao desenvolvimento e com conteúdo rico é através
do desenvolvimento de um currículo que se
baseia nas brincadeiras das crianças. O brincar tem um impacto positivo nos alunos em
seu desenvolvimento, portanto, deve ser uma
grande parte do currículo nas escolas. Quando
as crianças são capazes de selecionar o que
aprendem, elas estão mais engajadas e capazes de obter as informações:
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho buscamos demonstrar a importância da prática do brincar, como
fonte de aprendizagem e desenvolvimento em todos os aspectos da criança, assim garantindo
que as crianças adquiram experiências para seu crescimento sadio, mas não devemos esquecer
que um ambiente saudável, desafiador e rico em desafios que possam impulsioná-las para o
seu crescimento. Sendo assim, a criança tem um progresso para conviver em sociedade, para o
desenvolvimento do imaginário, criatividade, comunicação entre outras habilidades.
Este desenvolvimento cognitivo da criança deve ser estimulado quanto nos ambientes
escolares, quanto pela família. Portanto, para que esta criança desenvolva de maneira sustentável e sadia, temos que ter o envolvimento de todas esferas que circulam a criança como: escola,
família, amigos e sociedade.
A questão de por que as crianças estão prontas para jogar e aparentemente incansáveis
é frequentemente justificada pelas experiências acumuladas no curso das vivências. Isso significa um estado mental positivo que surge quando se está totalmente focado em uma atividade,
absorvido por ela, desse modo sujeito a perder a noção de tempo. Tal estado de espírito se
instala quando se refere a requisitos que estão de acordo com as próprias habilidades, pode-se,
dessa forma apresentar um novo desafio, mas ao mesmo tempo tem a tendência de ser controlado pelo incentivo que surge intrinsecamente das próprias ações e que não é determinado pelo
resultado da ação.
Outra justificativa para mostrar que o brincar é a forma mais importante de apropriação
mundial e, portanto, também o motor do desenvolvimento infantil que resulta das necessidades
básicas humanas que guiam a percepção e a ação, a necessidade de apego, o relacionamento,
a necessidade de orientação, o controle, a autonomia, a necessidade de autoestima e a necessidade de preservação do prazer. Quando as necessidades básicas, que são independentes e
iguais umas às outras, são satisfeitas nas ações lúdicas, uma sensação resulta de uma consistência e bem-estar.
Ainda em tenra idade, as crianças vêm adquirindo ativamente experiências valiosas, adquirindo muitas habilidades e formando, cada vez mais, consciência de sua própria identidade.
Neste contexto, os jogos educativos oferecem áreas de experiência nas quais lidam com os
requisitos que eles ainda não conseguem enfrentar na realidade. O enfrentamento da realidade
por meio dos jogos pode ocorrer de três formas: a reprodução da realidade, a transformação da
realidade e a mudança da realidade. Comparado com as atividades cotidianas, o jogo garante
às crianças certa zona de proteção, uma sala de manobra que garante o autodesenvolvimento
individual sem perturbações, como jamais seria de outra forma.
No nível real, os riscos podem ser tomados sem medo de consequências na realidade. Habilidades podem ser testadas e desenvolvidas. No jogo, não apenas o teste de auto pertencimento, mas também
as experiências de novas competências, avançadas são possíveis,
cada um representando experiências de aprendizagem e contribuindo para o desenvolvimento do ser. As crianças se sentem no jogo
como competentes e auto eficazes, porque determinam sua própria
experiência em espaços de aprendizagem que o lúdico proporciona.
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SER GESTOR(A) NA ATUALIDADE: PRÁTICAS E
DESAFIOS

RESUMO: A seguinte pesquisa propõe tratar da gestão escolar com o objeto de refletir e problematizar a temática estabelecendo reflexões sobre o contexto atual, considerando a realidade
histórica e social presente nas estruturas e organizações escolares. Compreende-se que a temática é de grande relevância para aprimorar os hábitos e atitudes nos espaços escolares de
forma a contextualizá-los quanto às realidades históricas e sociais, vislumbrando a melhoria dos
processos de ensino. A partir de uma abordagem qualitativa, este artigo resulta de uma pesquisa
bibliográfica, para compreender os processos de gestão, os processos educativos e os sistemas
educacionais na conjuntura atual. Busca-se a construção de espaços escolares que contemplem
a educação como processo de humanização.

Palavras-chave: Gestão Escolar; Organização Escolar; Práticas Escolares; Desafios;
Educação Humanizadora.
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INTRODUÇÃO

N

este trabalho será abordado o tema da gestão escolar, seus desafios e suas práticas no cotidiano das unidades escolares na atualidade. Compreende-se que a
temática é de grande relevância para aprimorar os hábitos e atitudes nos espaços
escolares de forma a contextualizá-los quanto às realidades históricas e sociais, vislumbrando a
melhoria dos processos de ensino e a transformação social com o objetivo principal de construir
uma educação justa, solidária e humanizadora.
A pesquisa tem como base uma investigação bibliográfica e para a discussão investiu-se
em (I) compreender os conceitos, significados e definições do termo educação na atualidade,
verificando sua função no ambiente escolar, (II) contextualizar a importância e o significado do
trabalho dos gestores educacionais, bem como seus desafios, para a construção de uma educação de qualidade e (III) compreender a necessidade de uma gestão democrática participativa
e também a necessidade de consistência do Projeto Político Pedagógico para a superação dos
desafios escolares na atualidade.
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CONCEITOS DA EDUCAÇÃO
A conceituação de educação e da instituição escola perpassam ao longo da história
por diversos sentidos e significados de forma
a atender as necessidades de uma determinada sociedade, porém, isso não quer dizer que
contemple e satisfaça as necessidades humanas de todos:
Todo sistema de ensino institucionalizado deve as
características específicas de sua estrutura e de
seu funcionamento ao fato de que lhe é preciso produzir e reproduzir, pelos meios próprios da
instituição, as condições institucionais cuja existência
e persistência (auto-reprodução da instituição) são necessários tanto ao exercício de sua função própria de
inculcação quanto à realização de sua função de reprodução de um arbitrário cultural do qual ele não
é o produtor (reprodução cultural) e cuja reprodução
contribui à reprodução das relações entre os grupos ou
as classes (reprodução social) (BOURDIEU; PASSERON, 1975, p. 64).

Tendo clareza que a institucionalização
da educação serve para a reprodução social
das classes – a serviço das mais abastadas –
vamos dar sequência as definições de educação, na perspectiva escolar. A educação possui
uma multiplicidade de conceitos, significados
e definições. Alguns denominam a educação
como o trabalho institucionalizado de escolas,
centros educacionais, faculdades e universidades, dando enfoque apenas no processo de
ensino e aprendizagem. Outros definem educação a partir de sua relação com a civilidade, o
respeito, a cidadania, a socialização, enfatizando a subjetividade dos indivíduos. Para o autor
Libâneo: “A escola é uma instituição social com
objetivos explícitos: o desenvolvimento das potencialidades dos alunos através de conteúdos
(conhecimentos, habilidades, procedimentos,
atitudes, valores), para constituírem-se em cidadãos participativos na sociedade em que
vivem. A tarefa básica da escola é o ensino”
(LIBÂNEO, 2008, p. 106).

Ainda existem aqueles que ressalta a
dicotomia dos termos educador e de professor, como se fosse função exclusiva da escola transmitir informações, e da família educar
para a vivência e convivência em sociedade.
Com relação a essa última abordagem, temos
a importante contribuição do autor Perrenoud
(2000), que afirma:
Parece cada vez menos razoável negar a dimensão
educativa do trabalho docente, mas seria tão absurdo
quanto injusto esperar dos professores virtudes educativas infinitamente maiores do que as da sociedade que
lhes oferecem a incumbência de ensinar. Ainda que eles
fossem exemplares, não poderiam mascarar o estado
do mundo. “Nosso planeta é confuso”. Todos os alunos
veem isso todos os dias nas ruas e nos meios de comunicação. Charles Péguy escrevia, em 1904, em uma
espécie de editorial chamado Pour la Mentrée, “quando
uma sociedade não pode ensinar, é que essa sociedade não pode ensinar-se, é que ela tem vergonha, tem
medo de ensinar-se a si mesma, para toda a humanidade, ensinar, no fundo, é ensinar-se; uma sociedade que
não ensina é uma sociedade que não se ama, que não
se estima, e este é precisamente o caso da sociedade
moderna” (PERRENOUD, 2000, p. 141).

A educação e a sua conceituação mudam sempre conforme o tempo, o espaço e
a cultura em que está inserida. Além disso, a
todo instante ela se altera a partir das novas
possibilidades, produzindo com muita crítica e
reflexão ações pedagógicas significativas, seja
para os discentes como para os docentes. Refletindo sobre a origem da palavra “educação”,
etimologicamente, temos os verbos “educare”
e “educere” do latim, com distintos significados:
“Educare”, considerando o sentido original da palavra,
significa criar, nutrir, orientar, ensinar, treinar, conduzir o
indivíduo de um ponto onde ele se encontra para outro
que se deseja alcançar. Refere-se à ação do docente
sobre o discente, cujo objetivo centra-se no desenvolvimento mental e moral do educando, preparando-o,
mediante instrução sistemática, para inserir-se na sociedade. [...]. “Educere”, por sua vez, etimologicamente, significa extrair, fazer nascer, tirar de, provocar a
atualização de algo latente, promover o surgimento, de
dentro para fora, das potencialidades que o indivíduo
possui (ECCO; NAGORO, 2015, 3525).
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A partir dessa conceituação e da origem do significado do termo educação, compreende-se neste trabalho a educação como o
processo de formar e também de transformar a
vida dos educandos, atuando a partir da potencialidade dos indivíduos envolvidos. A principal
expressão desse conceito nas escolas se dá
na forma do currículo, que é o documento que
expressa a vocação da escola em seu compromisso com a ciência e com a universalização
de saberes caros ao ser humano, organizados
de forma estruturada e sistemática, para que
ao longo do tempo de ensino a que são submetidas as crianças de uma sociedade – sistema de ensino básico que orienta praticamente
todas as escolas presentes no mundo, apesar
da grande gama de variação das sociedades
nele presentes. Como afirma Saviani (1995),
existe na escola uma finalidade clara:
A escola existe, pois, para propiciar a aquisição dos
instrumentos que possibilitam o acesso ao saber elaborado (ciência), bem como o próprio acesso aos rudimentos desse saber. As atividades da escola básica
devem se organizar a partir dessa questão. Se chamarmos isso de currículo, poderemos então afirmar que
é a partir do saber sistematizado que se estrutura o
currículo da escola elementar. Ora, o saber sistematizado, a cultura erudita, é uma cultura letrada. Daí que a
primeira exigência para o acesso a esse tipo de saber
é aprender a ler e escrever. Além disso, é preciso também aprender a linguagem dos números, a linguagem
da natureza e a linguagem da sociedade. Está aí o conteúdo fundamental da escola elementar: ler, escrever,
contar, os rudimentos das ciências naturais e das ciências sociais (história e geografia humanas), (SAVIANI,
1995, p. 19, grifo meu).

Nesse sentido, a educação não está
apenas com foco no processo de ensinar e
aprender conteúdos, mas também não se faz
presente somente nas questões de sociabilidade. A educação, portanto, deve contribuir para
a formação e não para o treinamento. Aprender conteúdos só é importante se os mesmos
apresentam significados e tornam os alunos e
alunas mais humanos:
Educação e humanização são termos indicotomizáveis,
pois educar, em síntese, objetiva formar e “transformar”
seres humanos, valorizando processos de mudança
dos sujeitos, atualizando suas potencialidades, tornan-

do-os humanos. Ademais, concebemos o ato pedagógico como um ato de educar; e o trabalho do educador
efetiva-se com e entre seres humanos. E, nesse sentido,
compreendemos que uma educação autêntica promove
a dignidade das pessoas, esperançosa de que vivam
humanamente, isto é, que sejam capazes de fazerem-se, construírem-se, inventarem-se, desenvolverem-se,
pois não nascemos prontos, acabados, satisfeitos. E
essa condição, do homem e da mulher de nascerem
não feitos, exige que, ambos, aprendam a ser gente,
a constituírem-se humanos (ECCO; NAGORO, 2015,
3526, grifo meu).

Busca-se uma escola que através de
sua função de transformação social promova envolvimento de todos nos processos de
aprendizagem construindo uma escola justa,
crítica, reflexiva e humanizadora. A educação
como um processo de humanização, segundo
Freire (1999), objetiva a cidadania, a reflexão
da realidade social para uma transformação
dessa própria realidade, “cabe à educação a
responsabilidade de abrir as portas da mente e
do coração e de apontar horizontes de construção partilhada de sociedades humanas mais
humanizadas” (BRANDÃO, 2002, p. 22).
Esse processo educativo humano, a
partir do olhar de Paulo Freire, elucida também
a relação dialógica de ensinar e aprender: “O
educador já não é apenas o que educa, mas
o que, enquanto educa, é educado, em diálogo com o educando que, ao ser educado também educa. Ambos assim se tornam sujeitos
do processo em que crescem juntos” (FREIRE,
1981, p. 78).

GESTÃO ESCOLAR E SEUS DESAFIOS
Como instituição social, a escola é um
dos recursos da sociedade tanto para a manutenção como para a transformação de si
mesma. E como toda instituição ela deve ser
organizada e regida por leis e pessoas que
trabalhem em prol do seu bom funcionamento
e maior aproximação possível com o objetivo
ideal e função descritos anteriormente neste artigo, inclusive identificando e trabalhando com
base na heterogeneidade que já é prevista em
cada realidade escolar. É importante compre974
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ender que quando se fala em realidade escolar, trata-se do universo que existe dentro de
uma comunidade escolar – sua própria cultura,
significações e práticas sociais:
A escola é uma organização da sociedade e sua cultura
constitui-se em um prolongamento da cultura social. No
entanto, isso não signifi ca que as organizações escolares possam ser consideradas de modo uniforme, pois
comportam diferentes sistemas de valores que criam realidades organizacionais diferenciadas. “A existência de
padrões culturais nas organizações pode ser vista como
fator de diferenciação das mesmas a partir da ação e
da interação de seus membros” (Teixeira, 2002, p. 22).
Assim, a cultura organizacional pode ser considerada
a forma como as coisas acontecem no âmbito de uma
instituição, dirigindo a atenção para o significado simbólico dos aspectos racionais da vida organizacional, o
que permite o entendimento de significados subjetivos
das estruturas e práticas, fundamentais ao entendimento do funcionamento “cotidiano” da organização. Nesse sentido, a organização pode ser considerada como
uma realidade construída (MARQUES, 2012, p.1181).

O cerne do trabalho de gestão escolar
está em compreender os fatores sociais, políticos e econômicos (bem como seus impactos
na escola) e somar esse saber aos diversos
processos de gestão na atualidade para melhor refletir sobre a constante construção dos
espaços escolares a partir das reais necessidades sociais. Sabe-se que muito é preciso
para melhorar a escola, de maneira geral. Por
ser uma instituição antiga, há sempre uma bagagem muito grande de hábitos e culturas com
os quais é preciso lidar, além das recentes e
profundas mudanças que a sociedade sofreu e
continua sofrendo depois da metade do século
XX.

Você, eu, um sem-número de educadores sabemos todos que a educação não é a chave das transformações
do mundo, mas sabemos também que as mudanças
do mundo são um fazer educativo em si mesmas. Sabemos que a educação não pode tudo, mas pode alguma coisa. Sua força reside exatamente na sua fraqueza.
Cabe a nós pôr sua força a serviço de nossos sonhos
(FREIRE, 1991, p. 126).

Nesse sentido, poderíamos dividir os
educadores dentro da escola em três grupos:
os professores em si, que estão mais diretamente ligados aos fazer escolar, educando e
ensinando os alunos; a equipe de gestão escolar, pessoas que também têm sua formação
em educação, mas que atuam nos bastidores
da sala de aula; e as famílias, que também participam diretamente na educação das crianças.
Antes de prosseguir é importante que tenhamos em vista o que é a gestão escolar. Segundo Ferreira (2003):
Gestão é administração de decisão, é a organização, é
direção. Relaciona-se com a atividade de impulsionar
uma organização a atingir seus objetivos, cumprir sua
função, desempenhar seu papel. Constitui-se de princípios e práticas decorrentes que afirmam ou reafirmam
os princípios que a geram. Esses princípios, entretanto,
não são intrínsecos à gestão como a concebia a administração clássica, mas são princípios sociais, visto que
a gestão da educação se destina à promoção humana
(FERREIRA, 2003, p. 306).

Segundo Ferreira (2003), ao pensar
sobre a gestão escolar, pensa-se primeiramente sobre pessoas que que possuem papéis de
gestores. Tais pessoas têm seu modo de olhar
o mundo, suas opiniões, suas ideologias, sua
cultura e seus objetivos e, ao conduzirem os
processos educativos, precisam lidar com os
Talvez o principal instrumento para que anseios de toda uma comunidade, além de lia escola lida com o momento atual e com os dar com as leis e as políticas que inferem todos
choques que ele proporciona em relação ao os dias na vida escolar.
seu percurso histórico são os profissionais que
a constroem. Quando tem-se atores engajados
Os gestores precisam de um olhar
e comprometidos é possível alcançar efetiva- atento, dinâmico e ativo para articular todos os
mente melhores condições no ambiente esco- processos escolares de forma a atender as nelar:
cessidades do coletivo. Nesse sentido a gestão escolar diferencia-se bastante da gestão
de uma empresa no sentido tradicional, pois
a escola em si não é constituída apenas de
975
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trabalhadores, mas sim de crianças, adolescentes e jovens: é preciso lidar com as tensões que constituem a lógica do trabalho (bem
como toda a burocracia que vem atrelada a
ela) mas também pensar no tempo do indivíduo, do crescimento e dos valores atemporais
que compõe a sociedade:
Ser profissional da educação comprometido com o
exercício da cidadania no contexto atual, vai muito além
das diferentes práticas pedagógicas ou colecionar diplomas. A competência e o comprometimento na realização do seu trabalho propiciam ao profissional da
educação, a possibilidade de espraiar seus conhecimentos, iluminando suas ideias, buscando transformar
seu viver em prol da vivência dos direitos e deveres da
cidadania (MESACASA, 2011, p.15).

Vale ressaltar que a gestão escolar
abarca os atos de planejar, organizar, orientar e
executar ações e práticas que envolvem todas
as perspectivas do trabalho escolar: administrativa, pedagógica, financeira, social, política
e humana. Assim, o trabalho dos gestores está
em todas as dimensões da escola, longe de
ser um trabalho meramente burocrático: “Gestão seria um processo horizontal em que os
envolvidos no processo comprovam sua existência desde a elaboração dos projetos até a
consecução de seus objetivos, não sendo meros espectadores, mas atores na construção e
constituição de algo, em nosso caso da escola” (CASTRO et al, 2012, p. 26).
A condução reflexiva dos gestores é
fundamental para enfrentarem os problemas e
as situações que surjam no ambiente escolar.
Segundo Paulo Freire, “a conscientização implica, pois, que ultrapassemos a esfera espontânea de apreensão da realidade, para chegarmos a uma esfera crítica na qual a realidade
se dá como objeto cognoscível e na qual o
homem assume uma posição epistemológica”
(2006, p. 30).

profissionais da educação, desprestígio ao trabalho docente, mau elaboração e uso de avaliações institucionais, cobertura midiática nem
sempre precisa e que interfere na relação que
a sociedade tem com a escola. Outros fatores
além dos comentados acima e que afetam, e
muito, os processos escolares são as políticas
públicas dentro e fora da área da educação
(bem como a escassez de um caminho claro e
definido para melhoria do sistema educacional
público), as legislações, a economia e os problemas sociais (ANTUNES, 2011).
Outra questão problemática sobre o
contexto atual está na massificação das informações. A era das informações, da transmissão rápida de dados e notícias, das tecnologias e mídias digitais e sociais também podem
comprometer o trabalho pedagógico, pois incidem diretamente na vida de crianças, jovens e
adultos como formadores de opiniões e podem
inclinar modismos e reforçar pensamentos alienantes. Esse aspecto também é abordado por
Antunes (2011):
Anos atrás o professor deveria levar a seus alunos as
informações específicas de sua disciplina, apreendidas
em seus estudos, e aos alunos cabia assimilá-las de
maneiras significativas ou mecânicas. Hoje já não é
mais necessária essa tarefa, uma vez que essas informações são transmitidas por todos os meios – livros
didáticos, fascículos, apostila, revista, jornais, vídeos,
programas de computador, busca na internet (ANTUNES, 2011, p.11).

Cabe à escola hoje mediar e fazer
com que os estudantes reflitam sobre essas
diversas fontes de informação, pois os conhecimentos e conceitos podem ser encontrados
em muitos espaços para além da escola. É
claro que ainda há um currículo, ou seja, uma
seleção básica de saberes e habilidades que
a escola deve trazer aos alunos. Mas talvez a
habilidade essencial seja mostrar caminhos
para transformar todos os alunos (e familiares)
Constata-se na atualidade problemas em “curadores” dessas informações, para que
de diversas origens que influenciam direta- possam filtrar e entender em que fontes confiar
mente o trabalho pedagógico realizado nas es- (ANTUNES, 2011, p.11).
colas: a falta de interesse e envolvimento de
alunos, pais e familiares, baixos salários aos
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É preciso pensar o que é válido de fato no currículo e
o que de fato a escola e seus educadores pretendem
com as práticas: o aprender a aprender, o aprender a
se relacionar, o aprender a interpretar, o aprender valores deve se sobrepor ao “oceano” de conteúdos e informações disponíveis em diversos canais e plataformas
na atualidade. Para o pesquisador Coll, “A finalidade
última da intervenção pedagógica é contribuir para que
o aluno desenvolva a capacidade de realizar aprendizagens significativas por si mesmo numa ampla gama
de situações e circunstâncias, que o aluno “aprenda a
aprender” (COLL, 1994, p. 136).

Outro fator ligado às adversidades da
vida escolar, são as condições econômicas e
o afastamento das famílias para com a escola. Sabe-se que o sistema econômico e social
atual obriga muitas vezes aos pais, familiares
e/ou responsáveis a se distanciar do espaço
de seus lares e também da escola para buscar
a sobrevivência. Esse dado impacta na forma
como os alunos e alunas entendem suas responsabilidades, e, consequentemente, na forma como agem com os demais adultos que
estão trabalhando para atendê-la no ambiente
escolar. A família é fundamental no processo
de escolarização de qualquer educando, a instituição escolar e a instituição familiar se complementam e “compartilham a tarefa de preparar as crianças e os jovens para a inserção
crítica, participativa e produtiva na sociedade”
(REALI; TANCREDI, 2005, p. 240).
Dentre tantas questões e problemáticas
que envolvem a educação brasileira, é imprescindível que os gestores e todos os profissionais da educação tenham a clareza de todas
as situações mencionadas acima para que
com muita responsabilidade busquem ações,
práticas e atitudes que possam promover a formação humana e que considerem a realidade
dos sujeitos envolvidos. Acima de tudo é preciso que toda a equipe tenha sempre claro qual
é a finalidade da escola, como afirma Freire
(2006):

truir-se como pessoa, transformar o mundo, estabelecer com os outros homens relações de
reciprocidade, fazer a cultura e a história [...]
uma educação que liberte, que não adapte, domestique ou subjugue (FREIRE, 2006, p. 45).
Sabe-se que a instituição escolar serve (ou ao menos têm servido) a um sistema
opressor, voltada em geral ao interesse de apenas alguns, efetivando e fortalecendo os pensamentos das classes dominantes. Sabe-se
também que políticas recentes de ingresso às
universidades têm trazido aos ambientes escolares profissionais com percursos mais diversos e que têm em geral visões mais progressistas e modernas – e mais apropriadas para
pensar a sociedade como está constituída
hoje, sabendo como mobilizar os instrumentos
atuais em prol dos alunos, que são o público
essencialmente atendido pela escola. Espera-se que os profissionais comprometidos com
a educação busquem a desconstrução desse
modelo tradicionalmente imposto. Os docentes
e gestores educacionais precisam trabalhar
como um coletivo, e são fundamentais para garantir uma educação libertária e não opressora, contribuindo com a formação de cidadãos
conscientes, críticos e responsáveis.
Por conseguinte as questões que todo
educador deve levantar diz respeito a escola
que se deseja e se espera, a serviço de quem
ela deve estar, qual o seu compromisso e a
sua real preocupação com a sua comunidade,
e assim, construir a escola que de fato se faz
necessária para a sociedade, mais justa e igualitária.
O sonho de mudar a cara da escola. O sonho de democratizá-la, de superar o seu elitismo autoritário, o que
só pode ser feito democraticamente (FREIRE, 1991, p.
74).
O sonho que tem que ver com uma sociedade menos
injusta, menos malvada, mais democrática, menos discriminatória, menos racista, menos sexista (FREIRE,
1991, p. 118).

É preciso que a educação esteja - em
seu conteúdo, em seus programas e em seus
métodos - adaptada ao fim que se persegue:
permitir ao homem chegar a ser sujeito, cons977
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Um dos instrumentos principais para a
GESTÃO DEMOCRÁTICA E O PROJETO
organização escolar, na perspectiva de elaboPOLÍTICO PEDAGÓGICO
Primeiramente, para conceber a gestão
democrática, é preciso ter clareza que o assunto envolve a discussão da democracia e da
gestão democrática pública, de maneira mais
ampla. Essa discussão é fruto de muitas lutas
e movimentos travados na década de 1980
em busca da democratização no Brasil. No
cenário da gestão democrática das unidades
educacionais públicas brasileiras deve-se ter o
consenso que todos podem e devem participar
da tomada de decisões para buscar a tão sonhada educação de qualidade.
A gestão democrática é um princípio
garantido na Constituição Federal (CF/1988),
na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDBN 9394/1996), e tem sua regulação em diversos documentos do Ministério da
Educação. É reforçada mais recentemente no
Plano Nacional de Educação (2014-2024):
Meta 19: Gestão democrática: Assegurar condições, no
prazo de dois anos, para a efetivação da gestão democrática da Educação, associada a critérios técnicos de
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito das escolas públicas, prevendo
recursos e apoio técnico da União para tanto (BRASIL,
2014).

A figura do gestor deve articular e propiciar espaços de debate e tomada de decisões para que todos os sujeitos educacionais
sejam ouvidos e possam também ouvir, sendo
esse o papel fundamental da liderança do gestor educacional e grande desafio na educação
contemporânea. Lück (2009, p.76) explicita
como essa liderança deve mobilizar e promover uma melhor organização da escola:
A liderança se expressa como um processo de influência realizado no âmbito da gestão de pessoas e de processos sociais, no sentido de mobilização de talento e
esforços, orientados por uma visão clara e abrangente
da organização em que se situa e de objetivos que se
devam realizar, com a perspectiva da melhoria contínua
da própria organização, de seus processos e das pessoas envolvidas (LÜCK, 2009, p. 76).

ração e implementação conjunta, é o Projeto
Político Pedagógico (PPP). Ele é o guia para a
composição do regimento escolar; ele é quem
descreve a unidade escolar, sua trajetória e
sua composição. Em âmbito federal ele é citado pela LDBN 9394 (BRASIL, 1996) e deve
ser pensado como um direito e um dever da
escola: um dever por constar em lei como documento obrigatório e um direito por garantir
a autonomia da escola em sua organização e
ações, de acordo com suas particularidades,
em uma perspectiva democrática. Isto é assegurado no art. 15, Título IV: “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).
Pode-se entender que cada unidade
escolar, ainda que esteja naturalmente obrigada a cumprir leis que garantem uniformidade
mínima ao trabalho realizado com as crianças
em todo país, também tem espaço suficiente
para documentar suas urgências e suas características, realizar pesquisas e encontrar metodologias e formas de organização para agir da
forma que melhor atenda seu público. O PPP,
como descreve Vasconcelos (2004):
É o plano global da instituição. Pode ser entendido como
a sistematização, nunca definitiva, de um processo de
Planejamento Participativo, que se aperfeiçoa e se concretiza na caminhada, que define claramente o tipo de
ação educativa que se quer realizar. É um instrumento
teórico-pedagógico para a intervenção e mudança da
realidade. É um elemento de organização e integração
da atividade prática da instituição neste processo de
transformação (VASCONCELOS, 2004, p.169).

A partir da leitura deste trecho podemos observar que está na centralidade do PPP
seu caráter participativo – ou seja, apesar de
ser guiado pelos gestores, o documento deve
ser redigido de modo a conter uma visão que
seja compartilhada por todos os profissionais
e sujeitos da unidade escolar. O PPP deve ser
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planejado para que todos os atores escolares
e, principalmente, os alunos e alunas, se sintam parte do projeto e confiantes nele como
orientador dos percursos e práticas relevantes
para a humanização das práticas. Os professores devem então participar da elaboração,
reflexão e reelaboração desse documento,
sempre em busca de encontrar meios para a
melhoria das práticas cotidianas (VASCONCELOS, 2004, p.169).
Outro aspecto importante é o fato do
autor tratá-lo como “sistematização nunca definitiva”. Ou seja, este deve ser um documento
vivo e não entalhado em pedra: deve ser uma
fonte de consulta, mas também pode e deve
ser questionado para que seja constantemente
melhorado, eventualmente ampliado ou reduzido, mas o mais importante: deve manter-se fiel
ao que acreditam e buscam os professores e
gestores das unidades escolares (VASCONCELOS, 2004, p.169).
A gestão democrática é uma das principais vias para que os gestores não estejam
sozinhos no enfrentamento dos desafios, problemáticas e impasses da educação atual. A
educação democrática é o único caminho para
que que a equipe seja mais coesa em suas práticas em busca de melhores condições para o
processo de ensino e aprendizagem e também
para o aprimoramento de práticas da comunidade escolar na perspectiva democrática para
além dos muros escolares. Isso significa que
o gestor escolar não é de forma alguma uma
autoridade absoluta, apesar da hierarquia que
existe, mas sim uma autoridade que deve ser
legitimada pelos seus colegas para que possa
ser um representante daquela unidade escolar
em outras instâncias (VASCONCELOS, 2004,
p.169).

O trabalho coletivo, a gestão participativa, é exigência
ligada à própria natureza da ação pedagógica; propicia
a realização dos objetivos e o bom funcionamento da
escola, para o que se requer unidade de ação e processos e procedimentos de tomada de decisões.
[...] A participação na gestão democrática implica decisões sobre as formas de organização e gestão. É preciso que a direção e os professores entrem em acordo
sobre as práticas de gestão. Por exemplo, define-se
que as decisões sejam tomadas coletivamente, que todos entrem em acordo sobre elas com base em um
consenso mínimo. Entretanto, uma vez tomadas as decisões, atribuem-se responsabilidades e faz-se o acompanhamento e a avaliação do trabalho (LIBÂNEO, 2012,
p.484).

O autor ressalta neste trecho a importância de uma unidade de ação: a escola não
pode ser uma colcha de retalhos em termos
de decisões, mas sim deve ter uma voz e uma
orientação claras sobre como o trabalho será
realizado, inclusive para ter uma linha de comunicação mais clara possível com as famílias
e outras instituições com as quais a escola se
relaciona em sua comunidade.
Talvez, dentre todos os desafios citados ao longo deste artigo, o principal seja conseguir conhecer seu corpo docente, fazer uma
boa análise dos grupos que compõe a escola
e saber como reuni-los e guiá-los para serem
agentes participativos. Estar disposto a aprender com estas pessoas o tempo todo e a atuar
como ponte de diálogo para que todos possam entender e colocar em prática a vocação
da escola, como pensada no primeiro capítulo
deste artigo, e associá-la às particularidades
da unidade.

Dentro da literatura, Libâneo (2012) escreve sobre a importância desse aspecto no
trabalho do gestor:

979

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Após o estudo bibliográfico levantado é possível repensar os conceitos da educação
e suas funções para a sociedade. A educação escolar tem sua função enquanto espaço de
transformação social e espaço de libertação. Espera-se que este estudo traga muitas reflexões
acerca dos desafios escolares, e do papel do gestor escolar numa perspectiva democrática e
participativa, de forma ativa e, acima de tudo, responsável.
Atualmente os problemas, anseios e impasses acerca da educação brasileira são inúmeros e influenciam diretamente no desenvolvimento dos processos educativos para alcançar uma
educação de qualidade. Para tanto, sabe-se que a partir de um trabalho de muito compromisso
e responsabilidade é possível que os gestores educacionais conduzam o trabalho pedagógico e
todas as atividades escolares de forma a buscar a formação integral dos educandos. A partir de
um olhar dinâmico, os professores e gestores podem articular os processos educativos e buscar
uma melhoria e uma transformação nas escolas. Cabe a cada profissional da educação, dentro
de sua comunidade, trilhar caminhos para uma educação mais democrática.
Para os gestores é preciso que os papéis e as funções estejam bastante nítidas, assim
como as possibilidades de mudança para uma construção coletiva da escola que se deseja.
Como condutores e mediadores dos processos pedagógicos de aprendizagem, os gestores
devem planejar ações e atividades que sejam significativas, reformulando o que for necessário
para a construção de um mundo melhor. Tais ações e práticas precisam enaltecer a autonomia,
a solidariedade, a justiça, a ética, o respeito e a aprendizagem coletiva, bem como pautar-se na
diversidade cultural e na vivência cultural e social dos alunos e alunas.
O caminho para encontrar saídas e melhores situações para as diversas problemáticas
que venham a surgir nos espaços escolares só é possível através da constante prática reflexiva e crítica de todos os educadores. A pesquisa, o estudo e a reflexão são fundamentais para
uma prática pedagógica atenta, responsável e sensível às necessidades reais da sociedade. Em
tempo, é importante ressaltar que a democracia, além de ser um processo, contribui para uma
organização dos sistemas escolares, mas, principalmente, contribuem para a formação dos sujeitos escolares envolvidos em sua construção. Ensinar e aprender princípios e valores, como a
democracia, é de extrema importância para a expansão e a extensão de práticas democráticas
em todas as organizações sociais aos quais os indivíduos pertencem, contribuindo para a transformação de diversos espaços para além da escola, bem como para a construção de espaços
de cidadania e justiça, alcançando uma mudança social.
Por fim, desenvolver um projeto educativo democrático que promova
uma educação mais humana e menos domesticadora contribui para uma
formação integral dos sujeitos. Sugere-se a continuidade de estudos
e pesquisas acerca dessa temática, de forma a abrir os campos de
discussão e a expressão e escuta de todos os sujeitos responsáveis
pela construção de uma escola. A escola deve ter seus participantes
ativos para que conheçam e contemplem as reais necessidades da
comunidade escolar.
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A EDUCAÇÃO INCLUSIVA NA PERSPECTIVA DOS
DIREITOS HUMANOS NAS PERSPECTIVA DA
CRIANÇA E DO ADOLESCENTE

RESUMO: A educação está relacionada ao desenvolvimento do homem sendo, portanto, fator
determinante em sua formação intelectual, afetiva e psicológica, bem como na constituição
de seu caráter e ainda do senso de humanidade, já experimentado pela sociedade. A educação
visa à formação integral do ser humano, sendo um processo contínuo de integração à sociedade em todo o curso de sua vida, tendo um papel fundamental para criar uma cultura de respeito à vida e à dignidade humana, combatendo preconceitos e a discriminação. Desta forma
a disseminação de conhecimento e de inserção de todo e qualquer indivíduo independente
das suas condições psicomotoras é fundamental em uma sociedade democrática que visa o
bem estar social e a evolução de direitos individuais e coletivos. Assim, o trabalho desenvolveu-se a partir da pesquisa bibliográfica, com vistas a buscar uma maior familiaridade com a
temática. De modo geral, a importância da inclusão reside na convivência com a diversidade,
pois ensina as pessoas a compreenderem a si e ao próximo, promovendo um bem estar maior
a esses grupos, trazendo a tona os direitos e deveres da sociedade, dando a esses indivíduos
maior dignidade e buscando prover sua capacidade plena de conhecimento.

Palavras-chave: Direitos Humanos; Educação Inclusiva; Diversidade; Direitos Individuais;
Coletivos; Paridade Educacional.
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INTRODUÇÃO

O

presente trabalho trata da evolução nos contextos da educação, em buscar
abranger a sociedade como um todo, com o desenvolvimento dos direitos humanos e das garantias individuais e coletivas, com as mudanças sofridas por
toda sociedade, tivemos um desenvolvimento dos direitos que passou da primeira geração bem
como a evolução da educação e da forma que o conhecimento deve ser aplicado ou compartilhado com todos da sociedade.
Verificamos uma evolução nos direitos fundamentais de homem, em toda sociedade
democrática, com o advento de novos estudos sobre educação, aliados com novas tecnologias
que ajudem na permeação do conhecimento, vimos que há sociedades na busca pelo ideal de
prover oportunidades a todos independente de suas capacidades físicas, mentais e cognitivas,
vimos que houve uma atenção especial da sociedade com estes indivíduos de forma a lhes proporcionar uma igualdade perante aos demais.
Sabemos que nossa norma constitucional prevê que devemos tratar os desiguais na
medida de sua desigualdade para prover uma melhor qualidade de vida e realizações futuras,
para que estes indivíduos venham a serem partes integrantes da sociedade como indivíduos não
apenas de direitos, mas também lhes oferecendo a oportunidade de uma evolução social por
meio da educação para que possam alcançar um futuro com mais dignidade.
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DA EDUCAÇÃO
A educação é a ação que desenvolvemos sobre as pessoas que formam a sociedade, com o fim de capacitá-las de maneira
integral, consciente, eficiente e eficaz, que lhes
permita formar um valor dos conteúdos adquiridos, significando-os em vínculo direto com
seu cotidiano, para atuar consequentemente
a partir do processo educativo assimilado. A
educação para o filósofo grego, Platão era a
de formar o homem para uma sociedade ideal.
Educação significa liberdade e libertação, sendo processo capaz de nos tirar de uma condição de ignorância e imaturidade.
Com o advento da filosofia moderna,
alguns filósofos se debruçaram com ênfase
nas questões sobre o desenvolvimento humano, e a busca pela liberdade pela consciência e pela educação. O filósofo britânico John
Locke acreditava que a educação faz parte
do direito à vida, pois só assim poderão ser
formados seres conscientes, livres e senhores
de si mesmos. Já o filósofo e compositor suíço Jean-Jacques Rousseau formulou também
princípios educacionais que perduram até nossos dias atuais. E afirmava que a verdadeira
finalidade da educação era ensinar a criança e
a aprender a exercer a liberdade.

DIREITOS HUMANOS E EDUCAÇÃO
INCLUSIVA
Segundo estudos feitos por Piovesan
(2007) com a consagração dos direitos de
liberdade, resultante principalmente da Declaração Francesa dos direitos do Homem e do
Cidadão e da Constituição dos Estados Unidos da América de 1787, que surgiram após
o confronto entre governados e governantes e
da insatisfação daqueles com a realidade política, econômica e social de sua época, e que
resultou nessas afirmações dos direitos de indivíduos em face do poder soberano do Estado
absolutista.
Os Direitos humanos da primeira geração são os direitos individuais, que resguardam
as liberdades individuais e impõem limitações
ao poder do Estado, decorrentes da evolução
do direito natural e sofrendo importante influência dos ideais iluministas, como se pode extrair
do pensamento filosófico de Rousseau, Locke
e Montesquieu , principalmente.
Já com a consagração dos direitos de
liberdade, ocorreu um movimento em busca
dos direitos sociais ou prestacionais, como o
direito à educação, configurando, assim, um
dos elementos que marcaram a transição do
constitucionalismo liberal para o constitucionalismo social, direitos que impõem, determinam
ou exigem do Estado enquanto ente propiciador da liberdade humana, cujo sujeito passivo
é o Estado, que tem o dever de realizar prestações positivas aos seus titulares, os cidadãos,
em oposição à posição passiva que se reclamava quando da reivindicação dos direitos de
primeira geração.

No entanto para o pensador alemão
Kant , a educação deve cultivar a moral, despertando para que o homem tome consciência
de que esta deve estar presente em todas as
ações de sua vida, em todo o seu desenvolvimento, em todo o ser, e por efeito, deitando
raízes sobre o Direito, que não subsiste sem
a moral. Os principais objetivos da educação
são: a formação de homens criativos, inventivos e descobridores, de pessoas críticas e
Portanto os direitos fundamentais de
ativas, na busca constante da construção da segunda geração determinam a proteção à
autonomia.
dignidade da pessoa humana, enquanto os de
primeira tinham como preocupação a liberdade em contrapartida ao poder de imperium do
estado. A educação amparada por princípios
que buscam uma sociedade mais justa, sendo
direito de todos, dever do estado e da família,
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visando o pleno desenvolvimento da pessoa,
seu preparo para o exercício da cidadania e
qualificação para o trabalho, em sintonia com
a declaração universal trata dos direitos e garantias fundamentais do homem, para que
se tenha uma vida digna a declaração toma
a educação como um direito fundamental ao
homem, e a inclusão vem para possibilitar a
essas pessoas a chance de exercer um direito
que já possuem, mas que por diversos motivos, tiveram seus direitos reprimidos.

[...] acredita-se que o ordenamento jurídico é um sistema
no qual, ao lado das normas legais, existem princípios
que incorporam as exigências de justiça e dos valores
éticos. Esses princípios constituem o suporte axiológico
que confere coerência interna e estrutura harmônica a
todo o sistema jurídico. O sistema jurídico define-se,
pois, como uma ordem axiológica ou teleológica de
princípios jurídicos que apresentam verdadeira função
ordenadora, na medida em que salvaguardam valores
fundamentais. A interpretação das normas constitucionais advém, desse modo, de critério valorativo extraído
do próprio sistema constitucional. Como atenta Habermas, os princípios morais, de origem jus-racional, são,
hoje, parte integrante do direito positivo. Por essa razão,
a interpretação constitucional assume uma forma cada
vez mais jusfilosófica. À luz dessa concepção, infere-se que o valor da dignidade da pessoa humana, bem
como o valor dos direitos e garantias fundamentais,
vêm a constituir os princípios constitucionais que incorporam as exigências de justiça e dos valores éticos,
conferindo suporte axiológico a todo o sistema jurídico
brasileiro (PIOVESAN, 2007, p. 31-32).

A Constituição de 1988 institucionaliza
a instauração de um regime político democrático no Brasil e proporciona um avanço na consolidação legislativa das garantias e direitos
fundamentais. Através desta Constituição os
direitos humanos também ganham importância
nunca antes verificada nas demais constituições, sendo assim a atual Constituição Federal
Assim sendo, a Constituição Federal
é muito mais avançada em direitos sociais e de 1988, privilegia a temática dos direitos funcivis, se comparada as suas predecessoras.
damentais, os quais, inclusive, são elevados
à cláusula pétrea, o que demonstra a vontade
Dentre os fundamentos que alicerçam constitucional de priorizar esses direitos e gao Estado Democrático de Direito no Brasil, des- rantias. A atual Constituição Federal também
tacam-se a dignidade da pessoa humana (art. inova ao aumentar a dimensão dos direitos e
1º, incisos II e III da Constituição Federal) e garantias, incluindo no catálogo de direitos funa cidadania. De acordo com Flávia Piovesan damentais não apenas os direitos políticos e
(2007, p.26) , “Vê-se aqui o encontro do prin- civis, mas também os sociais sendo a primeira
cípio do Estado Democrático de Direito e dos vez que uma Constituição brasileira insere na
direitos fundamentais, fazendo-se claro que os declaração de direitos os direitos sociais, pois
direitos fundamentais são um elemento bási- nas Constituições anteriores as normas relatico para a realização do princípio democrático, vas a esses direitos encontravam-se espalhatendo em vista que exercem uma função demo- das no âmbito da ordem econômica e social,
cratizadora”. Sobre isso, Jorge Miranda (1988 não constando do título dedicado aos direitos
sentido, de valor e de concordância prática ao e garantias:
sistema dos direitos fundamentais. E ela repousa na dignidade da pessoa humana, ou seja, Além dos direitos individuais, a Constituição de 1988
na concepção que faz a pessoa fundamento e também prevê os direitos coletivos e difusos, os primeiros pertinentes a determinada categoria ou classe
fim da sociedade e do Estado”.
Pode-se afirmar que a Carta Magna de
1988 elege o valor da dignidade humana como
valor essencial, que lhe dá unidade de sentido.
Isto significa que o valor da dignidade humana
informa a ordem constitucional de 1988.

social e os segundos pertinentes a todos e a cada um.
Portanto, “a Carta de 1988, ao mesmo tempo que consolida a extensão de titularidade de direitos, acenando
para a existência de novos sujeitos de direitos, também
consolida o aumento da quantidade de bens merecedores de tutela, por meio da ampliação de direitos sociais,
econômicos e culturais” (PIOVESAN, 2007, p. 34).
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Acrescente-se, nesse sentido, que no
art.210 a Constituição do Brasil admite que
sejam estabelecidos conteúdos mínimos para
o ensino fundamental, de maneira a assegurar
formação básica comum e respeito aos valores
culturais e artísticos, nacionais e regionais. Ou
seja, no usufruto do direito à educação, haverá determinadas pautas comuns, estabelecidas
A Constituição do Brasil proclama pelo Estado, no interesse geral.
abertamente como direito social o direito à
educação, no art.6. Não estabelece, contudo,
No art. 214, inc. III e V , da constituição
de imediato, qualquer especificação de conte- de 1988 fala-se em promoção humanística,
údo ou alcance. Contudo, um conteúdo míni- científica e tecnológica, no sentido de que o
mo pode ser facilmente estabelecido. Nesse Estado deve articular essas realizações com o
sentido, esse direito significa, primariamente, o ensino que há de promover. A educação deve
direito de (igual) acesso à educação, que deve ser vista como um instrumento para a propaser concedido a todos, especialmente para os gação dos direitos humanos, como também é
níveis mais basilares do ensino. Assim, o con- fundamental para se alcançar outros direitos
teúdo inicial (mínimo) do direito à educação é fundamentais. Assim, a educação é, portano de acesso ao conhecimento básico e capa- to um direito fundamental, sendo necessários
citações, que devem ser oferecidas de forma que todos tenham a chance de aprender, senregular e organizadas.
do também incentivados a permanecer no loOs direitos fundamentais representam uma das decisões básicas do constituinte, através da qual os principais valores éticos e políticos de uma comunidade
alcançam expressão jurídica. Os direitos fundamentais
assinalam um horizonte de metas sócio-políticas a alcançar, quando estabelecem a posição jurídica dos cidadãos em suas relações com o Estado, ou entre sim
(LUÑO, 1991 apud PIOVESAN, 2007, p.35).

Foi no Art. 205. A educação, direito de
todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da
sociedade, visando ao pleno desenvolvimento
da pessoa, seu preparo para o exercício da
cidadania e sua qualificação para o trabalho.
Que a Constituição especificou referido direito,
estabelecendo que deve visar ao “pleno desenvolvimento da pessoa”, “seu preparo para
o exercício da cidadania” e a sua “qualificação
para o trabalho”. Esses objetivos expressam o
sentido que a Constituição concedeu ao direito
fundamental à educação. Tem-se, a partir daqui, de compreender um conteúdo da própria
educação, como direito fundamental. Não se
trata mais de qualquer direito à educação, mas
daquele cujas balizas foram construídas constitucionalmente. Isso significa que o direito à
educação é o direito de acesso, mas não um
acesso a qualquer educação, e sim àquela que
atende às preocupações constitucionais.

cal de aprendizado, pois deve ser levado que
cada educador tem o direito de aprender a seu
modo:
A inclusão escolar está articulada a movimentos sociais
mais amplos, que exigem maior igualdade e mecanismos mais equitativos no acesso a bens e serviços. Ligada a sociedades democráticas que estão pautadas
no mérito individual e na igualdade de oportunidades,
a inclusão propõe a desigualdade de tratamento como
forma de restituir a igualdade que foi rompida por formas segregadoras de ensino especial e regular (MANTOAN, 2006a, p.16).
A educação inclusiva constitui um paradigma educacional fundamentado na concepção de direitos humanos,
que conjuga igualdade e diferença como valores indissociáveis, e que avança em relação à idéia de equidade
formal ao contextualizar as circunstâncias históricas da
produção da exclusão dentro e fora da escola. (POLÍTICA NACIONAL DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA,BRASIL,
2008, p. 1).
Quando entendemos que não é a universalidade da espécie que define um sujeito, mas as sua peculiaridades,
ligadas a sexo, etnia, origem, crenças, tratar as pessoas diferentemente pode enfatizar suas diferenças, assim
como tratar igualmente os diferentes pode esconder as
suas especificidades e excluí-los do mesmo modo; portanto, ser gente é correr sempre o risco de ser diferente
(MANTOAN, 2006, p.17).
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Deste modo, ressaltamos a pretensão
de se construir com a diferença uma sociedade em equilíbrio, onde tenhamos o direito de
sermos diferentes ou iguais, dependo da situação diante de nós:
A indiferença às diferenças está acabando, passando
da moda. Nada mais desfocado da realidade atual do
que ignorá-las. Nada mais regressivo do que discriminá-las e isolá-las em categorias genéricas, típicas da necessidade moderna de agrupar os iguais, de organizar
pela abstração de uma característica qualquer, inventada, e atribuída de fora (MANTOAN, 2006, p.22).

A Constituição Federal também prevê a “criação de programas de prevenção e
atendimento especializado para os portadores
de deficiência física, sensorial ou mental, bem
como de integração social do adolescente portador de deficiência, mediante o treinamento
para o trabalho e convivência, e a facilidade
de acesso aos bens e serviços coletivos, com
a eliminação de preconceitos e obstáculos arquitetônicos” (Art. 227, parágrafo 1º, inciso II
da CF/88)
Não obstante as normas constitucionais, bem como as demais já elencadas ao
longo deste estudo, temos na legislação extravagante do estatuto da criança e do adolescente, que dispões sobre os direitos e deveres da
sociedade com os jovens, citando em seus artigos inclusive de forma taxativa os deveres do
estado com a educação de crianças e jovens
com a oferta de uma educação especializada
aos portadores de especialidades.

A Convenção da Guatemala (1999), promulgada no Brasil pelo Decreto nº 3.956/2001
que as pessoas com deficiência têm os mesmos direitos humanos e liberdades fundamentais que as demais pessoas, definindo como
discriminação com base na deficiência toda
diferenciação ou exclusão que possa impedir
ou anular o exercício dos direitos humanos e
de suas liberdades fundamentais. Este Decreto tem importante repercussão na educação,
exigindo uma reinterpretação da educação especial, compreendida no contexto da diferenciação, adotado para promover a eliminação
das barreiras que impedem o acesso à escolarização.
Na perspectiva da educação inclusiva,
a Resolução do Conselho Nacional de Educação/CP nº 1/2002, que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Formação de
Professores da Educação Básica, define que
as instituições de ensino superior devem prever, em sua organização curricular, formação
docente voltada para a atenção à diversidade
e que contemple conhecimentos sobre as especificidades dos alunos com necessidades
educacionais especiais.

Em 2003, é implementado pelo MEC o
Programa Educação Inclusiva: direito à diversidade, com vistas a apoiar a transformação dos
sistemas de ensino em sistemas educacionais
inclusivos, promovendo um amplo processo de
formação de gestores e educadores nos municípios brasileiros para a garantia do direito
de acesso de todos à escolarização, à oferta
Os jovens portadores de deficiência fí- do atendimento educacional especializado e à
sica ou psíquica também recebem atenção es- garantia da acessibilidade.
pecial do Estado quando o assunto é garantia
do direito à educação. O não oferecimento ou
Em 2004, o Ministério Público Federal
oferecimento irregular de atendimento educa- publica o documento O Acesso de Alunos com
cional especializado aos portadores de defici- Deficiência às Escolas e Classes Comuns da
ência pode gerar uma ação de responsabilida- Rede Regular, com o objetivo de disseminar
de por ofensa aos direitos das crianças e dos os conceitos e diretrizes mundiais para a inadolescentes (artigo 208, inciso II do Estatuto clusão, reafirmando o direito e os benefícios
da Criança e do Adolescente).
da escolarização de alunos com e sem deficiência nas turmas comuns do ensino regular.
A Convenção sobre os Direitos das Pessoas
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com Deficiência, aprovada pela ONU em 2006
e da qual o Brasil é signatário, estabelece que
os Estados-Partes devem assegurar um sistema de educação inclusiva em todos os níveis
de ensino, em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social compatível
com a meta da plena participação e inclusão,
adotando medidas para garantir que:

versalidade da educação especial nos diferentes níveis, etapas e modalidades de ensino, a
educação não se estruturou na perspectiva da
inclusão e do atendimento às necessidades
educacionais especiais, limitando, o cumprimento do princípio constitucional que prevê a
igualdade de condições para o acesso e permanência na escola e a continuidade nos níveis mais elevados de ensino (2007, p. 09).

a) As pessoas com deficiência não
sejam excluídas do sistema educacional geral
DIRETRIZES DA POLÍTICA NACIONAL
sob alegação de deficiência e que as crianças
DE EDUCAÇÃO ESPECIAL
com deficiência não sejam excluídas do ensino
fundamental gratuito e compulsório, sob alegaA educação especial é uma modalição de deficiência;
dade de ensino que perpassa todos os níveis,
etapas e modalidades, realiza o atendimento
b) As pessoas com deficiência possam educacional especializado, disponibiliza os reter acesso ao ensino fundamental inclusivo, de cursos e serviços e orienta quanto a sua utiliqualidade e gratuito, em igualdade de condi- zação no processo de ensino e aprendizagem
ções com as demais pessoas na comunidade nas turmas comuns do ensino regular.
em que vivem (Art.24).
O atendimento educacional especiali“Há diferenças e há igualdades, e nem zado tem como função identificar, elaborar e
tudo deve ser igual nem tudo deve ser dife- organizar recursos pedagógicos e de acesrente, [...] é preciso que tenhamos o direito de sibilidade que eliminem as barreiras para a
ser diferente quando a igualdade nos desca- plena participação dos alunos, considerando
racteriza e o direito de ser iguais quando a dife- suas necessidades específicas. As atividades
rença nos inferioriza.” Como afirma MANTOAN desenvolvidas no atendimento educacional
especializado diferenciam-se daquelas realiza(2004, P. 7-8)
das na sala de aula comum. Esse atendimento
No ano de 2006, a Secretaria Especial complementa a formação dos alunos com visdos Direitos Humanos, os Ministérios da Edu- tas à autonomia e independência na escola e
cação e da Justiça, juntamente com a Organi- fora dela.
zação das Nações Unidas para a Educação, a
Ciência e a Cultura – UNESCO lançam o Plano
Nacional de Educação em Direitos Humanos,
que objetiva, dentre as suas ações, contemplar,
no currículo da educação básica, temáticas relativas às pessoas com deficiência e desenvolver ações afirmativas que possibilitem acesso
e permanência na educação superior.
No documento do Ministério da Educação, Plano de Desenvolvimento da Educação:
razões, princípios e programas são reafirmadas a visão que busca superar a oposição
entre educação regular e educação especial.
Contrariando a concepção sistêmica da trans-

Ao longo de todo o processo de escolarização esse atendimento deve estar articulado com a proposta pedagógica do ensino
comum. O atendimento educacional especializado é acompanhado por meio de instrumentos que possibilitem monitoramento e avaliação
da oferta realizada nas escolas da rede pública
e nos centros de atendimento educacional especializados públicos ou conveniados.
A avaliação pedagógica como processo dinâmico considera tanto o conhecimento
prévio e o nível atual de desenvolvimento do
aluno quanto às possibilidades de aprendizagem futura, configurando uma ação pedagógi989
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ca processual e formativa que analisa o desempenho do aluno em relação ao seu progresso
individual, prevalecendo na avaliação os aspectos qualitativos que indiquem as intervenções pedagógicas do professor. No processo
de avaliação, o professor deve criar estratégias
considerando que alguns alunos podem demandar ampliação do tempo para a realização
dos trabalhos e o uso da língua de sinais, de
textos em Braille, de informática ou de tecnologia assistiva como uma prática cotidiana.
Para atuar na educação especial, o
professor deve ter como base da sua formação, inicial e continuada, conhecimentos gerais
para o exercício da docência e conhecimentos
específicos da área. Essa formação possibilita
a sua atuação no atendimento educacional especializado, aprofunda o caráter interativo e interdisciplinar da atuação nas salas comuns do
ensino regular, nas salas de recursos, nos centros de atendimento educacional especializado,
nos núcleos de acessibilidade das instituições
de educação superior, nas classes hospitalares e nos ambientes domiciliares, para a oferta
dos serviços e recursos de educação especial.
Para assegurar a intersetorialidade na implementação das políticas públicas a formação
deve contemplar conhecimentos de gestão de
sistema educacional inclusivo, tendo em vista o
desenvolvimento de projetos em parceria com
outras áreas, visando à acessibilidade arquitetônica, aos atendimentos de saúde, à promoção de ações de assistência social, trabalho e
justiça.
Os sistemas de ensino devem organizar as condições de acesso aos espaços, aos
recursos pedagógicos e à comunicação que
favoreçam a promoção da aprendizagem e a
valorização das diferenças, de forma a atender
as necessidades educacionais de todos os
alunos. A acessibilidade deve ser assegurada
mediante a eliminação de barreiras arquitetônicas, urbanísticas, na edificação – incluindo instalações, equipamentos e mobiliários – e nos
transportes escolares, bem como as barreiras
nas comunicações e informações.

Para a implementação do plano de desenvolvimento da escola é publicado o Decreto
nº 6.094/07, que estabelece nas diretrizes do
Compromisso Todos pela Educação, a garantia
do acesso e permanência no ensino regular e
o atendimento às necessidades educacionais
especiais dos alunos, fortalecendo seu ingresso nas escolas públicas.
A partir da visão dos direitos humanos
e do conceito de cidadania fundamentado no
reconhecimento das diferenças e na participação dos sujeitos, decorre uma identificação
dos mecanismos e processos de hierarquização que operam na regulação e produção das
desigualdades. Essa problematização explicita
os processos normativos de distinção dos alunos em razão de características intelectuais,
físicas, culturais, sociais e lingüísticas, entre
outras, estruturantes do modelo tradicional de
educação escolar.
A educação especial se organizou tradicionalmente como atendimento educacional
especializado substitutivo ao ensino comum,
evidenciando diferentes compreensões, terminologias e modalidades que levaram à criação
de instituições especializadas, escolas especiais e classes especiais. Essa organização,
fundamentada no conceito de normalidade/
anormalidade, determina formas de atendimento clínico-terapêuticos fortemente ancorados nos testes psicométricos que, por meio
de diagnósticos, definem as práticas escolares
para os alunos com deficiência.

ATENDIMENTO DOS ALUNOS NA
EDUCAÇÃO ESPECIAL
O acesso à educação tem início na
educação infantil, na qual se desenvolvem as
bases necessárias para a construção do conhecimento e desenvolvimento global do aluno. Nessa etapa, o lúdico, o acesso às formas
diferenciadas de comunicação, a riqueza de
estímulos nos aspectos físicos, emocionais,
cognitivos, psicomotores e sociais e a convivência com as diferenças favorecem as rela990
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ções interpessoais, o respeito e a valorização
Considera-se pessoa com deficiência
da criança.
aquela que tem impedimentos de longo prazo,
de natureza física, mental ou sensorial que, em
Por muito tempo perdurou o entendi- interação com diversas barreiras, podem ter
mento de que a educação especial, organizada restringida sua participação plena e efetiva na
de forma paralela à educação comum, seria a escola e na sociedade. Os alunos com transforma mais apropriada para o atendimento de tornos globais do desenvolvimento são aquealunos que apresentavam deficiência ou que les que apresentam alterações qualitativas das
não se adequassem à estrutura rígida dos sis- interações sociais recíprocas e na comunicatemas de ensino.
ção, um repertório de interesses e atividades
restrito, estereotipado e repetitivo. Incluem-se
Essa concepção exerceu impacto dura- nesse grupo alunos com autismo, síndromes
douro na história da educação especial, resul- do espectro do autismo e psicose infantil. Alutando em práticas que enfatizavam os aspectos nos com altas habilidades/superdotação derelacionados à deficiência, em contraposição à monstram potencial elevado em qualquer uma
sua dimensão pedagógica. Os desenvolvimen- das seguintes áreas, isoladas ou combinadas:
tos de estudos no campo da educação e dos intelectual, acadêmica, liderança, psicomotricidireitos humanos vêm modificando os concei- dade e artes, além de apresentar grande criatos, as legislações, as práticas educacionais tividade, envolvimento na aprendizagem e ree de gestão, indicando a necessidade de se alização de tarefas em áreas de seu interesse
promover uma reestruturação das escolas de (BRASIL, 2006).
ensino regular e da educação especial.
Para o ingresso dos alunos surdos nas
Em 1994, a Declaração de Salaman- escolas comuns, a educação bilíngue – Língua
ca proclama que as escolas regulares com Portuguesa/Libras desenvolve o ensino escoorientação inclusiva constituem os meios mais lar na Língua Portuguesa e na língua de sinais,
eficazes de combater atitudes discriminatórias o ensino da Língua Portuguesa como segunda
e que alunos com necessidades educacionais língua na modalidade escrita para alunos surespeciais devem ter acesso à escola regular, dos, os serviços de tradutor/intérprete de Libras
tendo como princípio orientador que “as esco- e Língua Portuguesa e o ensino da Libras para
las deveriam acomodar todas as crianças in- os demais alunos da escola. O atendimento
dependentemente de suas condições físicas, educacional especializado para esses alunos
intelectuais, sociais, emocionais, lingüísticas é ofertado tanto na modalidade oral e escrita
ou outras” (BRASIL, 2006, p.330).
quanto na língua de sinais. Devido à diferença
lingüística, orienta-se que o aluno surdo esteja
O conceito de necessidades educacio- com outros surdos em turmas comuns na esnais especiais, que passa a ser amplamente cola regular (BRASIL, 2006).
disseminado a partir dessa Declaração, ressalta a interação das características individuais
O atendimento educacional especialidos alunos com o ambiente educacional e so- zado é realizado mediante a atuação de profiscial. No entanto, mesmo com uma perspectiva sionais com conhecimentos específicos no enconceitual que aponte para a organização de sino da Língua Brasileira de Sinais, da Língua
sistemas educacionais inclusivos, que garanta Portuguesa na modalidade escrita como seo acesso de todos os alunos e os apoios ne- gunda língua, do sistema Braille, do Soroban,
cessários para sua participação e aprendiza- da orientação e mobilidade, das atividades de
gem, as políticas implementadas pelos siste- vida autônoma, da comunicação alternativa,
mas de ensino não alcançaram esse objetivo do desenvolvimento dos processos mentais
(BRASIL, 2006).
superiores, dos programas de enriquecimento
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curricular, da adequação e produção de mateA educação especial direciona suas
riais didáticos e pedagógicos, da utilização de ações para o atendimento às especificidades
recursos ópticos e não ópticos, da tecnologia desses alunos no processo educacional e, no
assistiva e outros (BRASIL, 2006).
âmbito de uma atuação mais ampla na escola, orienta a organização de redes de apoio, à
Participam dessa modalidade de en- formação continuada, a identificação de recursino os estudantes público-alvo da educação sos, serviços e o desenvolvimento de práticas
especial, ou seja, com deficiência (visual, au- colaborativas. Considera-se que as pessoas
ditiva, física e intelectual) (BRASIL, 2015), com se modificam continuamente, transformando o
transtorno global de desenvolvimento e com al- contexto no qual se inserem. Esse dinamismo
tas habilidades ou superdotação. Ela deve ser exige uma atuação pedagógica voltada para
oferecida, preferencialmente, na rede regular alterar a situação de exclusão, reforçando a imde ensino e de forma complementar e/ou su- portância dos ambientes heterogêneos para a
plementar (BRASIL, 2008). O termo “preferen- promoção da aprendizagem de todos os alucialmente” não diz respeito à educação regular nos.
e sim ao atendimento educacional especializado.
Cabe aos sistemas de ensino, ao organizar a educação especial na perspectiva da
educação inclusiva, disponibilizar as funções
de instrutor, tradutor/intérprete de Libras e guia-intérprete, bem como de monitor ou cuidador
dos alunos com necessidade de apoio nas atividades de higiene, alimentação, locomoção,
entre outras, que exijam auxílio constante no
cotidiano escolar. Na perspectiva da educação
inclusiva, a educação especial passa a integrar
a proposta pedagógica da escola regular, promovendo o atendimento às necessidades educacionais especiais de 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 necessidades educacionais especiais desses alunos (BRASIL,
2006).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o presente estudo, verificamos uma evolução nos direitos fundamentais do homem,
que passou da busca por direitos a liberdade, para consolidar os direitos sociais e os deveres do
estado, com seus cidadãos, os efeitos da evolução dos direitos humanos e a busca dos direitos
sociais fez com que houvesse o nascimento de uma sociedade democrática, vimos que com
essa nova percepção de direitos e deveres as sociedades buscaram prover oportunidades a
todos independente de suas capacidades físicas, mentais e cognitivas, ao qual houve uma atenção especial da sociedade com estes indivíduos de forma a lhes proporcionar uma igualdade
perante aos demais. Com o advento dos direitos humanos, presente na nossa norma constitucional prevê que devemos tratar os desiguais na medida de sua desigualdade para prover uma
melhor qualidade de vida e realizações futuras, para que estes indivíduos venham a ser partes
integrantes da sociedade como indivíduos não apenas de direitos mas também oferecendo-lhes
a oportunidade de uma evolução social por meio da educação para que possam alcançar um
futuro com mais dignidade.
Concluindo que a escola deve ser o primeiro palco para harmonizar as questões das
igualdades com as diferenças, para que os alunos não percam seu valor como pessoa humana,
desta forma vale salientar que as propostas da educação inclusiva busca trazer mudanças para
que os indivíduos que dela sejam dependentes possam se tornar no futuro com o conhecimento
adquirido pessoal com plena liberdade, pois não há nada mais libertador para mente humana
do que o acesso ao conhecimento.
Com isso a educação inclusiva mostra aos indivíduos que dela dependem, que no futuro
possam se tornará plenamente independentes, oferecendo–lhes dignidade como pessoas, profissionais com oportunidade de buscar junto à sociedade um espaço digno, neste ponto vale ressaltar que a metamorfose educacional deverá sempre ocorrer na medida em que houver maior
evolução técnica na forma de se aplicar o conhecimento, bem como nas evoluções das normas
para ofertar-lhes novas oportunidades de igualdade aos desiguais. Portanto o maior plano de
igualdade que a sociedade pode ofertar aos seus indivíduos é o da educação.
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A IMPORTÂNCIA DA AFETIVIDADE NO TRATO
COM AS CRIANÇAS NAS RELAÇÕES ESCOLARES

RESUMO: Este artigo tem como tema a importância da afetividade no trato com as crianças
nas relações escolares. Para contextualizar o apontamento as oportunidades que professores
e profissionais da educação poderão ter no estudo e análise da educação, com o intuito de
adquirir em sua vivência educacional o trato afetivo com as crianças para colaborar de uma
forma mais humana em seu trabalho com foco em suas ações. Para isso nortearam este estudo com base, teórica para vislumbrar especificidades das relações afetivas como um desafio
aos educadores, com o objetivo de atingir o seu interesse pelo crescimento dos alunos, respeitando suas condições individuais, construindo um ambiente mais agradável e propício para
a melhor aprendizagem. Esse estudo visa demonstrar que os dados obtidos explicitaram que
o aprendizado e desenvolvimento da criança dependem diretamente das relações afetivas
entre o professor e o aluno, suas relações com os colegas e demais profissionais da educação.
Esse primeiro convívio fora do ambiente familiar deve ser pautado em um ambiente de respeito, afetividade, autonomia e compreensão mútua.

Palavras-chave: Afetividade; Aprendizagem; Importância; Professor-Aluno; Relações; Respeito.
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INTRODUÇÃO

E

ssa pesquisa é embasada na preocupação com a afetividade como um fator determinante na construção da autoestima da criança no ambiente escolar, procurando
buscar na bibliografia indagações acerca da aprendizagem significativa um processo de educação para a vida, com relações significativas entre professor e aluno, e colaboração de todos os envolvidos na unidade escolar, família e comunidade.
A escola deve se ocupar com seriedade com a questão do saber e do conhecimento.
Porém a escolarização consciente depende do objetivo de formar um cidadão capaz para a vida
com toda sua complexidade e diferenças que ela apresenta, com isso devemos nos atentar ao
fato de que cada ser é único e sente o mundo a sua individualidade e tem suas próprias visões,
história, família e sentimentos.
Em meio ao processo de escolarização da criança pressupõe-se que poderão ocorrer
diversas interações onde afetividade está presente, é neste aspecto que será traçado o presente
estudo. Com o foco na reflexão sobre como afetividade pode ser um agente facilitador no processo de ensino aprendizagem.
Atualmente um dos problemas enfrentados é a prática condicionada a característica individual do professor ou, muitas vezes, é ignorada como prática educacional o que gera efeitos
negativos durante todo o percurso escolar, pois considerando que a interação afetiva também
interfere no cognitivo da criança. O desejo de aprender aumenta significativamente quando a
criança sente que é tratada com amor, respeito, atenção e cuidado pelo professor, essa postura
afetiva colabora para uma boa relação entre professor e aluno incentivando assim o processo
de aprendizagem.
Assim, justifica-se a presente pesquisa no sentido de discutir a importância da afetividade nas relações escolares. Como objetivo geral, apresenta-se a discussão de como a afetividade entre docente e aluno se faz necessária para o desenvolvimento não só dos conteúdos mas
do desenvolvimento integral desse indivíduo.
Para tanto, temos como objetivo específico demonstrar a importância do desenvolvimento dessas crianças, realizando uma revisão sobre conceitos e práticas, embasado na preocupação com a afetividade como fator determinante na construção da autoestima da criança dentro
da escola, buscando questões relativas a uma aprendizagem significativa com a parceria entre
professores e aluno, e dos demais atores sociais, família e comunidade.
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pulsiona. Segundo a autora a partir nascimento desenvolve-se o psique por intermédio de
Segundo Rossini (2001), o fator emo- acontecimentos que geram experiências emocional é um organizador interno das reações cionais (FREUD, 1996).
que funciona como um mecanismo que transO bebê divide com a mãe os mesmos
forma os sentimentos em tensões. A emoção
conserva a função de organizar internamente sentimentos, e essa ligação faz com que o
nosso comportamento, exercitando, estimulan- bebê mantenha ligação com a amamentação
do ou freando todas as nossas reações. A afe- que lhe proporciona experiências inconscientividade é responsável pelo sentido e percep- tes. Quando o bebê se sente confortável sua
ção da realidade é a parte do psiquismo que experiência física é a sensação fantasiosa de
determina o significado sentimental de nossas satisfação, prazer e bem-estar. Em situações
experiências, que conforme a vivência todos que causem desconforto físico o sentimento é
os esses sentidos são atribuídos pelo nosso de rejeição e perseguição (FREUD, 1996).
emocional:
As experimentações de desprazer ou
A afetividade acompanha o ser huma- de prazer quebram o ego ativando um mecano desde o nascimento até a morte. Ela “está” nismo de defesa, em que podemos encontrar
em nós como fonte geradora de potência, de dois lados: o bom e o mau que serão definidos
energia. [...] os que possuem uma boa relação conforme a sensação manifestada, em caso
afetiva são seguras, têm interesse pelo mun- de más sensações gera frustração, medo e
do que as cerca, compreendem melhor a rea- ansiedade. Na manifestação de boas sensalidade e apresentam melhor desenvolvimento ções manifesta-se o sentimento de gratidão ao
intelectual. [...] A falta de afetividade leva à re- carinho que recebe. A dependência total para
jeição aos livros, à carência de motivação para que seja satisfeita as suas necessidades gera
a aprendizagem, à ausência de vontade de angústia, pois é muito difícil que outra pessoa
crescer. Portanto, uma das nossas máximas é: consiga satisfazer as necessidades conforme
Aprender deve estar ligado ao ato afetivo, deve suas vontades e desejos (FREUD, 1996).
ser gostoso, prazeroso (ROSSINI, 2001, p.9).
A afetividade é composta por uma séDesta maneira a afetividade se torna rie de fenômenos psíquicos que se manifestam
um fator extremamente importante nas rela- através de emoções ou sentimentos em conções humanas, crucial ao longo da vida do junto da impressão de satisfação ou insatisfaindivíduo, se manifesta decorrer da vida sen- ção, agrado ou desagrado, prazer ou dor, aledo responsável pela formação do ser humano gria ou tristeza; e afeto, a Psicanálise investiga
orientando suas orientações sociais, postura os estados afetivos, agradável ou não, simples
e comportamento. Assim: “Afeto é um estado ou qualificado, se apresentando de forma de
afetivo penoso ou agradável, vago ou qualifi- uma descarga rude ou como tonalidade mais
cado. Toda pulsão (equivalente de impulso) se branda (FREUD, 1996).
exprime nos dois registros: o do afeto e o da reA partir do nascimento até em média
presentação, o afeto é a expressão qualitativa
três
meses
a criança já pode demonstrar o que
da quantidade de energia pulsional e de suas
prefere com relação a estímulos externos e os
variações” (FREUD,1920, s/p).
reconhece através da voz, rosto e temperatura
Podemos afirmar assim a sua impor- das pessoas, associando assim essas caractetância e as consequências na nossa vida, con- rísticas que derivam de detalhes como o rosto
forme seu modo e intensidade. Logo para Me- materno, o carinho recebido e a forma que é
lanie Klein nosso organismo responde através cuidada em um ritmo biológico que irá determida afetividade a estimulação externa, fazendo nar sua adaptação aos adultos e ao mundo em
ligação com a concepção da autora que de- sua volta (ROSSINI, 2001).
termina o afeto como uma força que nos im-

AFETIVIDADE
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Do quarto mês em diante a criança já
é capaz de escolher conforme suas interações
as pessoas de sua preferência, que geralmente ocorre pela relação de cuidado e adaptação proporcionada pelo adulto de seu convívio
mais comum, que gera ao seu ritmo biológico
adaptação e flexibilidade. Porém nessa fase
ainda não consegue rejeitar o cuidado de pessoas desconhecidas, por não terem condições
de avaliar o perigo que isso representa (ROSSINI, 2001).
Aproximadamente aos seis meses de
vida a criança já desenvolve sensação de apego, onde existe uma manifestação evidente de
apego com as pessoas de sua convivência e
onde desenvolvem a rejeição por pessoas desconhecidas. Assim utilizam de suas capacidades de manifestação como o choro para aproximar as pessoas que preferem, manifestam
ansiedade e protestam em caso de distância
dessas pessoas e em caso de proximidade demonstram tranquilidade e felicidade (ROSSINI,
2001).

AFETIVIDADE NO CONTEXTO
ESCOLAR
Segundo Wallon (2003), se desenvolver enquanto indivíduo acontece a partir da
interação com grandes variedades de fatores
ambientais. O foco da teoria é uma relação
complementar entre os fatores orgânicos e socioculturais.
Para o autor (2003), esses processos
envolvem o desenvolvimento da aprendizagem
de conceitos abstratos, onde a criança desenvolve a capacidade de pensar afetivamente
nos aspectos que envolvem os seus sentimentos, suas emoções e desejos sendo capaz de
nomeá-los por meio da linguagem oral.
A aquisição da linguagem permite que
se internaliza formas culturalmente dadas de
comportamento, onde sistemas simbólicos são
construídos de dentro para fora da criança interpretando o mundo real. Desta maneira, os
vínculos afetivos constituem-se instrumentos
que permitirão a apreensão intelectual significativa, dado o grau de envolvimento entre a
criança e o adulto, pois possibilita a expressão
e comunicação entre eles (WALLON, 2003).

Sempre buscando através de comportamentos, manter essa proximidade com pessoas de sua preferência, se utilizando dessa
postura para estabelecer seus contatos físicos
e sociais. Quando a criança adquire capacidade intelectual, de se locomover e falar, ela
adquire certa independência frente às pessoas
que são apegadas e através de suas experiências em seu meio de convívio as separações
Com o passar do tempo, os vínculos o
breves dessas pessoas são mais aceitas. Sua papel na relação pai-filho aumenta em relação
conduta exploratória se torna mais livre abs- à primeira infância, outras relações se estabetendo a necessidade de contato físico estreito
lecem além da família. Assim se aumenta signi(ROSSINI, 2001).
ficantemente o papel do professor e sua figura
A criança desenvolve sua personalida- tanto nos aspectos sociais quanto no processo
de através de suas relações afetivas é o fruto de ensino e aprendizagem (BRANDEN, 1998).
de experiências de apego provenientes da primeira infância e estabelecem o alicerce para
todas as relações afetivas ao longo de sua
vida, com isso irá criar condições de interpretação e organização de sua conduta como indivíduo (ROSSINI, 2001).

A orientação afetiva frente as nossas
atitudes diante disto deve ser considerada tão
importante quanto o aspecto cognitivo, mesmo
porque ambos se inter-relacionam e tem imenso significado na educação. O educador estabelece em sua didática o seu entendimento
de mundo e sua compreensão quanto à aprendizagem. Os alunos influenciam imensamente
nesse processo que será pautado nas suas necessidades, características sociais e regionais
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que o cercam e onde é construída sua relação
com o mundo e o ambiente escolar logo depois de sua família, é onde será estabelecido
esse contato (BRANDEN, 1998).

O EDUCADOR COMO INTERMEDIADOR
DESSE PROCESSO
Segundo Borba e Spazziani (2007), o
trabalho docente é carregado de uma função
social, pois, quando realizado competentemente, através da mediação oportunizando ao aluno relacionar os acontecimentos e situações a
sua volta e buscar ações e atitudes que possam transformar o meio em que vive.

Além dessa relação com os pais e a
escola estabelece-se outras relações com o
mundo adulto, onde cuidado se estabelece
no ambiente escolar por meio dos professores que será o suporte deste novo vínculo, que
irá ampliar seu entendimento e conhecimento
sobre o mundo através de suas atitudes e ideEsse processo reflexivo organiza a diais onde desenvolve potencialidades capazes mensão afetiva que o indivíduo possui ao posde criar maior campo para a compreensão do sibilitar a percepção de pertencer à realidade
mundo (GALVÃO, 1995).
(BORBA e SPAZZIANI, 2007). Além de uma
presença afetiva, a relação do adulto oferece
Pode-se refletir que o ambiente escolar à criança, modelos de referência e sentimento
entendido como, o local que possibilita uma de segurança.
vivência social diferente da do grupo familiar,
tem um relevante papel, que, não é como já se
As reações emocionais provocadas
pensou o de compensar carências (culturais, pela afetividade envolvida nas relações sociais
afetivas, sociais, etc.) do aluno, e sim, oferecer influenciam o comportamento infantil inclusia oportunidade de ter acesso a informações ve no processo educacional. Neste sentido, o
e experiências novas e desafiadoras capazes exercício eficaz do pensamento somente será
de provocar transformações e de desencadear conseguido se as atividades desenvolvidas foprocesso de desenvolvimento e comportamen- rem emocionalmente carregadas de significato (REGO, 2005, p.62).
dos (PULASKI,1980).
Considera-se então que o papel social
do adulto consiste em intermediar esse diálogo
criança-mundo, diálogo este que possibilitará a
compreensão e a transformação do seu conhecimento. Sob a mesma reflexão, fundamentado
na Pedagogia freiriana, Gadotti (2005, p.11),
coloca que: “A teoria do conhecimento de Paulo Freire reconhece que o ato de conhecer e de
pensar está diretamente ligado à relação com
o outro. O conhecimento precisa de expressão
e de comunicação. Não é um ato solitário”.
Conforme o autor (2005), o educador
desempenha um papel estruturador no processo educativo dos educandos, oferecendo e
desenvolvendo mecanismos para que possam
construir e compartilhar as ideias que têm a
respeito das coisas.

Um fato sintetizado sob uma base permeada pela emoção é recordado e expressado
de forma mais sólida, firme e significativa ao
longo da construção de conhecimentos. Segundo Piletti, (1988, p. 24): “No decorrer de
sua vida diária, o aluno sofre uma série de influências que vão ter repercussões, negativas ou
positivas, em seu trabalho escolar”.
A interação com a mãe, garante à
criança uma condição de comunicar se com o
meio, é gradualmente substituído pelas novas
relações sociais comumente estabelecidas nas
instituições educativas e sobre as quais a criança estabelece a qualidade de suas comunicações. Dessa forma, a qualidade da interação
entre docente e aluno no processo pedagógico confere, ao objeto a conhecer, um sentido
afetivo, a partir da forma com que se realizam
essas experiências de aprendizagem.
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Na medida em que a criança vai se desenvolvendo, as necessidades afetivas se deslocam do plano fisiológico para o plano cognitivo. Assim, conforme coloca Tassoni (2000,
p.14): “Mesmo mantendo-se o contato corporal como forma de carinho, falar da capacidade
do aluno, elogiar o seu trabalho, reconhecer
seu esforço, constitui-se formas cognitivas de
vinculação afetiva”.
Neste contexto, a linguagem enquanto diálogo mútuo é a ponte entre o adulto e a
criança, que já dispõe de funções representativas e de capacidade de abstração e reflexão
de ideias e conceitos simples. As relações afetivas permeadas por cargas afetivas positivas
marcam o processo de aquisição do objeto do
conhecimento contribuindo também à construção da autonomia à medida que possibilita a
confiança dos alunos no professor, em suas
capacidades e decisões (BRANDEN, 1998).
A compreensão do mundo é de suma
importância para que se possa estar nele. Essa
apreensão do real, instrumentalizada pela sensibilidade e reflexão, só é possível com a realização de um pensar, sentir, imaginar e agir
no próprio campo do real. Refletir sobre esse
processo, é fundamental para compreender
que as emoções e sentimentos fazem parte da
vida do ser humano e constitui um aspecto de
fundamental importância na vida psíquica. As
emoções e sentimentos são como alimentos
de nosso psiquismo e estão presentes em todas as manifestações durante a vida.
Necessitamos deles porque: “[...] orientam-nos e nos ajudam nas decisões” (BOCK;
FURTADO;TEIXEIRA, 1999, p. 198). Sobre
esse aspecto, ainda de acordo com os autores,
a relação intrínseca entre os objetivos sócio-afetivos e cognitivos da educação requer um
contexto de relações entre adultos e crianças
permeadas pelo respeito recíproco, pela afeição e pela confiança garantindo à criança um
ambiente favorável ao seu desenvolvimento intelectual e moral.

A afetividade e a inteligência permitem
aos indivíduos atingir níveis de evolução cada
vez mais complexos. Essa integração entre afeto e cognição é o que fundamenta o entendimento de um desenvolvimento integral do ser
humano.Na escola não existe separação entre
o pensar e o agir, pois, os sujeitos ali envolvidos não se desapropriam de aspectos afetivos
que compõem sua personalidade ao entrar na
sala de aula (BORBA e SPAZZIANI, 2007).
Para os autores (2007), ainda existem
os aspectos cognitivos trazidos pelos educandos existe a necessidade afetiva que muitas
vezes não é satisfeita e nem compreendida
pela família.O educador deve compreender as
necessidades individuais e afetivas para a vida
de sentimentos humanos. O amor, o respeito,
o desejo, são aspectos irrelevantes. A família
também influencia no desenvolvimento infantil
em vários aspectos e um deles é na vida escolar (BRANDEN, 1998).
Uma aprendizagem significativa inicia-se com as relações sociais, que são aspectos importantes durante o desenvolvimento da
pessoa. As atividades devem ser significativas
em relação ao seu cotidiano. O docente precisa ter plena consciência da influência que ele
exerce sobre a criança ao desenvolver hábitos,
estimulando-a a ter sua própria independência.
A criança adquire segurança tendo o professor
como modelo ou suporte na compreensão de
suas atitudes. Ou seja, na infância é preciso
apresentar contextos com os quais a criança
se identifique:
[...] Para ajudar a pensarem por si mesmas, a caminharem em direção a tornarem-se
independentes, desembaraçadas, autossuficientes, devemos perguntar a nós mesmos:
[...] – Estou sendo para as crianças um modelo
de pessoa que questiona constantemente, que
sempre está buscando respostas mais apropriadas, que está mais interessada no diálogo
e na descoberta do que na memorização dos
fatos? [...] (LIPMAN; SHARP; OSCANYAN apud
DANIEL, 2000, p.740).
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Segundo Macedo (2005), a curiosidade faz parte da criança sendo apresentada em
níveis crescentes a cada fase de seu desenvolvimento. A criança precisa compreender os
processos que envolvem a vida em sociedade
permitindo o processamento dessa novidade
que está sendo apresentada como um estímulo para novas descobertas ou curiosidades
tornando-a capaz de crescer individualmente e
socialmente.

morização, mas uma mudança de atitudes que
implica em considerar as trocas afetivas na interação cotidiana. A individualidade deve ser
portanto respeitada, já que existem diferenças
nos ritmos e mecanismos de aprendizagens
por elas criados. A exigência na padronização
de resultados faz com que a escola desrespeite a singularidade humana (RESTREPO, 1998).
Ainda, Rêgo, ao realizar estudos sobre
os escritos de Vygotsky, acrescenta que:
A singularidade de cada indivíduo não
resulta de fatores isolados (por exemplo, exclusivamente da educação familiar recebida, do
contexto sócio político da época em que viveu,
da classe social a que pertence, etc.), mas, da
multiplicidade de influências que recaem sobre o sujeito no curso de seu desenvolvimento
(RÊGO, 2005, p. 60).

Nesta concepção (2005), a prática
docente está desta forma permeada por responsabilidades, compromisso, senso crítico e
autoconsciência. Além disso, o educador deve
ter, subjetivamente, vocação e prazer por ensinar. Sua prática educativa deve,antes de tudo,
ser uma extensão de seus princípios e valores
éticos. Assim, a ampliação do ambiente social
configurada pela escola e o surgimento de novas situações e outras realidades faz com que
A atenção à individualidade infantil é
a criança viva em constante estado de curiosi- enfatizada no Referencial Curricular para a Edudade exigindo do professor o suprimento des- cação infantil quando, definindo a identidade,
sas necessidades.
afirma que: “É um conceito do qual faz parte a
ideia de distinção, de uma marca de diferença
Uma das funções da escola como cen- entre as pessoas, a começar pelo nome, setro de produção sistemática de conhecimento, guido das características físicas, de modos de
é trabalhar criticamente os conteúdos, os fa- agir e de pensar e da história pessoal” (BRAtos e as linguagens. É imprescindível, portanto, SIL, 1998, p.13).
que a escola instigue constantemente a curiosidade do educando em vez de “amaciá-la” ou
A autodisciplina é construída pela pró“domesticá-la” (FREIRE, 1996, p. 123-124).
pria criança, fundamentada pela observação e
A capacidade cognitiva quase sem- análise do exemplo do professor que demonspre surge a indagação sobre como funciona tra por suas atitudes, posturas e ideia, um
a aprendizagem do indivíduo diante de deter- respeito à criança e às suas particularidades.
minado conhecimento. Esta capacidade é em Desta forma, o professor é uma referência de
parte determinada pelo modo como são apre- comportamento para os educandos uma vez
sentados os conhecimentos e pelo seu signifi- que:
cado afetivo. A inter-relação entre pensamento
e ação caracteriza todas as realizações huma[...] deve tomar a sério sua condição de
nas, assim, como diz Pulaski, (1986, p. 27), “as escultor de sensibilidades. Assim, como se enoperações mentais, emergem de ações moto- trega ao artista o mármore ou a tela para que
ras e experiências sensoriais que são interiori- crie uma obra de arte, a nós se nos oferecem
zadas” pelas crianças.
diariamente seres humanos para interagirmos
e cultivarmos com eles climas de sensibilidaDessa forma, num processo educati- des que permitam alcançar um estado estético
vo deve-se buscar uma ação ou uma práxis favorável à plena expressão das singularidades
reflexiva possibilitando não a repetição e me- (RESTREPO, 1998, p.81).
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Quando o professor apresenta uma
relação de carinho, respeito e cuidado para
com os alunos é possível esses sentimentos e
consequentemente pelo seu trabalho guiando
seu comportamento e dando provas de humor
oportuno quando houver necessidade. Deve
manifestar um amor individual e coletivo pelos
alunos renunciando muitas vezes a sua opinião
a fim de buscar da realização das necessidades infantis adaptando-se à idade, à psicologia
e ao processo de desenvolvimento de cada
criança (MARCHAND, 1985).

as suas contribuições para o desenvolvimento
das crianças, tema abordado neste presente
artigo.

Assim, foram analisados artigos, trechos de livros, sites, monografias, entre outros
documentos, incluindo observações realizadas
no dia a dia da escola sobre a temática, a fim
de gerar discussões e reflexões a respeito do
tema e assim contribuir para uma melhor compreensão da afetividade no ambiente escolar
refletindo no desenvolvimento dos aspectos
cognitivos, motores, sensoriais, entre outros,
Desta forma, uma aprendizagem signi- melhorando a aprendizagem e a qualidade de
ficativa envolve muito mais a forma de ensinar vida desses educandos.
estabelecida e construída pelo professor do
que o próprio conteúdo. O educador trás os
educandos para si através do próprio prazer
de ensinar, fornecendo-lhes elementos afetivos para que eles saibam conviver e resolver
as mais diversas situações do dia-a-dia e tirar
delas conhecimentos significativos por toda a
vida.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa teve por objetivo
realizar levantamento bibliográfico a respeito
da afetividade documental a fim de discutir
sobre o desenvolvimento da afetividade bem
como suas implicações e consequências, nas
relações escolares, não só entre aluno e aluno,
mas também entre aluno e professor. Assim,
para a realização desta pesquisa escolheu-se
metodologia qualitativa, pois, esta é um tipo de
pesquisa de caráter conclusivo, uma vez que
tem por objetivo quantificar ou qualificar um
dado problema, neste caso, a importância do
desenvolvimento da atividade no ambiente escolar, a fim de compreender a sua dimensão
dentro do processo educativo.
Como aporte teórico para o desenvolvimento deste artigo, baseamo-nos em Tassoni
(2000), Rego (2005), Macedo (2005), Borba
e Spazziani (2007), entre outros autores que
trazem a problemática referente ao desenvolvimento das relações de afetividade bem como
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A conclusão do presente trabalho trouxe a possibilidade de melhor compreender através
do embasamento teórico a forma com que as crianças constroem as suas relações sociais do
nascimento até o momento da primeira infância, através de meios a princípio físicos e posteriormente através de aspectos mais subjetivos definidos como emoções, desejos e sentimentos.
É certo que esse período é determinante para a construção da identidade adotada na
vida adulta e a criança cria suas referências tanto de comportamento quanto de moral utilizando
como modelo os adultos com quem convive como modelos a serem seguidos. O contato prático estabelece princípios úteis a situações cotidianas de convívio social, e o afetivo responsável
pelos sentimentos perceptíveis nas relações que se estabelecem socialmente.
A afetividade quando aplicada com cargas afetivas positivas, assegura a segurança e
o conforto emocional em frente às descobertas feitas pelas crianças em sua constante busca
conhecimento de si mesmas e do mundo. As dúvidas, o interesse, os medos, a curiosidade,
aspectos afetivo, espaço utilizado para sua expressão com segurança e autonomia para a construção do seu conhecimento.
Os professores compreendem a sua importância enquanto mediadores entre a criança e
o mundo, sempre se atentando para a importância do meio em que a criança está para construir
sua social formação integral como ser humano. A escola é o primeiro local onde a criança vem
a estabelecer suas relações sociais foram do ciclo familiar, essa situação nova na vida infantil
deve ser acompanhada para que ao oferecer à criança um novo mundo diverso, repleto de
situações na qual tenha que elaborar novos mecanismos de compreensão de fatos, conceitos
e atitudes ela se sinta acolhida e atendida em meio a esse novo desafio, onde a criança que
ingressa na vida escolar em meio a essa ampliação de relações possa construir sua concepção
social do mundo.
Os educadores compreendem a importância da afetividade no ambiente escolar cujo
objetivo principal está focado em função garantir ao aluno, a segurança e a confiança necessária
para a construção do seu conhecimento e o conhecimento do mundo em que vive. Mesmo que
haja docentes que ainda se espelham em modelos tradicionais de autoridade, seguindo determinadas regras e formas de comportamento, de acordo com a pesquisa a maioria dos docentes
ainda acredita que a afetividade é a melhor forma de relacionar-se com os alunos e pode ser
expressa por comunicação oral e dialética conforme proporcione respeito e liberdade de ideias
e conhecimentos prévios das crianças.
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MACEDO, L. de. O ancestral do humano e o futuro da humanidade. Viver mente & cérebro. São
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A TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE ALUNOS
SURDOS

RESUMO: O presente Artigo tem por objetivo analisar as potencialidades do uso da tecnologia
na educação de alunos surdos para efetivação da educação bilíngue com os desafios que o cotidiano coloca para o processo de inclusão de alunos surdos na escola regular. 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 Bersch
(2006), Skliar (1998), Valente (1991), Moraes (2009), Campello (2008), Quadros (1997), Mazzotta (2005) dentre outros que pesquisam sobre tecnologia na educação de alunos surdos. Se
tivermos seres humanos mais conectados com os problemas à sua volta, alunos que buscam
soluções para as dificuldades da sociedade essas são as premissas do alunos que ousam a
incluir alunos com deficiência auditiva e que mostram assim que a sociedade caminha para as
políticas públicas sejam implementadas para melhorar a vida dos cidadãos.

Palavras-chave: Educação; Surdos; Tecnologia; Conhecimento; Inclusão.
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INTRODUÇÃO

O

uso das tecnologias e os seus avanços são surpreendentes, tornando as atividades humanas mais cômodas e práticas em todas as esferas das nossas vidas,
mas nem todos têm acesso ao campo da tecnologia. Isso devido à má distribuição de renda mundial e a falta de uma política econômica que favoreça a todos, deixando muitos
excluídos e sem chances de crescer dignamente com a dinâmica da sociedade.
A tecnologia está presente direta ou indiretamente nas atividades do dia a dia. A escola
faz parte do mundo e precisa cumprir sua função na formação de indivíduos que possam exercer
plenamente sua cidadania, participando dos processos de transformação da realidade.
É de extrema importância da interação dos surdos com a informática, podendo representar um passo à frente no que diz respeito à educação, pois através de seus recursos, ressaltamos os elementos visuais que são fundamentais para minimizar as suas dificuldades em relação
à oralização, ajudando-os a superar também, as suas necessidades educacionais.
Quando pensamos em educação de alunos surdos não há como deixar de levar em consideração a negligência que existe com essa parte da população que preconiza na legislação e
na literatura a inclusão e que dentro desse universo existe uma grande diversidade no mundo
do surdo que pode ser oralizado ou sinalizado com a capacidade de comunicação e que não
podem ser considerados mudos.
O objetivo de nossa pesquisa é compreender como se dá a utilização dos recursos
tecnológicos pelos alunos surdos, uma vez que vivemos em uma sociedade onde a diversidade
humana está presente em tudo e exige o seu lugar na sociedade a partir da sua singularidade,
do diverso e necessitam no mundo pós-moderno do auxílio da tecnologia, sobretudo da tecnologia assistiva para o acesso ao conhecimento e sua produção, para se comunicar com o mundo
de forma que o seu processo de aprendizado possa se dar de forma significativa e singular em
uma Escola que está cada vez mais diversa e inclusiva.
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico com o embasamento teórico de autores
que pesquisam sobre a temática proposta para compreender a atuação e a importância do uso
da tecnologia na educação de alunos surdos e como essas ferramentas com o uso da tecnologias são de extrema importância na sociedade que viemos e como elas possibilitam uma educação atual aos alunos surdos, inclusos no sistema educacional brasileiro. A Língua de Sinais
tem ganhado espaço no campo educacional a cada dia como forma de comunicação e durante
vários anos foram realizados grandes esforços para que existisse aceitação como meio eficaz
e estruturado de comunicação entre surdos e ouvintes. Nos últimos anos, as tecnologias na
educação inclusiva vêm contribuindo de forma positiva na formação educacional de estudantes
surdos, favorecendo a aquisição de novos conhecimentos e criando oportunidade de uma comunicação mais ativa com outros.
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A EDUCAÇÃO DE SURDOS – RESGATE
HISTÓRICO
Segundo Goldfeld (2002), desde os
primórdios da humanidade não havia ainda
meios de registros escritos a respeito de como
eram as condições de existência das pessoas
com deficiência, pois grande parte da sociedade primitiva, os enfermos e as pessoas com
deficiência eram mortos ou abandonados.
Em Atenas, capital da Grécia, os recém
nascidos com alguma deficiência eram abandonados. Grandes pensadores como Platão e
Aristóteles em suas obras indicavam que pessoas nascidas com problemas deveriam ser
eliminadas e essa eliminação era por exposição, abandono ou atiradas de montanhas.Os
maiores filósofos da época estavam de acordo
com o extermínio de crianças com deficiências,
Aristóteles afirmava que quando o homem não
pode falar, não pode também, pensar, ou seja,
se acredita que a linguagem dava todas as
condições que nos tornavam humanos, sendo
o surdo, por exemplo, considerado não humano. Portanto, quem não escuta não fala e quem
não fala não pensa. Essa ideia totalmente equivocada foi quem gerou a expressão surdo-mudo (GOLDFELD, 2002).

O primeiro professor de surdos do
mundo se chamou Pedro Ponce de Leon, um
Monge que apresentou uma metodologia baseada no oralismo, na escrita, na leitura e na
filosofia. Nesse momento da história, os portadores de deficiência passaram a ser considerados seres humanos com alma, direitos e
também deveres.
Segundo Mazzotta (2005), no século
XVIII, Abade de L’Epée foi o primeiro professor
a reconhecer que os surdos têm uma língua
que não precisa da oralidade para desenvolver
a língua. L’Epée defendia que a Língua de Sinais constituía a linguagem natural dos surdos
e que é o verdadeiro meio de comunicação e
de desenvolvimento do pensamento. Com a
morte de L’Epée, em 1789, já havia formado
29 Escolas para Surdos na França e na Europa,
recebendo a atribuição de “Pai dos Surdos”, ou
seja, foi o primeiro fundador da primeira Escola
Pública para Surdos no mundo.

O tempo passou e no Brasil, D. Pedro II
que tinha um neto surdo, convida um Professor
Surdo, chamado Huet, um francês que chega
ao Brasil no ano de 1855 com o objetivo de
fundar uma Escola para Surdos e em 26 de
setembro de 1857 é fundada a primeira Escola
Federal de Ensino para Surdos que hoje é coNa Idade Média não era dado trata- nhecida como Instituto Nacional de Educação
mento digno aos surdos. Eram colocados em de Surdos – INES (LOPES, 2006).
imensas fogueiras, os surdos eram proibidos
Antigamente o Instituto Nacional de
de confessar os pecados e a Igreja Católica
os perseguia, inclusive havendo Decretos de Educação de Surdos – INES era um internaCasamentos de Surdos. Existiam Leis que proi- to que recebia surdos de todos os estados do
biam os surdos de receberem heranças, de Brasil, com o tempo esse sistema mudou, no
votar, enfim, de exercer os seus direitos como entanto, essa Escola é considerada uma referência na educação de surdos até os dias atucidadãos (GOLDFELD, 2002).
ais.Em 1880 em um Congresso Internacional
A Idade Moderna apresenta uma evo- de Surdos em Milão se evidenciou um marco
lução na garantia de direitos dos surdos, uma na história da educação de surdos, de erradivez que os surdos que conseguissem falar te- cação da Língua de Sinais e do afastamento
riam direito a herança deixada pelos pais e fa- radical dos profissionais surdos do meio esmiliares. As famílias nobres que tinham filhos colar. Nesse Evento internacional reuniram-se
surdos, começaram a se preocupar com as congressistas de vários países: Itália, França,
heranças e, desta forma, começaram a pensar Inglaterra, Suécia, Suíça, Alemanha e Estados
em formas que instruíssem seus descendentes Unidos da América, no entanto, de todos os
congressistas, apenas dois eram surdos.O
(GOLDFELD, 2002).
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tempo passou e após quase um século de oraA TECNOLOGIA NA EDUCAÇÃO DE
lismo e surge a comunicação total, ou seja, a
ALUNOS SURDOS
comunicação por meio de vários recursos comunicativos e em 1980, a Língua de Sinais se
De acordo com estudos feitos por Carconsolida como a primeira Língua do Surdo.
deal (2019), um Brasil bilíngue, português
para pessoas com audição e LIBRAS para os
A Declaração de Salamanca (UNES- surdos que somam no país mais de 30 milhões
CO, 1994) foi extremamente inovadora uma de habitantes. Reconhecida como língua bravez que:
sileira de surdos no Brasil, a LIBRAS ainda é
insuficiente para promover a acessibilidade co[…] proporcionou uma oportunidade única de colocação da educação especial dentro da estrutura ‘educa- municativa dos surdos especialmente para a
ção para todos’ firmada em 1990 […] promoveu uma compreensão dos termos técnicos o que difiplataforma que afirma o princípio e a discussão da prá- culta o aprendizado de milhões de estudantes,
tica de garantia da inclusão das crianças com neces- mudar essa realidade é a intenção de alunos e
sidades educacionais especiais nestas iniciativas e a
professores.
tomada de seus lugares de direito numa sociedade de
aprendizagem (UNESCO, 1994).

Turmas de Alunos Surdos e a educação de surdos não parou desde então, de comunidade em comunidade, indo de porta em
porta, e quando as pernas já não aguentavam
mais para alcançarem as comunidades mais
distantes uma ajuda era sempre bem-vinda, até
mesmo o galope do cavalo transpondo muitas
barreiras com muitos quilômetros percorridos
caminhos de esperança e luz que ajudaram a
desbravar as densas florestas da vida em busca dos que viviam na invisibilidade (UNESCO,
1994).
Essa visibilidade é possível por intermédio as Tecnologias Assistivas na Educação Inclusiva que possibilita aos deficientes as condições necessárias para locomoção, educação,
mobilidade expandida e não reduzida, uma vez
que a lei garante o acesso e as Instituições
precisam se adequar a Legislação. Urge dar as
condições de possibilidades que preconiza a
Lei Nº 13.146/2015 que se constitui no “Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei Brasileira
de Inclusão da Pessoa com Deficiência se reporta a seis barreiras que impedem o exercício
pleno da pessoa com deficiência ou com mobilidade reduzida e que será abordado a seguir.

Os surdos têm direito a adentrar as várias áreas do conhecimento, sim eles têm esse
direito. Atualmente 5% da população brasileira
em algum grau de surdez que que dificultam o
acesso às universidades e ao mercado de trabalho porque não existem cursos em LIBRAS.
A dificuldade para essa capacitação reside escassez de sinais terminológicos em todas as
áreas do conhecimento científico:
A criação desses sinais não é rápida, de certa forma
necessita de uma discussão, um certo protocolo, de
um certo acordo entre o(s) estudante(s) surdo(s), especialistas na área, então, essa velocidade de criação, de
termos nas línguas orais é muito menor na velocidade
nas línguas de sinais. Com isso, o estudante surdo vai
para as salas de aula e não tem palavras na língua dele
para estudar, não tendo palavras ele não consegue na
maioria das vezes avançar nos estudos, lembrando que
a maioria não sabe português (CARDEAL, 2019).

Os surdos cada vez mais estão tendo
acesso a inclusão no mundo do trabalho e no
ensino superior que se deparam com conteúdo técnico, fica interrompida a interpretação e
o entendimento não acontece uma vez que a
comunicação fica impossibilitada, isso significa dizer que ele não tem palavra para traduzir,
palavras que pode ser de sinais, para traduzir
o que o professor está falando, dizendo, afirmando para o aluno surdo que precisa desses
sinais para se converter em imagens que simbolizam e dão significado no seu aprendizado
(CARDEAL, 2019).
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Os sinais de interface que podem e devem estar presente na Plataforma Digital para
a aprendizagem do aluno surdo é utilizada,
mas que, na verdade, não se sabe que isso
muda em uma situação se consegue adequar
a palavra ao contexto. A Plataforma precisa armazenar termos e sua explicação em LIBRAS
para a ampliação do trabalho. Existem muitas
palavras sem sinal, portanto, quando mais sinais tiver, melhor será para a compreensão e
entendimento do aluno surdo, uma vez que na
Língua Portuguesa existem muitas palavras e
nessas ou essas palavras faltam sinais para
o(s) aluno(s) surdo(s) compreenderem (CARDEAL, 2019).

A Inclusão se torna atrativa quando se
trata desse universo de tecnologia que pode
ser utilizado a partir do processo de ensino-aprendizagem com as habilidades em ciência,
tecnologia, engenharia e matemática, impulsionam a inovação e são essenciais para alcançar
os objetivos do desenvolvimento sustentável
(CARDEAL, 2019).

Essa inserção nesse tipo de atividade
planejada, supervisionada com interface própria em plataformas digitais tem feito com que
adolescentes surdos tenham acesso a compreensão a partir da máquina, do software como
meio de proporcionar as competências necessárias para o aprendizado de forma autônoma,
É de extrema importância conseguir o colaborativa e coletiva com os demais alunos
máximo se sinais possíveis para que os intér- em uma Sala de Ensino Regular (CARDEAL,
pretes possam estudar e conseguirem apren- 2019).
der esses sinais, para que os surdos possam
aprenderem e conseguirem para ter essa igualEsse tipo de atividade proporciona ao
dade de entendimento junto com os outros alu- aluno surdo extrapolar sua efetivação nas atinos. A ideia é introduzir termos técnicos tra- vidades propostas com tecnologias próprias
duzidos para todas as disciplinas do Ensino para sua singularidade que não afeta o seu
Fundamental e Médio, mas o processo é lento processo de apreensão de conhecimentos, ou
porque é preciso a validação desses sinais por seja, a aquisição de conhecimentos é feita por
especialistas em cada área do conhecimento, meio da interação, do interesse e da comprehá grande valor no produto o que falta recursos ensão do aluno frente as situações problemas
para fazer dele uma política pública.
colocadas na dinâmica das plataformas digitais (CARDEAL, 2019).
Cardeal (2019) afirma que:
A gente sabe que o governo federal atualmente ele tem
Vivemos no século XXI e nela temos
uma sensibilidade importante em relação aos problepessoas que não sabem, ou seja, não tem nomas da comunidade surda até pela esposa do nosso
presidente da república, se a gente conseguisse recur- ção dos conceitos básicos de um computador
sos por meio desses órgãos do governo, certamente se e mercado do trabalho cada vez mais exigente
poderia dar a essa ferramenta um destino mais próximo exige do candidato à vaga de emprego essa
do que a gente entende ser necessário para o estudan- habilidades e competências ligadas à matemáte surdo que está no Ceará, no Mato Grosso do Sul,
tica, à computação, à engenharia e um númeno Rio Grande do Sul poder utilizar. Do jeito que está
hoje, a velocidade da produção, o conteúdo que está ro muito pequeno respondem de forma satisdentro do Software é muito pequena e precisa de mais fatória nesse tipo de pré-requisito (CARDEAL,
pessoas trabalhando, sobretudo, de mais investimentos 2019).
para transformar essa ferramenta em importante recurso uma vez que muitos precisam desse suporte e desse olhar mais cuidadoso desse investimento, se transformando em uma ferramenta de transformação social,
sem dúvida nenhuma (CARDEAL, 2019).

A questão cultural ainda se impõe, o
preconceito, a discriminação e a falta de oportunidades, no entanto, há hoje um movimento
para romper barreiras e promover a inclusão
de alunos surdos no contexto escolar, nas salas de aula de ensino regular com atividades
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direcionadas para sua singularidade e, se pos- surdez mas nos demais alunos normalmente
sível, no contraturno um Atendimento Educa- (CARDEAL, 2019).
cional Especializado – AEE (CARDEAL, 2019).
O ex-presidente dos Estados Unidos da
Uma educação segregadora, repleta América, Barack Obama (2019) afirma que:
de estereótipos de todos os tipos com inúme- A educação não é um gesto de bondade, mas sim
ras discriminações, com atitudes racistas pesa uma obrigação. Dar às crianças uma boa educação
não é caridade. É necessidade para o desenvolvimento
no processo de aprendizagem onde os alunos de qualquer país, como exemplo Cingapura, líder nos
por sua singularidade com relação a deficiên- rankings mundiais de educação e a Finlândia, onde
cia auditiva precisam superar o preconceito, professores recebem o mesmo salário de médicos, por
mostrar que são capazes de apreensão dos exemplo. Esses países já entenderam que nada é mais
conteúdos, desde que tenham em mãos as fer- importante do que educar criança”. E isso inclui dar a
elas a capacidade do discernimento. Diante dos desaramentas e os instrumentos necessários para o fios da política, muitas pessoas preferem manter suas
aprendizado (CARDEAL, 2019).
ideologias ao invés de moldar sua opinião com base
em fatos. E é preciso encarar a realidade, ainda que
ela seja desconfortável. É preciso ter à mesa diferentes histórias, diferentes raças é importante na hora de
tomar decisões porque temos pontos cegos. A diversidade nos ajuda a olhar o mundo pelos olhos de outras
pessoas (OBAMA, 2019).

O aluno surdo-mudo sabe o que quer
e estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano educacional nos desafiando a superar
os preconceitos e a aceitar que somos diferentes uns dos outros e o que necessitamos é que
sejamos reconhecidos em nossas singularidaSegundo Obama (2019), as crianças
des em igualdade de condições e oportunida- precisa ser não só consumidores de tecnolodes como forma de promoção de uma Escola gias, mas produtores dessas novas tecnoloequânime (CARDEAL, 2019).
gias que permeiam suas ações e relações no
século XXI:
Urge a todos vencermos as barreiras
sociais, econômicas, físicas, valorizando a sinNinguém nasce cientista da computagularidade humana, percebendo que a surdez ção [...] Mas com trabalho duro [...] e um pounão impede de o aluno estar com os demais co de ciência e matemática [...] qualquer pesno processo de aprendizagem no Ensino Re- soa pode se tornar um. Não apenas compre
gular com a promoção de sua diversidade e um novo Videogame [...] desenvolva um. Não
de sua singularidade humana para que possa apenas baixe o último aplicativo [...] Ajude a
processar o seu próprio aprendizado de forma projetar um. Não apenas use o seu Celular [...]
que seja respeitado sua singularidade, no en- Programe (OBAMA, 2019).
tanto, o fomento é fundamental por parte das
políticas públicas que valorizam e dão acesso
É preciso estimular o(s) aluno(s) surao saber (CARDEAL, 2019).
do(s) a fazerem coisas novas, a não repetir, a
superar sua singularidade e alçar voo com muiA tecnologia assistiva ainda é um tabu ta criação e inovação, trabalho em equipe, esa ser vencida em nossa Escola que muitas sas habilidades e essas competências quando
vezes não tem os recursos necessários para descobertas de forma coletiva, colaborativa e
a apropriação do conhecimento de forma tec- cooperativa se apropriam e levam para a vida,
nológica com os recursos de última geração ou seja, as práticas educativas se tornam extracomo por exemplo, impressora 3D com kit lego muros escolares (CARDEAL, 2019).
que estão acessíveis e o contato com o jogos,
com a computação, com a programação e que
despertam grande interesse em nossos alunos
nas nossas escolas não só nos alunos com
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TECNOLOGIAS ASSISTIVAS NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA
Conforme Bersch (2006), as plataformas digitais precisam estar compostas com
tecnologia acessível para que todos possam
se beneficiar e aprimorar o processo de aprendizagem com essas ferramentas, instrumentos,
recursos pedagógicos próprios que deverão
servir e proporcionar aos alunos novas e diversas formas dos alunos surdos e os professores em sua prática diária acessarem de forma
colaborativa para que a produção coletiva seja
feita de maneira que todos os alunos surdos
possam estar incluídos.
A eficiência inteligente conta hoje com
as tecnologias que fortalecem as conexões e
interações que vão colocando cada vez mais
os alunos em contato com os meios que possibilitam as condições necessárias para a aquisição de novos conteúdos, com custos cada vez
menores uma vez que todos já têm acesso ao
ensino em Rede com conexões em Banda Larga presente em suas atividades na Escola, em
casa, com os amigos, com a Comunidade e
com a sociedade que interage e se conecta de
forma mais intensa e rápida.Segundo Bersch
(2006), precisamos ter clareza acerca do que
venha a ser Tecnologia Assistiva:
Tecnologia Assistiva é um termo utilizado para identificar
todo o arsenal de recursos e serviços que contribuem
para proporcionar ou ampliar habilidades funcionais de
pessoas com deficiência e consequentemente promover vida independente e inclusão (BERSCH, 2006).

É possível tornar o cidadão em uma
unidade ativa para acolher as informações e
assim fazer a junção e o meio, a mediação é
importante para que o conhecimento aconteça
e seja apreendido de forma rápida. Portanto, a
Tecnologia Assistiva abre para uma gama de
equipamentos, serviços, estratégias e práticas
concebidas e aplicadas para minimizar os problemas encontrados pelos indivíduos com deficiências:

Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de
característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivam promover a funcionalidade, relacionada
à atividade e participação, de pessoas com deficiência,
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social (BRASIL, 2009).

Segundo Lima (2007), o Brasil ratificou
a Convenção sobre os Direitos das Pessoas
com Deficiência da ONU e a incorporou ao seu
ordenamento jurídico conferindo-lhe equivalência constitucional. Apresentamos e ressaltamos
os Artigos referentes à Tecnologia Assistiva:
Artigo 4 – Das Obrigações Gerais – Realizar ou promover a pesquisa e o desenvolvimento, bem como a disponibilidade e o emprego de novas tecnologias, inclusive
as tecnologias da informação e comunicação, ajudas
técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologia assistiva, adequados a pessoas com deficiência, dando
prioridade a tecnologias de custo acessível; Propiciar
informação acessível para as pessoas com deficiência
a respeito de ajudas técnicas para locomoção, dispositivos e tecnologia assistiva, incluindo novas tecnologias
bem como outras formas de assistência, serviços de
apoio e instalações;
Artigo 20 – Mobilidade Pessoal – Facilitando às pessoas com deficiência o acesso à tecnologia assistiva,
dispositivos e ajudas técnicas de qualidade, e formas
de assistência humana ou animal e de mediadores,
inclusive tornando-os disponíveis a custo acessível; Incentivando entidades que produzem ajudas técnicas de
mobilidade, dispositivos e tecnologia assistiva a levarem em conta todos os aspectos relativos à mobilidade
de pessoas com deficiência.
Artigo 26 – Habilitação e Reabilitação – Os Estados
Partes promoverão a disponibilidade, o conhecimento e
o uso de dispositivos e tecnologia assistiva, projetados
para pessoas com deficiência e relacionados com a
habilitação e a reabilitação;
Artigo 29 – Participação na Vida Política e Pública – Proteção do direito das pessoas com deficiência ao voto
secreto em eleições e plebiscitos, sem intimidação, e a
candidatar-se nas eleições, efetivamente ocupar cargos
eletivos e desempenhar quaisquer funções públicas em
todos os níveis de governo, usando novas tecnologias
assistivas, quando apropriado;
Artigo 32 – Cooperação Internacional – Propiciar, de
maneira apropriada, assistência técnica e financeira, inclusive mediante facilitação do acesso à tecnologia assistiva e acessíveis e seu compartilhamento, bem como
por meio de transferência de tecnologias (LIMA, 2007,
p. 28).
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É necessário que as pessoas deficientes tenham acesso a essa Legislação que lhe
garantem vários direitos como serviço e vem
público, mas que não são conhecidas, transmitidas se tornando restrito a determinados setores e pessoas, mas não da população em
geral:

(A Pedagogia Visual) É um novo campo de estudos
com uma demanda importante da sociedade que pressiona a educação formal a modificar ou criar propostas
pedagógicas pautadas na visualidade a fim de reorientar os processos de ensinar e aprender como um todo
e, particularmente, daqueles que incluem os sujeitos
Surdos-Mudos (CAMPELLO, 2008, p. 10).

Portanto, a Tecnologia a Assistiva serve
para minimizar ou eliminar barreiras de comunicação, de acesso à informação, de mobilidade
dentre outros dependendo do tipo de limitação que a pessoa tem. Temos e salientamos
no processo de ensino-aprendizagem a tecnologia educacional que proporciona o uso em
processo de aprendizado dos conteúdos daO processo de ensino-aprendizagem dos para os alunos nos diversos componentes
precisa prever e englobar as situações de curriculares (BRASIL, 2007a).
aprendizagem para os alunos em processo de
formação, ressaltando e valorizando a singuPara Valente (1991), as tecnologias
laridade dos alunos com surdez permitindo o possibilitam novas formas de aprendizagem,
acesso uma vez que caso isso não ocorra ou novos meios e formas de comunicação em que
seja negado há negação, ou seja, o ferimento é possível inserir essas novas formas de utilizado princípio da equidade e, portanto, da nega- ção para inserir os surdos não só no processo
ção do acesso e aquisição do conhecimento inclusivo que as tecnologias assistivas propor(BRASIL, 2007a).
cionam, mas na forma de ser e estar com os
outros de forma a garantir não só a sua pertenA Lei Nº 13.146/2015 que se constitui ça, mas sua participação e sua constituição enno “Estatuto da Pessoa com Deficiência – Lei quanto sujeito, cidadão de direitos, pertencente
Brasileira de Inclusão da Pessoa com Defici- de uma sociedade que deixa de segregar e
ência se reporta a seis barreiras que impedem excluir e passa a ter todas as possibilidades de
o exercício pleno da pessoa com deficiência ser e estar no mundo (BRASIL, 2007a).
ou com mobilidade reduzida a exercerem suas
atividades diárias que lhes impedem de ter a
No entanto, Moraes (2009) possibilita
acessibilidade que são: urbanísticas, arquite- a utilização, sobretudo o uso do computador,
tônicas, transportes, atitudinais, tecnológicas e agora do smartphone com acesso à banda larcomunicação e informação (BRASIL, 2007a). ga no mundo globalizado em que vivemos em
que território e espaço foram reduzidos a um
Duas dessas barreiras trazemos para simples clique do mouse que traz o longe para
nossa pesquisa que são as barreiras Tecnolo- perto e que faz as pessoas interagirem em temgias e a barreira da Comunicação e Informa- po real independentemente de onde estiverem.
ção que visem autonomia não só na educação, Bersch (2006) categoriza em sua obra os tipos
mas na vida diária das pessoas com mobili- de tecnologia assistiva que nos auxiliam a pendade reduzida ou da pessoa com deficiência sar e dar as condições necessárias para os
com o intuito de melhorar a qualidade de vida, deficientes se comunicarem, se locomoverem
melhorar a interação social:
e terem a acessibilidade garantida e as classifica em 12 categorias que são:
Tecnologia Assistiva é uma área do conhecimento, de
característica interdisciplinar, que engloba produtos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e serviços
que objetivam promover funcionalidade, relacionada à
atividade e participação de pessoas com deficiência,
incapacidades ou mobilidade reduzida, visando sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão
social (BRASIL, 2007a).
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1.Auxílios para a vida diária e vida prática;
2.CAA – Comunicação Aumentativa e
Alternativa;
3.Recursos de Acessibilidade ao Computador;
4.Sistema de Controle de Ambiente;
5.Projetos Arquitetônicos para Acessibilidade;
6.Órteses e Próteses;
7.Adequação Postural;
8.Auxílios de Mobilidade;
9.Auxílios para Ampliação da Função
Visual e Recursos que traduzem Conteúdos Visuais em Áudio ou Informação Tátil;
10.Auxílios para melhorar a Função
Auditiva e Recursos utilizados para traduzir os
conteúdos de Áudio em Imagens, Texto e Língua de Sinais;
11.Mobilidade de Veículos;
12.Esporte e Lazer (BERSCH, 2006).
13.
Essas categorias nos ajudam a pensar
nas possibilidades sobre o que existe de tecnologia e o que pode ser criado de tecnologias
dentro dessas categorias que autora menciona
para nossa reflexão.
Cook & Polgar (2008) salientam que
as pessoas que desenvolvem suas atividades
profissionais com esse tipo de pessoas a obra
irão auxiliar na compreensão das interfaces entre tecnologia e ser humano que tende a crescer a cada ano que passa desafiando a todos
para a sua importância. Portanto, a luta pela
igualdade de oportunidades, pelo direito de ir
e vir, pela possibilidade e pelo prazer de atingir
seus objetivos de forma (mais) independente,
pelo direito da pessoa ser quem ela quiser ser
– é um direito de todos, ou seja, é de todos nós
e isso é bom para todos.
Para finalizar deixamos o seguinte fragmento: “para as pessoas sem deficiência, a
tecnologia torna as coisas mais fáceis. Para as
pessoas com deficiência, a tecnologia torna as
coisas possíveis (RADABAUGH, 1993).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A presente pesquisa é de cunho bibliográfico em que que apresentaremos como
aporte teórico o pensamento e os resultados
de pesquisas de autores consagrados que refletem sobre a temática, ressaltando que a cultura africana está no Brasil desde a sua chegada pelo Atlântico e que se constitui a formação
do povo brasileiro.
A presente pesquisa partir dos aportes
teóricos os estudos de Bersch (2006), Skliar
(1998), Valente (1991), Moraes (2009), Campello (2008), Quadros (1997), Mazzotta (2005)
dentre outros que pesquisam sobre tecnologia
na educação de alunos surdos. Hoje, todos
querem e precisam de uma Educação Inclusiva que ajude a estabelecer relações, respeitando as diferenças e preparando para a vida,
valorizando desta forma a participação espontânea em grupos diferentes no processo de desenvolvimento das habilidades cognitivas, por
meio de propostas pedagógicas através de situações desafiadoras que proporcionem a integração como um todo, sendo desenvolvidas
em um ambiente adequado para todos.
A percepção dos alunos surdos frente
a tecnologia e seu conhecimento, se tornou em
resistência diante desse novo instrumento educacional para que esse aprendizado pudesse
se concretizar se utilizando da tecnologia mediada pelo professor de forma colaborativa,
compartilhada de cunho coletivo assegurando
a cidadania, eliminando o analfabetismo digital
aliando, assim, a tecnologia a educação.
Portanto, desenvolver a criatividade,
o aumento da autoestima e a construção do
conhecimento, refletindo suas vivências e promovendo o desenvolvimento cognitivo e a autonomia destes educandos é uma tarefa que
exige a participação de todos que estão envolvidos em uma educação cada dia mais inclusiva, democrática, autônoma e criativa. Cabe
a todos que acreditamos que na educação há
lugar para todos e assim, darmos as condições
necessárias para que o que está documentado
em nossa legislação se torne de fato realidade
para os alunos surdos em nossa escola.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Apesar da informática se fazer presente no interior da escola, o que se verifica é que
ainda não há o desenvolvimento de um trabalho realmente efetivo voltado para a aprendizagem
dos surdos, que propicie ao usuário da tecnologia avançada, compreender o quanto a tecnologia educacional pode oferecer à sociedade.
É urgente a necessidade de o professor instrumentalizar-se para adaptar-se e dar respostas satisfatórias, porque o papel das novas tecnologias não é diminuir em nada o papel do
professor, nem a riqueza do diálogo pedagógico, antes o modifica profundamente. No entanto,
para habilitar o professor a assumir este novo papel, é indispensável que a formação inicial e
contínua lhe confira capacidades que atualmente se exigem.
Os surdos precisam ter ciência das transformações que foram vivenciadas ao longo dos
séculos em que a sociedade reconhece a singularidade humana da deficiência auditiva e, dessa
forma, os surdos-mudos ganham forças e se defendem.
É notável a conquista de muitas coisas e hoje, existe muitos marcos legais, não se pode
parar é preciso mais, muito mais para que a sociedade inclua e preserve a história construída
com muita dor e lágrimas, com muita segregação e discriminação sofrida de um processo de
lutas e de valores..
O surdo-mudo é sujeito da história, por isso o passado tem muito valor e esse passado
nos oferece o norte para alcançarmos o futuro de vitórias, um futuro melhor para todos os surdos, um futuro em que todos possam sair da invisibilidade e na visibilidade humana ressaltar
sua singularidade por meio da diferença, por meio da surdez e assim caminharmos em uma
sociedade onde possível a inclusão de todos.
Precisamos de seres humanos mais conectados com os problemas à sua volta, alunos
que buscam soluções para as dificuldades da sociedade essas são as premissas do alunos que
ousam a incluir alunos com deficiência auditiva e que mostram assim que a sociedade caminha
para as políticas públicas sejam implementadas para melhorar a vida dos cidadãos.
Nós temos que pensar que o ser humano que formamos é antes de tudo, membro da
sociedade ele é um ser de relações e essas relações vão constituindo o tecido humano que nos
forma, portanto, a formação humana é de extrema importância para todos nós.
Fazer com que os alunos sejam sensíveis aos problemas dos outros
é mais importante do que identificar problemas para captar recursos,
para capitalizar a visão mercadológica, a visão de negócio apenas
pelo dinheiro não é e não deve ser o que motiva a mediação das
plataformas digitais para o(s) aluno(s) surdo(s) e sim a sua inclusão
e sua inserção nas relações que são estabelecidas a partir das relações que estabelecem de forma colaborativa, exercendo assim sua
participação cidadã que valoriza o diverso, o diferente.
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A HISTÓRIA DA ÁFRICA E SUAS INFLUÊNCIAS

RESUMO: A História da África é reduzida a um espaço tempo e muitas vezes mutilada. Como a
cultura africana é uma das culturas mais influentes na formação do povo brasileiro e, por meio
da Lei 10.639/03, tornou-se obrigatório o seu ensino nas salas de aula. Faz-se necessário uma
abordagem mais aprofundada sobre o tema para que o processo ensino aprendizagem, fundamentalmente na alfabetização, 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. Por meio desse artigo aborda-se 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 um ensino de qualidade, a difusão da cultura precisa
ser amparada por uma didática objetiva e impulsionadora de mudanças.

Palavras-chave: Matrizes Africanas; História Africana; Cultura.
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INTRODUÇÃO

S

abemos que a África, o segundo maior continente, é delimitada pelo Mar Mediterrâneo, o Mar Vermelho, o Oceano Índico e o Oceano Atlântico. É dividido ao
meio quase igualmente pelo Equador. O continente inclui as ilhas de Cabo Verde,
Madagascar, Maurício, Seychelles e Comores.
A geografia física da África, o ambiente e os recursos e a geografia humana podem ser
considerados separadamente. A origem do nome “África” é muito contestada pelos estudiosos.
A maioria acredita que deriva de palavras usadas pelos fenícios, gregos e romanos. Palavras
importantes incluem a palavra egípcia Afru-ika, significando “pátria”; a palavra grega afrike, que
significa “sem frio”; e a palavra latina aprica, que significa “ensolarado”.
Hoje, a África abriga mais países do que qualquer outro continente do mundo. Esses
países são: Marrocos, Saara Ocidental (Marrocos), Argélia, Tunísia, Líbia, Egito, Sudão, Chade,
Níger, Mali, Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné, Serra Leoa, Libéria, Costa do
Marfim , Gana, Burkina Faso, Togo, Benin, Nigéria, Camarões, República Centro-Africana, Guiné Equatorial, Gabão, Congo, República Democrática do Congo, Angola, Namíbia, Botsuana,
África do Sul, Lesoto, Suazilândia, Moçambique, Zimbábue, Zâmbia, Malawi, Tanzânia, Ruanda,
Burundi, Uganda, Quênia, Somália, Etiópia, Djibuti, Eritreia e os países insulares de Cabo Verde,
Madagascar, Maurício, Seychelles e Comores.
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. Infelizmente, ainda nos deparamos com preconceitos no Mundo inteiro e isso é preocupante. De acordo com Ribeiro (2018):
[...] Porém, mais preocupante que todo “achismo” é a perpetuação das violências que
ela acarreta. Não há problema algum em achar que espaguete é mais gostoso do que nhoque,
gostar mais de sorvete de morango do que de chocolate, ou haver estilos e personalidades diferentes. Pessoas são diversas, e isso é muito comum. Agora, quando o tema é justiça social,
direitos de sujeitos, achar alguma coisa sem base alguma é, no mínimo, leviano. São de vidas
de pessoas que estamos falando, e não de preferências gastronômicas. Continuar no achismo
apesar da desigualdade latente sendo mostrada é concordar com essa desigualdade. Negar a
existência de fatos sociais é ridicularizar lutas históricas por equidade não é dar opinião, é compactuar com a violência (RIBEIRO, 2018, p. 35).
Para o autor (2018), 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.
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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
(RIBEIRO, 2018).
O continente africano é um dos mais antigos da história da humanidade. No entanto, há
uma ingratidão acentuada por parte da história ao tratar deste continente, desses povos e da
infinita riqueza cultural contida e advinda deste lugar. Segundo Silva (2011):
Na variante mais divulgada do mito, diz-se que o Olodumaré ou Olorum, o deus supremo,
lançou, do céu até as águas ou pântanos que lhe ficavam abaixo, uma corrente, pela qual fez
descer Odudua, com um pouco de terra num saco ou numa concha de caracol, uma galinha e
um dendezeiro. Odudua derramou sobre a água a terra, e nesta colocou a palmeira e a ave. A
galinha começou imediatamente a ciscar o solo e a espalhá-lo, aumentando cada vez mais a
extensão da terra. Daí o nome que tomou o lugar onde isto se deu: Ifé, o que é vasto, o que se
alarga. [...] Ilê Ifé era habitada possivelmente desde o século VI, a data mais antiga fornecida
até agora pelo método de radiocarbono a materiais recolhidos de escavações na cidade (SILVA,
2011, p. 479-481).
Há provas científicas da antiguidade do local, assim como atividades de agricultura de
subsistência, existência de pequenas aldeias e provavelmente fundição de ferro. Ou seja, Ifé é
uma localidade na qual já viveram pequenas comunidades, as quais desenvolviam atividades
para sobrevivência. Já havia uma história muito antes de diversos países surgirem. De acordo
com Rocha (2006):
A preocupação do movimento social negro com a educação vem de longa data. Os estudos e documentos desse movimento evidenciam o interesse. Seus integrantes têm a convicção
de que o sistema escolar reproduz uma série de conceitos, ideias e práticas que corroboram
com a construção do mito da inferioridade do negro. A escola reproduz o racismo presente na
sociedade brasileira. Aliás, não poderia ser diferente, visto que na escola estão todas as contradições presentes na sociedade. Ao omitir conteúdos em relação à história do país, relacionados
à população negra, ao omitir contribuições do continente africano para o desenvolvimento da
humanidade e ao reforçar determinados estereótipos, a escola contribui fortemente para a constituição de uma ideologia de dominação étnico-racial. Segundo os estudiosos da questão, no
sistema escolar, o negro chega aos currículos, não como o humano negro, mas sim como o objeto escravo, como se ele não tivesse um passado, ou se tivesse participado de outras relações
sociais que não fossem a escravidão. As contribuições e as tecnologias trazidas pelos negros
para o país são omitidas. Aliás, o cultivo da cana-de-açúcar, do algodão, a mineração, a tecnologia do ferro eram originárias da onde? Do continente Europeu? A resistência dos negros à escravidão parece não existir, com raríssimas exceções. O continente africano é apresentado como
um continente primitivo, menos civilizado. As pirâmides do Egito foram construídas por europeus
ou por africanos? Essas lacunas, evidentemente, contribuem para a constituição da ideologia de
dominação racial e do mito de inferioridade da população negra (ROCHA, 2006. p. 75).
Justifica-se, portanto, a necessidade do aprofundamento do estudo que trata da história
da África e da cultura africana e de sua difusão em sala de aula, abrangendo ações pedagógicas que viabilizem a realização de um trabalho eficiente e que proporcione aos discentes uma
aprendizagem qualitativa.
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O RACISMO NAS ESCOLAS E
UNIVERSIDADES
Segundo Gomes e Silva (2011), a escola, instituição muito importante na construção da identidade de crianças e jovens, vivenciam essas relações de poder e no seu interior
transparecem os conflitos decorrentes destas
relações. Ao ocorrer a transição do Ensino
Médio para o Ensino Superior é fundamental
que os estudantes tenham passado por ensinamentos que despertem o anti racismo. Todas
as universidades - sem falhar - devem tomar
medidas para lidar com a transparência dos
procedimentos de denúncia, fornecer reparação adequada às vítimas e criar uma cultura
de tolerância zero ao assédio racial nas universidades, eliminando o ódio e o preconceito
para sempre.

Questões, até pouco tempo, não levadas seriamente em conta, mas que as pesquisas e os debates de caráter pedagógico relativos à construção das identidades, valores,
ética, religião, relações de gênero, de raça, de
trabalho têm mostrado serem relevantes dimensões na atuação profissional dos/as professores/as. É nesse ponto que a diversidade
étnico-cultural começa a ser reconhecida como
uma questão (mais do que uma temática) que
precisa ser articulada à formação de professores/as e às práticas educativas escolares e
não escolares (GOMES; SILVA, 2011, p 14).

Segundo os autores, para combater o
racismo, as universidades precisam parar de
se concentrar nos incidentes e revisar as estruturas que os perpetuam. O problema é que o
racismo e outras formas de opressão não são
algo que as instituições desejam admitir prontamente que existem, muito menos começar o
Não existe uma solução simples ou ta- difícil trabalho de retificação.
manho único quando se trata de abordar uma
questão tão complexa quanto o racismo nas
A comercialização do ensino superior
universidades; no entanto, existem algumas levou as universidades a mudar o foco do enetapas que se pode adotar para começar a sino e da aprendizagem para proteger suas reresolvê-las, como diálogos em sala de aula à putações por medo de cair nas tabelas de clasrespeito do racismo, pesquisas que os profes- sificação e perder os alunos. Nesse sistema,
sores podem realizar com o grupo, entre outras como podemos esperar que as universidades
possibilidades de se combater o racismo (GO- lidam com o racismo, quando a ameaça de faMES; SILVA, 2011).
lência aparece a cada baixa entrada de estudantes? Enquanto isso, as universidades que
Até recentemente, uma grande dife- são bem-sucedidas o suficiente para expandir
rença entre os estudos étnicos e a educação são incentivadas a aumentar seu excedente,
multicultural era que o primeiro era encontrado em vez de cuidar de seus alunos, aumentanprincipalmente no nível superior, enquanto o úl- do os serviços de apoio ao estudante ou as
timo era encontrado principalmente no nível do doações ao sindicato. Carvalho (2004, p. 52)
ensino médio (com exceção dos grupos multi- afirma que:
culturais). Cursos de educação em programas
o Brasil, aos libertos não foram dadas
profissionais, como educação e aconselhamento). Isso não é mais o caso, já que os es- nem escolas, nem terras, nem empregos. Pastudos étnicos se tornaram um movimento ativo sada a euforia da libertação, muitos ex-escrapara transformar a educação básica em muitos vos regressaram as suas fazendas, ou a fazendistritos escolares. De acordo com Gomes e das vizinhas, para retomar o trabalho por baixo
salário. Dezenas de anos após a abolição, os
Silva (2011, p.14):
descendentes de escravos ainda viviam nas
fazendas, uma vida pouco melhor do que a
dos seus antepassados escravos (CARVALHO,
2004, P. 52).
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A verdade é que, de uma perspectiva
histórica, as universidades nunca foram meritocráticas ou liberais. Muitos foram criados com
o único objetivo de permitir que pessoas ricas
e prestigiadas acumulem mais riqueza e prestígio. Seu legado inclui treinar a próxima geração
de pessoas para governar o império britânico,
financiando a escravidão e a eugenia intelectualizada para justificar o racismo no qual o império foi construído (CARVALHO, 2004).

uns com os outros e todos com o professor ou
professora ensaiam a experiência profunda de
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, como ser pensante, comunicante, transformador, criador, realizador de sonhos, capaz
de ter raiva porque capaz de amar. Assumir-se
como sujeito porque capaz de reconhecer-se
como objeto. A assunção de nós mesmos não
significa a exclusão dos outros. É a “outredade” do “não eu” ou do “tu”, que me faz assumir
a radicalidade do meu eu ( FREIRE, 1996 p.
A escrita está novamente na parede, 46).
e as universidades têm uma escolha a fazer.
Eles podem continuar resistindo aos apelos à
Portanto, percebe-se que os educadomudança, escondendo-se atrás de suas repu- res precisam assumir-se como seres sociais,
tações. Ou, finalmente, podemos ver a derru- aos quais estejam abertos a escutar seus alubada do mito da instituição liberal e tolerante e nos e atuarem como mediadores no processo
a criação de uma alternativa progressiva e de- ensino aprendizagem, respeitando as diferenmocrática. As interações raciais entre professo- ças culturais. De acordo com GIMENO SAres e alunos podem influenciar o desempenho CRISTÁN, conforme citam Moreira e Candau
dos alunos de várias maneiras. Por exemplo, (2010, p.14):
os alunos podem confiar e respeitar alguém
com quem compartilham uma característica
A diversidade na educação é ambivamarcante, tornando o aprendizado mais fácil lência, porque é desafio a satisfazer, realidade
(CARVALHO, 2004).
com a qual devemos contar e problema para
o qual há respostas contrapostas. É uma chaDa mesma forma, um professor da mada a respeitar a condição da realidade humesma raça pode servir como um modelo mana e da cultura, forma parte de um programais eficaz, aumentando a confiança e o en- ma defendido pela perspectiva democrática, é
tusiasmo dos alunos pelo aprendizado. No en- uma pretensão das políticas de inclusão social
tanto, embora se acredite que esses efeitos de e se opõe ao domínio das totalidades únicas
modelo sejam importantes, na verdade existem do pensamento moderno. Uma das aspirações
poucas evidências empíricas diretas de que básicas do programa pró diversidade nasce da
eles existem (CARVALHO, 2004).
rebelião ou da resistência às tendências homogeneizadoras provocadas pelas instituições
modernas regidas pela pulsão de estender um
A EDUCAÇÃO, O
projeto com fins de universalidade que, ao mesMULTICULTURALISMO E AS GÍRIAS
mo tempo, tende a provocar a submissão do
Vários são os problemas que enfren- que é diverso e contínuo ‘ normalizando-o” e
tamos no cotidiano escolar: a qualidade da distribuindo-o em categorias próprias de algum
educação, as questões de currículo, os proje- tipo de classificação. Ordem e caos, unidade
tos-pedagógicos, as relações professor-aluno e diferença, inclusão e exclusão em educação
e escola com a comunidade, a indisciplina, a são condições contraditórias da orientação moderna [...] A modernidade abordou a diversidaviolência dentro da escola, entre outros:
de de duas formas básicas: assimilando tudo
Uma das tarefas mais importantes da que é diferente a padrões unitários ou “segreprática educativo-crítico é propiciar as condi- gando-o” em categorias fora da “normalidade”
ções em que os educandos em suas relações dominante (MOREIRA; CANDAU, 2010, p.14).
1023

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Pode-se perceber a grande preocupação em equilibrar a diversidade dos alunos
com o cumprimento do currículo, sendo assim,
é necessário que se estabeleçam práticas educativas que ao mesmo tempo em que atenda
as diversidades, possibilite uma integração cultural com os conteúdos do currículo.

to Girolamo, preso por mendicância em Roma
em 1595, no qual o prisioneiro fala de uma assembleia geral de mendigos convocada para
“mudar o jargão” (mutare il gergo del parlare)
porque ele se tornara conhecido de um número expressivo de pessoas (BURKE; PORTER,
1997, p.23).

Para Pérez Gómez apud
Candau (2010, p.15-16):

Vale ressaltar que para os autores as
gírias têm as mesmas características que o Jargão, os quais fazem parte do multiculturalismo.
O multiculturalismo nasce por meio das várias
lutas dos grupos sociais que ao longo da história do nosso país, sofreram discriminação e exclusão. A própria incorporação da pluralidade
cultural nos temas transversais dos Parâmetros
Curriculares Nacionais (1997, p. 122), se deu
por meio de muita pressão dos movimentos
sociais:
É sabido que, apresentando heterogeneidade notável em sua composição populacional, o Brasil desconhece a si mesmo. Na
relação do país consigo mesmo é comum prevalecer em vários estereótipos, tanto regionais
quanto em relação a grupos étnicos, sociais e
culturais. Historicamente, registra-se dificuldade para se lidar com a temática do preconceito
e da discriminação racial/étnica. O país evitou
o tema por muito tempo, sendo marcado por
“mitos” que veicularam uma imagem de um
Brasil homogêneo, sem diferenças, ou, em outra hipótese, promotor de uma suposta “democracia social” (BRASIL, 1997, p. 122).

Moreira e

[...] alunos e alunas aprendem em sua
vida escolar é este vivo, fluido e complexo cruzamento de culturas que se produz na escola,
entre as propostas da cultura crítica, alojada
nas disciplinas científicas, artísticas e filosóficas; as determinações da cultura acadêmica,
refletidas nas definições que constituem o currículo; os influxos da cultura social constituída
pelos valores hegemônicos do cenário social;
as pressões do cotidiano da cultura institucional presente nos papéis, nas normas, nas
rotinas e nos ritos próprios da escola como
instituição específica; e as características da
cultura experiencial adquirida individualmente
pelo aluno através da experiência nos intercâmbios espontâneos com seu meio (GÓMEZ
apud MOREIRA; CANDAU, 2010, p. 15-16).
Portanto, a multiculturalismo está presente no cotidiano da nossa sociedade e os
educadores não devem continuar a negar as
diferenças culturais, pois tal negação seria
afastar a criança e o jovem de seu mundo simbólico, do que conhece e faz sentido para ele.
Em alguns países, como Espanha e França as
gírias são conhecidas como linguajar característico de ladrões, assassinos, dentre outros.
De acordo com Burke e Porter (1997, p.23):
A linguagem dos mendigos, ladrões e
outros não é só diferente, é particular, um meio
de comunicação que o público, incluindo as
possíveis vítimas e a polícia, poderiam ouvir
por acaso mas seriam incapazes de decodificar.(grifo nosso) Uma formulação notável dessa teoria do jargão como mecanismo de defesa pode ser encontrada em um documento
que afirma registrar o interrogatório de um cer-

Uma dificuldade que ainda encontramos, é na definição de multiculturalismo, então,
iremos distinguir duas abordagens fundamentais: a primeira é a descritiva e a outra propositiva. Na descritiva, acredita-se que o multiculturalismo é a descrição e compreensão de cada
contexto histórico, político e sociocultural. Já a
propositiva entende multiculturalismo não apenas como forma de compreensão da realidade
de cada contexto, mas também, como atuação
e transformação de modo a estabelecer relações culturais em uma sociedade, para que
haja radicalização democrática e estratégias
pedagógicas. Gonçalves (1999, p. 101-102)
denota que:
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[...] para se lidar com o heterogêneo na
escola cabe primeiro reconhecê-lo como produto de uma construção histórica. Nesse sentido, ele não pode ser entendido como fruto de
um arbitrário social ou de escolhas pessoais. O
heterogêneo consagra formas de convivência,
interações sociais, valores, saberes, costumes,
que são coerentes com práticas e significados
construídos historicamente em diferentes campos de luta política e no interior de organizações sociais de relacionamento assimétricos
entre suas partes. Uma comunicação intercultural que não tem, pois, como ser harmônica
(GONÇALVES, 1999, p. 101-102).
De forma moduladora como acontecia
o processo de escolarização, não permitia ao
aluno uma reflexão, e nem levando em conta
suas experiências vivenciadas no cotidiano,
levando-o ao formalismo estereotipado da cultura escolar. Reconhecer os vários recortes
dentro da ampla diversidade cultural, é lutar
pelo respeito à diferença, é enfrentar o desafio
para que todos os grupos sociais e culturais
sejam respeitados, que haja uma troca de experiências e seus direitos de cidadania garantidos. A escola tem um papel de fundamental
importância nesse sentido, pois é exatamente
lá em que as diferentes culturas se encontram,
assim, como educadores somos chamados à
romper com a visão pequena de “cultura escolar” em estabelecer padrões culturais, que
acaba contribuindo mais para a exclusão, do
que garantindo uma educação democrática e
de qualidade.
Reconhecer as diferenças não é fácil,
mas devemos respeitá-las e aceitá-las, romper
com preconceitos e estereótipos sem fundamentação:
[...] Tendemos a uma visão homogeneizadora e estereotipada de nós mesmos, em
que nossa identidade cultural é muitas vezes
vista como um dado “ natural”. Desvelar esta
realidade e favorecer uma visão dinâmica contextualizada e plural de nossas identidades culturais é fundamental, articulando-se a dimen-

são pessoal e coletiva destes processos. Ser
conscientes de nossos enraizamentos culturais,
dos processos de hibridização e de negação e
silenciamento de determinados pertencimentos culturais, sendo capazes de reconhecê-los,
nomeá-los e trabalhá-los constitui um exercício
fundamental (MOREIRA; CANDAU, 2010, p.
26).
Dessa forma, é fundamental que haja
um processo de socialização entre os alunos,
a troca de experiências, o envolvimento, para
que todos se reconheçam, conheçam a origem
um do outro, suas raízes culturais, seus contextos de vida, para que não aconteça exclusão e tão menos a negação das identidades
culturais, ao contrário, que esses alunos possam refletir e serem capazes de construírem
suas próprias identidades do ponto de vista
cultural, e também, a partir da valorização das
diferenças, da interação entre elas implicará a
aproximação entre as experiências culturais e
a escola, o desenvolvimento da auto estima, o
mal estar por se sentir “um peixe fora d’água”,
e diminuir o problema da dificuldade de aprendizagem, além da indisciplina e a redução dos
preconceitos.

A CULTURA AFRICANA
Conforme os estudos de acordo com
Souza Júnior (1995), descrever a história da
África é um desafio devido à escassez de fontes escritas, com muitos pesquisadores confiando apenas na história oral, arqueologia e
genética para determinar detalhes do passado
do continente. A história registrada da civilização primitiva começou no Egito e depois se espalhou para Núbia, Magrebe e Chifre da África.
O Islã se espalhou por toda a África durante a
idade média e continua a ser a religião dominante no norte da África hoje.
No final do século XV, europeus e árabes pegaram escravos de partes da África e
os enviaram para o exterior para usar no comércio de escravos. Ao longo do século XIX e
início do século XX, a colonização européia da
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África se desenvolveu rapidamente até depois
da Segunda Guerra Mundial, onde a Europa foi
enfraquecida e a descolonização começou a
ocorrer. Ao contrário da Europa, onde a história é frequentemente capturada em prédios em
decomposição, na África, a história do continente é encontrada nas pessoas que moram lá
(SOUZA JÚNIOR, 1995).
A cultura da África é incrivelmente interessante devido ao fato de ser variada, dependendo do país que você visita. O continente é
lar de diversas populações, muitas das quais
foram influenciadas por fatores externos. Cada
país tem suas próprias tribos, idiomas e diferenças culturais. Mesmo pequenos países africanos, como Uganda têm mais de trinta tribos
estabelecidas. Vamos agora dar uma olhada
em alguns dos produtos mais bem estabelecidos da cultura africana, incluindo tribos, comida, artes e linguagem.

isso deve ser respeitada e reconhecida como
distintas visões de mundo e de existência própria, imprescindíveis para compreendermos o
processo social, político e cultural do Brasil”.
Assim, nesta concepção, o tema dominante da narrativa, no entanto, que lhe dá um
valor especial, é a necessidade de cooperação
e negociação constantes entre todas as unidades de governo envolvidas na elaboração, financiamento e execução bem-sucedida de um
sistema educacional; plano. É claramente um
processo em que habilidade e idéias criativas
pode frequentemente desempenhar um papel
mais importante - é fazer mais pela educação
- do que poder de negociação. Aqueles que
desejam olhar além das metodologias estatísticas frias de planejamento educacional para os
processos humanos práticos de cooperação e
compromisso que dá ao planejamento educacional sua vida real, achará essa conta mais
útil.

A cultura, seja na educação ou nas
ciências sociais, é mais do que um conceito
acadêmico. Ela diz respeito às vivências concretas dos sujeitos, à variabilidade de formas
de conceber o mundo, às particularidades e
semelhanças construídas pelos seres humanos ao longo do processo histórico e social.Os
africanos são um dos maiores contribuidores
da arte escultural. A forma de arte da escultura
africana data de milhares de anos, com algumas das primeiras esculturas encontradas no
Egito (SOUZA JÚNIOR, 1995).
Ao ouvir a experiência racial, de negros
e negras, numa sociedade racializada é possibilitar transformações, é intervir de maneira intencional nas relações sociais do cotidiano escolar. Uma boa atividade, nesse sentido, pode
ser compartilhar com os estudantes as experiências de figuras públicas, canais em que
jovens negros discutem as questões raciais,
denunciam atos de racismo, dão dicas de beleza negra, divulgam arte marginalizada e crítica. De acordo com Souza Júnior (1995, p. 89):
“A cultura negra hoje deve ser assumida como
alteridade que cerca a vida das pessoas, por
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em uma sociedade preconceituosa, que pratica a discriminação e atos de racismo frequentemente. O modelo de ser humano é o homem branco, jovem, bom, bonito, inteligente
e sucedido, que se denomina cristão, rico e sem deficiência.
Desde o princípio da escravidão o negro nunca teve importância no meio social, principalmente entre os brancos, sempre foi tratado como minoria e com nenhuma importância para o
desenvolvimento da sociedade, embora seu trabalho fosse muito importante.É preciso estimular
o respeito e a prática da convivência na diversidade, necessitando analisar cada cultura, sem
posicionamento individual quanto a credo, raça ou etnia.
A percepção das palavras e conceitos utilizados, muitas vezes, não é percebida como
sendo preconceituosa. A escola, instituição muito importante na construção da identidade de
crianças e jovens, vivenciam essas relações de poder e no seu interior transparecem os conflitos
decorrentes destas relações.
As pessoas de ascendência africana enfrentam “uma imagem terrível” da discriminação
em moradias, locais de trabalho e na vida cotidiana.
No mercado de trabalho, as pessoas de ascendência africana com um diploma tinham
quase duas vezes mais chances de trabalhar em ocupações de baixa qualificação do que a
população em geral. Durante séculos, pessoas de ascendência africana que viviam na diáspora
africana foram marginalizadas como parte do legado da escravidão e do colonialismo.
Existe um consenso crescente de que o racismo e a discriminação racial fizeram com
que as pessoas de ascendência africana fossem relegadas em muitos aspectos da vida pública,
sofreram exclusão e pobreza e são frequentemente “invisíveis” nas estatísticas oficiais. Houve
progresso, mas a situação persiste, em graus variados, em muitas partes do mundo.
Os fatores que levam à pobreza entre as pessoas de ascendência africana são principalmente estruturais. A discriminação é aparente no acesso desigual que esses grupos têm aos
serviços básicos. As pessoas de ascendência africana são frequentemente prejudicadas, por
exemplo, no acesso à educação, saúde, mercados, empréstimos e tecnologia.
O exercício pleno dos direitos humanos por pessoas de ascendência africana depende
significativamente de seu acesso à educação, que é fundamental para o desenvolvimento humano. Uma combinação de maior acesso à educação, conclusão de cada fase da educação
e ensino de alta qualidade não é apenas necessária para garantir direitos sociais básicos, mas
também tem um efeito positivo no crescimento econômico e na equidade, através da construção
de capital humano e melhoria da saúde. da população e fortalecendo a sociedade em geral.
O investimento social na infância e juventude, como estratégia para combater a pobreza,
foi proposto como uma abordagem que poderia ajudar a impedir a exclusão contínua de uma
nova geração de pessoas de ascendência africana dos benefícios do desenvolvimento econômico, social e humano. A discriminação enfrentada por pessoas de ascendência africana agora
está recebendo maior atenção e, como resultado, grupos afro - descendentes têm cada vez mais
ouvido suas vozes no processo político.
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No nível nacional, muitos países alteraram suas constituições para incluir referências
mais claras aos seus caracteres multiculturais. Alguns Estados criaram instituições nacionais
para promover a igualdade racial. Em alguns países, foi adotada legislação, que inclui políticas
de ação afirmativa para a educação, programas direcionados de saúde e outras iniciativas de
interesse das pessoas de ascendência africana.
Embora esses processos tenham resultado em maior visibilidade para as pessoas de
ascendência africana e, em certa medida, tenha aumentado seu poder, ainda existem problemas
para garantir que não sejam excluídos do exercício pleno de seus direitos humanos. A atual crise econômica global que ameaça minar o acesso ao trabalho, alimentação e moradia a preços
acessíveis, assistência médica e educação é um sério risco para a situação das pessoas de
ascendência africana, bem como para todos os grupos marginalizados e vulneráveis.
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LEITURA NA ALFABETIZAÇÃO

RESUMO: Este trabalho tem como reflexão o processo de alfabetização e leitura na educação
infantil abordando o contexto da escolarização e seus mecanismos para melhor compreensão
da importância do ato de ler. Algumas crianças apresentam dificuldades de leitura e compreensão. O foco e subsidiar estratégias que buscam promover uma melhor interação do processo para uma leitura prazerosa estimulando o convívio da criança e os meios de literatura.

Palavras-chave: Leitura; Alfabetização; Escolaridade; Importância; Ato de Ler.
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INTRODUÇÃO

A

importância da leitura de literatura infantil ela é fundamental para a aquisição de
conhecimentos, recreação, informação e interação necessárias ao ato de ler. A
importância de ouvir histórias é um acontecimento tão prazeroso que desperta
o interesse das pessoas em todas as idades. Se os adultos adoram ouvir uma boa história, um
“bom causo”, a criança é capaz de se interessar e gostar ainda mais por elas, já que sua capacidade de imaginar é mais intensa.
Encontrando sentido na literatura podemos dizer que é preciso reencontrar novos caminhos para a prática pedagógica escolar. A educação lúdica pode ser uma boa alternativa e
contribui bastante para o desenvolvimento escolar da criança. Alfabetização Lúdica o trabalho
com a alfabetização lúdica torna-se um instrumento essencial no processo de aquisição da leitura e escrita, desde que vise desenvolver uma metodologia que contemple uma aprendizagem
significativa. Pois, deste modo os alunos serão estimulados para a aprendizagem da leitura bem
como para o prazer da escrita.
A escrita como objeto cultural, a escrita, dia após dia, está mais presente na vida do homem, seja na mídia que bombardeia diariamente, nos outdoors, jornais, revistas, folhetos de propaganda, entre vários outros meios de comunicação. Emoção de acordo com Wallon e Vygotsky.
Para Wallon, a emoção é a primeira linguagem da criança, sua primeira forma de sociabilidade,
por meio da qual são significadas as diversas situações (choro, espasmos...), transformando,
assim, os atos que eram puramente impulsivos e motores em atos relacionais de comunicação.
Vygotsky salienta o fato de que as emoções e o intelecto se articulam em um sistema dinâmico
e significativo, sendo mutuamente dependentes.

1032

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

ALFABETIZAÇÃO E ESCOLARIDADE
Na escola de modo geral, diferentes
espaços e ações ampliam as possibilidades de
leitura, seja buscando livros na biblioteca ou
no caminhão do “Projeto Leia Brasil”, seja utilizando os murais, seja ainda, participando de
atividades da Sala de Leitura como a “Hora do
Conto”. Essa variedade possibilita, por exemplo, que os empréstimos de livros, que não
eram feito pela biblioteca no momento da pesquisa, possa ser efetivado pelo “Pelo Projeto
Leia Brasil” e Sala de Leitura.
Já a questão da leitura na sala de aula
é mais complexa. Analisar a leitura na sala de
aula mostrou haver duas perspectivas diferenciadas de trabalho com a leitura. E uma dessas perspectivas pode ser denominada como:
“práticas de sistematização da leitura”, a ênfase do trabalho recai quase que exclusivamente no desenvolvimento das habilidades de
fluência, entonação e rapidez no processo de
decodificação dos signos linguísticos e no trabalho com atividades gramaticais. Para tanto,
utilizam-se predominantemente textos retirados
dos livros didáticos.

Nessa perspectiva, a leitura enquanto
uma habilidade neutra, universal, feita por um
leitor que se mantém passivo diante do texto,
precisa ser treinada, avaliada a todo o momento. E essa concepção de que a leitura se restringe as habilidades que precisam de treino e
avaliações constantes é repassada pela família
e se constitui uma das características marcantes da leitura no espaço escolar, num processo histórico de escolarização do letramento:
“O letramento foi redefinido dentro do contexto
de escolarização e transformou-se naquilo que
agora chamamos de letramento escolar, isto é,
um sistema de conhecimento descontextualizado, válido por meio de desempenhos em testes” (COOK, 1991, p. 54).

Há semelhanças entre os processos
que visam à organização na produção do discurso do trabalho de ensino e uns conjuntos de
técnicas e procedimentos que constituem um
“microfísica do poder”, descrito por Foucault
apud Batista (1988), e designadas por disciplina: “a disciplina mapeia o corpo e suas operações no espaço e no tempo não apenas para
controlá-los e avaliá-los, mas para torná-los dóceis e úteis”. Todo esse controle e avaliação se
encontram não só em relação ao trabalho do
A outra perspectiva de leitura, que de- aluno como também subjacente ao trabalho do
nominamos “práticas com possibilidades de professor.
leituras”, busca diversificar os gêneros e suporNesta concepção (1988), as atividades
tes textuais utilizados nas atividades de leitura,
mas, conserva as formas e objetivos de traba- que possibilitam ampliar as perspectivas para
lho das práticas de sistematização de leitura, o campo da leitura como produção de sentidos
no caso do jornal, ou delegam essas tarefas na interação do leitor com o autor têm mais
para as famílias, no caso dos livros de litera- dificuldade de se constituírem como práticas
escolares, uma vez que essas práticas dificultura.
tam o controle e avaliação dos alunos nos proDito de outro modo, tanto nas “práticas cessos de seleção escolar.
de sistematização de leitura”, quanto nas “prátiEnfim, podemos enfatizar que a escola
cas com possibilidades de leituras”, a concepção presente é a da leitura como habilidade tem uma grande importância como mediação
única e universal a ser treinada pelo aprendiz cultural, desse modo, apresenta-se como funnão leitor. Essa habilidade é a todo o momen- damental na formação desses leitores. É precito avaliado. Nas atividades de leitura, o texto so, no entanto, por um lado, conhecer as prátichega a ser pretexto para a própria avaliação. cas, possibilidade e potencialidades de leitura
com as quais a criança interage em seu meio
Avalia-se a fluência, a entonação, a rapidez.
familiar e social e, por outro lado, ampliar as
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práticas de leitura da escola. Dessa forma, as
crianças poderão reconhecer algumas práticas
com as quais têm alguma familiaridade e conhecer aquelas que não fazem parte de seu
meio, incluindo a leitura virtual, que é uma prática cada vez mais cotidiana nas sociedades
letradas (FOUCAULT apud BATISTA, 1988).
Partindo de uma concepção de leitura como produção de sentidos, tendo como
fundamento o conhecimento que o leitor tem
da linguagem e do mundo, a sistematização
da leitura passa a ser uma parte importante
de um processo mais amplo, que envolve as
múltiplas possibilidades de leitura produzidas
por diferentes sujeitos, com diferentes objetivos
e conhecimentos prévios, diante de diferentes
tipos de texto e em ambientes socioculturais
diversificados.

A IMPORTÂNCIA DO ATO DE LER

O autor ressalta que sua infância e
como ela foi importante para a sua Leitura,
onde ele faz um breve resumo de sua vida, por
meio de uma descrição, como por exemplo:
como era a sua casa na sua infância, onde
ela situava-se, como aquela época de infância
era mágica, até o momento que ele começou
a descobrir a escrita, ou seja, ele aprendeu a
leitura mediante as palavras, onde as mesmas
estavam ligadas ao seu mundo da leitura anterior, que seria por intermédio de imagens, objetos entre outros.
O autor também postula que as imagens feitas pelos homens da pré-história também pode ser considerada uma leitura, ou melhor, seriam as primeiras leituras encontradas.
Portanto, podemos enfatizar que a leitura é um
hábito antigo, e que a mesma possui um grande valor em nosso cotidiano já que ela está
presente, constantemente, em nosso dia a dia.

Segundo o autor, a leitura é muito importante para nós, sendo representada diversificadamente, por causa das diferenças culturais que temos. Sob outro ângulo, podemos
enfatizar que a maioria das pessoas, e muitas
delas são professores, tendo o péssimo hábito
de ler tudo por cima, só porque eles estão em
época de prova, e para o autor, este hábito é
errôneo, pois, de acordo com ele, temos que
Por isso, podemos utilizar-nos de nos- ler calmamente para podermos usufruir o másas experiências para fazermos com que a ximo da leitura.
leitura se torne prazerosa, não deixando que
FREIRE aborda que a leitura voltada
a mesma se torne cansativa, pois, nós como
educadores, temos o dever de obter o melhor para alfabetização de adultos seria um ato de
conhecimento, ou seja, um ato criador, onde
para nossos educandos. Segundo Freire:
o educador tem que alfabetizar o educando a
Leitura boa é a leitura que nos empurra partir de seu conhecimento, por exemplo: “[...],
para a vida, que nos leva para dentro do mun- enquanto o ato de conhecimento e ato criador,
do que nos interessa viver. E para que a lei- o processo da alfabetização tem, no alfabetitura desempenhe-se esse papel, é fundamen- zando, o seu jeito. O fato de necessitar a ajuda
tal que o ato de leitura e aquilo que se façam do educador, como ocorre em qualquer relasentido para quem está lendo. Ler, assim, para ção pedagógica, não significa que o educador
Paulo Freire, é uma forma de estar no mundo deve anular a sua criatividade e construção de
sua linguagem escrita, leitura” (FREIRE, 2003,
(FREIRE, 1997).
p.39).

Para Freire (1997), o ato de ler pode
ser interpretado no primeiro instante em que
começamos a entender o mundo em que vivemos, por exemplo: podemos aprender a ler no
quintal de nossa casa, onde podemos utilizar
o chão nosso quintal como lousa e gravetos
como giz, e tudo que vimos e ouvimos, pode
ser considerado como leitura.
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Enfim, temos múltiplas formas de leitura, tudo que está presente no nosso cotidiano
é leitura, leitura de mundo. No final de nossa
reflexão podemos utilizar-nos de imagens de
nosso cotidiano, ou melhor, imagens marcantes de experiências de outras pessoas como,
por exemplo, a do autor Freire, com seus alunos lendo a palavra geradora “TIJOLO” num
círculo de cultura. Entretanto, podemos postular que a reflexão feita por Freire, servirá como
exemplo para todos os leitores.

O que se percebe é que a literatura,
bem como toda a cultura criadora e questionadora, não está sendo explorada como deve
nas escolas e isto ocorre em grande parte,
pela pouca informação dos professores. A formação acadêmica, infelizmente não dá ênfase
à leitura e esta é uma situação contraditória,
pois segundo comentário de Machado (2001,
p.45) “não se contrata um instrutor de natação
que não sabe nadar, no entanto, as salas de
aulas brasileiras estão repletas de pessoas que
apesar de não ler, tentam ensinar”.

Podemos concluir que o objetivo da leitura é colocar todos os leitores em contato com
o mundo, e que a mesma pode ser adquirida
de várias maneiras, e que na verdade terá sempre um único objetivo que seria ler e viver ou
viver e ler, portanto, a leitura de mundo poderá
ser trabalhada dentro do ambiente escolar.

Existem dois fatores que contribuem
para que a criança desperte o gosto pela leitura: curiosidade e exemplo. Neste sentido, o
livro deveria ter a importância de uma televisão dentro do lar. Os pais deveriam ler mais
para os filhos e para si próprios. No entanto, de
acordo com a UNESCO (2005) somente 14%
da população tem o hábito de ler, portanto, poA IMPORTÂNCIA DA LEITURA DE
de-se afirmar que a sociedade brasileira não
LITERATURA INFANTIL
é leitora. Nesta perspectiva, cabe à escola deA importância que a literatura infantil senvolver na criança o hábito de ler por prazer,
possui, ou seja, que ela é fundamental para a não por obrigação
aquisição de conhecimentos, recreação, inforA IMPORTÂNCIA DE OUVIR
mação e interação necessárias ao ato de ler.
HISTÓRIAS
De acordo com as ideias acima, percebe-se
a necessidade da aplicação coerente de ativiOuvir histórias é um acontecimento tão
dades que despertem o prazer de ler, e estas
devem estar presentes diariamente na vida das prazeroso que desperta o interesse das pescrianças, desde bebês. Conforme Silva (1992, soas em todas as idades. Se os adultos adop.57): “bons livros poderão ser presentes e ram ouvir uma boa história, um “bom causo”, a
grandes fontes de prazer e conhecimento. Des- criança é capaz de se interessar e gostar ainda
cobrir estes sentimentos desde bebezinhos po- mais por elas, já que sua capacidade de imaginar é mais intensa (ABRAMOVICH, 1997).
derá ser uma excelente conquista para toda a
vida”.
A narrativa faz parte da vida da criança desde quando bebê, através da voz amaApesar da grande importância que a da, dos acalantos e das canções de ninar, que
literatura exerce na vida da criança, seja no mais tarde vão dando lugar às cantigas de
desenvolvimento emocional ou na capacidade roda, a narrativas curtas sobre crianças, anide expressar melhor suas ideias, em geral, de mais ou natureza. Aqui, crianças bem pequeacordo com Machado (2001), elas não gostam nas, já demonstram seu interesse pelas históde ler e fazem-no por obrigação. Mas afinal, rias, batendo palmas, sorrindo, sentindo medo
por que isso acontece? Talvez seja pela falta ou imitando algum personagem. Neste sentido,
de exemplo dos pais ou dos professores, talvez é fundamental para a formação da criança que
ela ouça muitas histórias desde a mais tenra
não.
idade (ABRAMOVICH, 1997).
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O primeiro contato da criança com um
texto é realizado oralmente, quando o pai, a
mãe, os avós ou outra pessoa conta-lhe os
mais diversos tipos de histórias. A preferida,
nesta fase, é a história da sua vida. A criança
adora ouvir como foi que ela nasceu, ou fatos
que aconteceram com ela ou com pessoas da
sua família. À medida que cresce, já é capaz
de escolher a história que quer ouvir, ou a parte
da história que mais lhe agrada. É nesta fase,
que as histórias vão tornando-se aos poucos
mais extensas, mais detalhadas (ABRAMOVICH, 1997).

o pensar, o desenhar, o escrever, o criar, o recriar. Num mundo hoje tão cheio de tecnologias, onde as informações estão tão prontas,
a criança que não tiver a oportunidade de suscitar seu imaginário, poderá no futuro, ser um
indivíduo sem criticidade, pouco criativo, sem
sensibilidade para compreender a sua própria
realidade. Portanto, garantir a riqueza da vivência narrativa desde os primeiros anos de vida
da criança contribui para o desenvolvimento do
seu pensamento lógico e também de sua imaginação, que segundo Vigotsky (1992, p.128)
caminham juntos:

A criança passa a interagir com as histórias, acrescentam detalhes, personagens ou
lembra-se de fatos que passaram despercebidos pelo contador. Essas histórias reais são
fundamentais para que a criança estabeleça a
sua identidade e compreender melhor as relações familiares. Outro fato relevante é o vínculo
afetivo que se estabelece entre o contador das
histórias e a criança. Contar e ouvir uma história aconchegada a quem se ama é compartilhar uma experiência gostosa, na descoberta
do mundo das histórias e dos livros (ABRAMOVICH, 1997).

a imaginação é um momento totalmente necessário, inseparável do pensamento realista.”. Neste sentido, o autor enfoca que na
imaginação a direção da consciência tende a
se afastar da realidade. Esse distanciamento da
realidade por meio de uma história, por exemplo, é essencial para uma penetração mais
profunda na própria realidade: “afastamento do
aspecto externo aparente da realidade dada
imediatamente na percepção primária possibilita processos cada vez mais complexos, com
a ajuda dos quais a cognição da realidade se
complica e se enriquece (VIGOTSKY, 1992,
p.129).

Algum tempo depois, as crianças passam a se interessar por histórias inventadas e
pelas histórias dos livros, como: contos de fadas ou contos maravilhosos, poemas, ficção,
etc. Tem nesta perspectiva, a possibilidade de
envolver o real e o imaginário que de acordo
com Sandroni & Machado (1998, p.15) afirmam que “os livros aumentam muito o prazer
de imaginar coisas. A partir de histórias simples, a criança começa a reconhecer e interpretar sua experiência da vida real”.

O contato da criança com o livro pode
acontecer muito antes do que os adultos imaginam. Muitos pais acreditam que a criança
que não sabe ler não se interessa por livros,
portanto não precisa ter contato com eles. O
que se percebe é bem ao contrário. Segundo
Sandroni & Machado (2000, p.12) “a criança
percebe desde muito cedo, que livro é uma
coisa boa, que dá prazer”. As crianças bem
pequenas interessam-se pelas cores, formas e
figuras que os livros possuem e que mais tarÉ importante contar histórias mesmo de, darão significados a elas, identificando-as
para as crianças que já sabem ler, pois segun- e nomeando-as.
do Abramovich (1997, p.23) “quando a criança
sabe ler é diferente sua relação com as histórias, porém, continua sentindo enorme prazer
em ouvi-las”. Quando as crianças maiores ouvem as histórias, aprimoram a sua capacidade
de imaginação, já que ouvi-las pode estimular
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É importante que o livro seja tocado
pela criança, folheado, de forma que ela tenha
um contato mais íntimo com o objeto do seu
interesse. A partir daí, ela começa a gostar dos
livros, percebe que eles fazem parte de um
mundo fascinante, onde a fantasia apresenta-se por meio de palavras e desenhos. De acordo com Sandroni & Machado (1998, p.16) “o
amor pelos livros não é coisa que apareça de
repente”. É preciso ajudar a criança a descobrir o que eles podem oferecer. Assim, pais e
professores têm um papel fundamental nesta
descoberta: serem estimuladores e incentivadores da leitura.

Colocada numa situação de vida real
em que precisa ler um texto (para sua informação ou prazer), cada criança mobiliza suas
competências anteriores (aqui se inclui a competência genérica) e elabora estratégias para
elaborar e testar suas hipóteses de leitura e
assim concluir sua tarefa de compreender o
que está escrito. A antecipação do sentido por
meio de indícios é exemplo de uma estratégia.
Em síntese, a leitura é uma atividade resultante de uma sequência de ações: observação,
comparação, questionamento e experimentação. Portanto, a leitura jamais pode ser vista
como uma atividade de receptividade. O leitor
não é um mero receptor de informações ou tradutor da linguagem escrita para a oral, mas um
CONCEITOS DE LEITURA
construtor de sentido para o texto (CHARTIER,
Segundo Chartier (1996), a leitura diz 1996).
respeito ao ato de atribuir voluntária e diretaENCONTRANDO SENTIDO NA
mente um significado à escrita, cuja exploração
não precisa acontecer de forma linear, obedeLITERATURA
cendo à sucessão de palavras. Na verdade,
quase sempre, o leitor realiza um movimento
De acordo com Smith (1999), é precide antecipações e retomadas textuais além de so reencontrar novos caminhos para a prática
pedagógica escolar. A educação lúdica pode
usar indícios não linguísticos para ler.
ser uma boa alternativa e contribui bastante
Para o autor (1996), a habilidade lin- para o desenvolvimento escolar da criança.
guística da leitura é produto de um estatuto Sabemos que, há muitos séculos, as crianças
social, de acordo com o qual cada um convive vêm aprendendo sem o auxílio da tecnologia.
com a escrita e utiliza as técnicas necessárias Algumas têm dificuldades, mas essa prática
a essa convivência. Dessa forma, quanto maior vem ocorrendo naturalmente. Partindo desse
for o estatuto social do leitor, maior será seu pressuposto, supomos que o que precisamos
relacionamento com a língua e sua capacidade fazer é ver onde erramos no passado para podermos melhorar a prática presente.
de compreensão do texto.
Chartier (1996) afirma que a leitura é
uma atividade cuja finalidade peculiar é a compreensão do texto, e essa compreensão depende da forma pela qual ele foi registrado e
apropriado pela memória, pois compreender
um texto implica relacionar o que se sabe sobre o texto (consequência da competência genérica) com o que se deseja descobrir nele. E
a relação dos elementos conhecidos do texto
(os indícios) com os sentidos do texto está diretamente ligada ao questionamento do texto e
à formulação de hipóteses de leitura.

Aprender a ler, para uma criança, não
é tão difícil quanto pensamos, nós adultos é
que muitas vezes dificultamos esse processo.
É certo que algumas crianças, mesmo compreendendo a fala, podem apresentar deficiências
na leitura, no dizer de Smith (1999, p.14), “distúrbio específico de aprendizagem”, “dislexia,
disfunção cerebral mínima”. O educador de
hoje deve ter uma visão de conjunto, desenvolver uma proposta interdisciplinar de ensino,
de caráter inovador, que facilite os processos
de leitura e escrita, pois são essenciais para
desenvolver as reflexões e contribuem para a
construção do conhecimento de seus alunos.
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A elaboração de uma didática interdisciplinar pressupõe uma mudança de prática de
ensino, o que resulta numa prática transformadora para a ampliação da leitura e da escrita.
Assim como as atividades de linguagem integram todos os componentes curriculares, o desenvolvimento do pensamento e a curiosidade
são ações mentais que devem integrar todas
as áreas (SMITH, 1999).
Um texto só pode ser interpretado se
houver leitura. Adentrar no “universo da leitura”
é necessário e indispensável, pois é parte primordial do trabalho educacional, da perseverança na leitura, da habilidade em aprender. O
empenho do mestre nesse processo é preponderante. Ele precisa compreender os alunos
com seus antecedentes sociais e culturais e,
acima de tudo, mostrar interesse pela leitura de
cada um, animando-os a continuar com seus
próprios esforços (SMITH, 1999).
A leitura é um ato solitário, depende da
vontade de um eu e de sua capacidade de posicionar-se diante do discurso do outro. Mas,
se ela ocorre na escola, o professor pode atuar
como um mediador, comentando aspectos da
organização do discurso e transmitindo informações que possam auxiliar o aluno e enveredar por esse intrincado mundo de letras (MICHELETTI, 2001).
É a partir daí que se inicia a construção do real, pois à medida que o leitor lê a
palavra escrita, ele conduz-se à interpretação
do mundo. E essa interpretação é muito importante para ele como sujeito do processo ensino-aprendizagem. Partindo desse discurso,
entendemos que a leitura é um ato interativo
e de compreensão de mundo (MICHELETTI,
2001).

ALFABETIZAÇÕES LÚDICAS
Na concepção de Paulo Freire, o trabalho com a alfabetização lúdica torna-se um instrumento essencial no processo de aquisição
da leitura e escrita, desde que vise desenvolver
uma metodologia que contemple uma aprendizagem significativa. Pois, deste modo os alunos serão estimulados para a aprendizagem
da leitura bem como para o prazer da escrita.
Freire (1989) enfatiza a relevância do
ato de ler como algo que se relaciona com
uma percepção crítica, que não se esgota na
decodificação pura da palavra. Segundo ele a
importância do ato de ler implica sempre uma
percepção crítica, não se esgota na decodificação pura da palavra escrita, ele vai muito
além, quando permite uma leitura do mundo.
Cada sujeito é singular, logo as visões de mundo, leituras de mundo também serão. E elas
se darão a partir da realidade em que estão
inseridos. A linguagem e a realidade estão ligadas dinamicamente, pois para ler o texto é
preciso relacioná-lo ao contexto. Dessa forma
se terá uma leitura real e não abstrata: “O ato
de ler não se esgota na decodificação pura da
palavra escrita ou da linguagem escrita, mas
que se antecipa e se alonga na inteligência do
mundo; a leitura do mundo precede a leitura da
palavra, daí que a posterior leitura desta não
possa prescindir da continuidade da leitura daquele” (FREIRE, 1989).
Cada indivíduo em sua subjetividade
sente a necessidade de saber o para que e
o porquê deve aprender determinados conteúdos, para que assim os temas passem a ter
mais sentido na realidade de vida em que estiver inserido. Dessa forma o ato de aprender
a ler e escrever devem ser questionados quando a sua finalidade. Cabe à escola o papel de
mediar e deixar bem claro esses fins, tendo
em vista que eles muitas vezes são regidos por
interesses políticos e de poder, que a uns “acolhe” e a outros “excluí” (FREIRE, 1989).
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Seguindo o pensamento do autor
(1989), podemos afirmar com propriedade embasada nas experiências vivenciadas durante
seis meses de atuação efetiva no projeto: “o lúdico como instrumento facilitador no processo
de alfabetização e letramento” na escola com
o método de alfabetização lúdica, que as crianças contempladas participaram de forma atenta e disponível das atividades propostas, tendo
a abertura de expor suas ideias, de demonstrar
sua criatividade, através de peças teatrais e
toda produção escrita e também a oportunidade de realizar trabalhos cooperativos.

A ESCRITA COMO OBJETO CULTURAL

A escrita, dia-após-dia, está mais presente na vida do homem, seja na mídia que
bombardeia diariamente, nos outdoors, jornais,
revistas, folhetos de propaganda, entre vários
outros meios de comunicação. Contudo, ainda
existem inúmeras pessoas que não possuem o
domínio da escrita, e tantas outras que conhecem as letras, porém se solicitadas para ler determinado texto, apenas identificaram as letras,
mas ao serem questionadas a respeito do que
se trata, não saberão responder, pois não compreendem o que está escrito nas entrelinhas,
Realizamos atividades de estímulo não percebem as letras como uma represenà leitura, escrita e oralidade mediante aos jo- tação de ideias, e sim, como um sistema de
gos pedagógicos e cooperativos, contação e codificação (MELLO, 2005).
re-contação de histórias, Cine Mágico, onde
assistimos junto às crianças filmes que nos leLer e escrever, não são simplesmente
varam a discussões. Além disso, também pro- emaranhar palavras, e sim, expressar ideias,
movemos atividades como: Brincando com o conceitos, tornar isso uma forma de linguagem,
nome; Brincando com outros nomes. Brincan- é fazer do indivíduo ser conhecedor do mundo,
do com textos (poemas, trovas, canções, mú- podendo este participar de sua construção, a
sicas, parlendas; adivinhas, histórias, receitas, fim de transformar o atual com olhos para o
comunicados, bilhetes...); Formulando concei- novo e promissor (MELLO, 2005).
tos (propor as crianças situações de desafios).
Análise e estudo do texto; Análise e estudo de
Há uma grande diferença entre indivídupalavras extraídas do texto, Análise e estudo de os que dominam e compreendem o mundo leletras e sílabas das palavras; Junção de letras trado e os que não o conseguem. Acredito que
e sílabas para formação de novas palavras; esse é um assunto que deve ser questionado e
Junção de palavras para formação de novos repensado, pois o meio social exige cada vez
textos; Produção de novos textos (no início os mais dos indivíduos que possuam uma maior
alunos falam, o professor escreve). Levantar escolaridade e excelência comprovada. Atualcom os alunos todas as palavras que gosta- mente percebe-se certa precocidade no ensiriam de aprender a ler e a escrever. Explorar o no da língua escrita. Da criança, espera-se que
significado de cada uma delas e desafiá-los a aprenda a ler e a escrever o quanto antes, pois
formar histórias com elas. Eles inventam, falam, segundo o que pensam professores e pais,
e o professor escreve. Apresentar aos alunos quanto mais conteúdos a criança aprender menovos textos pertinentes ao tema, para que lhor será seu desenvolvimento intelectual e a
eles possam fazer a leitura e responderem as possibilidade de ascender na escola e na vida
questões de interpretação e pesquisar sobre (MELLO, 2005).
o tema; e aprofundarem o estudo dos textos
(FREIRE, 1989).
Com essa pressa, acaba-se esquecendo, que elas são crianças e adoram brincar, e
isto é deixado completamente de lado. Como
afirma Mello: “(...) estamos contaminando, por
assim dizer, a educação infantil com as tarefas do ensino fundamental [...]” (MELLO, 2005,
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p.24). As pessoas não percebem que para um a respeito da vida, socialização entre várias
bom desenvolvimento intelectual e ascensão crianças e compartilhamento de experiências
escolar é necessário que a criança viva a sua vividas.
infância, por isso, possibilitar que ela brinque,
pule, imagine, sonhe, crie, é essencial.
Segundo Vygotsky (1994) para compreender a passagem de um estágio do deNestas condições imaginamos uma senvolvimento da criança para outro, somente
criança dia após dia sentado em uma classe é perceptível mediante as brincadeiras que ela
aprendendo que b com a é igual a BA, o quan- realiza, uma vez que o brincar emerge de uma
to isso é enfadonho para uma criança com necessidade infantil: “[...] aquilo que é de grantoda a energia, tendo que ficar quieta sentada de interesse para um bebê deixa de interessar
em uma classe, em forma de aluno ideal, disci- uma criança um pouco maior. A maturação das
plinado, aquele que não questiona que apenas necessidades é um tópico predominante nesreproduz o que o professor dita. Esse é o aluno sa discussão, pois é impossível ignorar que a
que a escola não crítica deseja, esquecendo- criança satisfaz certas necessidades no brin-se que por trás desse, está à criança cheia quedo [...] (Idem, p.122).
de energia, como afirma Wajskop (1995): “Reprimida na forma de aluno, do qual se espera
Portanto, o brinquedo é de extrema
obediência, silêncio, passividade, submissão a importância para o desenvolvimento do aluregras e rotinas – muitas das quais sem obje- no, pois, além de ser uma necessidade para a
tivos claros -, encontra-se a criança, curiosa, criança, se utilizar desse brincar para vivenciar
ativa, ansiosa por novas experiências e pelas diversas situações, por exemplo, de socializaoportunidades de interagir com outras crianças ção, apropriação de valores e costumes, vivene com o ambiente” (WAJSKOP G. 1995, p.11). ciando situações não somente de prazer, mas
também conflituosas.
Não é esse tipo de aluno que a escola
necessita, ela deverá buscar capacidade em
Como afirma o mesmo autor: Definir o
seus educandos, capacidade de retórica, de brinquedo como uma atividade que dá prazer à
crítica e de reflexão. Ora, na modernidade a criança é incorreto por duas razões. Primeiras
criança deixa de ser criança muito cedo, ela muitas atividades dão à criança experiências
não faz o que gostaria de fazer, que é brincar de prazer muito mais intensas do que o brine sim o que os pais querem e o que a escola quedo, como, por exemplo, chupar chupeta,
possibilita. Então, deixá-la brincar é possibili- mesmo que a criança não se sacie. E, seguntar-lhe que solte o imaginário, que brinque de do, existem jogos nos quais a própria atividade
faz de conta, sinta prazer, se expresse, tanto não é agradável, como, por exemplo, predomicorporal e verbal quanto artisticamente.
nantemente no fim da idade pré-escolar, jogos
que só dão prazer à criança se ela considera
Atividades estas, que segundo Mello o resultado interessante [...] (VIGOTSKI, 1994,
(2005, p.24) “são essenciais para a formação p. 121).
da identidade, da inteligência e da personalidade da criança, além de constituírem as bases
Dessa forma, o brinquedo, mesmo que
para a aquisição da escrita como um instru- não possibilite uma sensação prazerosa, ele
mento cultural complexo”. Brincar, na maioria possibilita a criança a reflexão e enfrentamento
das vezes é visto como algo improdutivo, não de muitas situações conflituosas que emergem
se acredita que no brincar é possível aprender. do ambiente sociocultural no qual está inseriBrincar possibilita à criança vivenciar coisas do.
que muitas vezes não lhe é possível. Permite
que ela crie formas de expressão, hipóteses
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EMOÇÃO DE ACORDO COM WALLON E
VYGOTSKY
Para Wallon (1981), a emoção é a primeira linguagem da criança, sua primeira forma de sociabilidade, por meio da qual são
significadas as diversas situações (choro, espasmos...), transformando, assim, os atos que
eram puramente impulsivos e motores em atos
relacionais de comunicação.
Ao articular significados histórico-sociais, mediados pela relação com agentes de
cultura (pai, mãe, irmão etc.), a emoção do
recém-nascido, de involuntária, inconsciente e
regulada pelo tônus, torna-se manifestação psíquica, já havendo elaboração mental. A emoção promove o desenvolvimento da inteligência, que passa a determinar a ação humana.
Tanto para Wallon como para Vygotsky, entre
emoção e inteligência existe.

Para Vygotsky (apud SILVESTRI; BLANCK, 1993), a aquisição da linguagem faz com
que haja uma profunda mudança qualitativa
nos processos da consciência. Pela mediação
da linguagem, as funções mentais passam a
ser reguladas por um sistema de signos e não
mais pela maturação orgânica, que é responsável pelas funções elementares (sono, respiração, sucção). A linguagem passa a organizar
o pensamento e o comportamento da criança,
promovendo o desenvolvimento das funções
psicológicas superiores (atenção concentrada,
memória seletiva, pensamento abstrato, vivência emocional e pensamento combinatório).

Vygotsky (1991) exemplifica que,
na criança, em um primeiro momento, a fala
acompanha a ação; já num segundo momento
a fala se antecipa à ação, e em um terceiro momento, ela se interioriza, transformando-se em
fala interior ou pensamento, o qual continua a
regular a atividade, ou seja, a criança brinca de
Elaboração recíproca: as conquistas carrinho sem ter necessidade de exteriorizar
afetivas contribuem para o desenvolvimento seu pensamento.
cognitivo e vice-versa (DANTAS, 1992). Vygotsky (apud RATNER, 1995) salienta o fato
de que as emoções e o intelecto se articulam
em um sistema dinâmico e significativo, sendo
mutuamente dependentes. Por exemplo, uma
criança que já domina a linguagem, ao falar em
público, pode gaguejar.
Após a aquisição da marcha e da fala,
a criança começa a romper com o mundo subjetivo no qual estava imersa, quando ainda não
distinguia o eu e o outro. Pelas atividades de
exploração e investigação do mundo dos objetos, apropria-se do mundo objetivo e passa a
contar com sua inteligência para se comunicar
com o social no qual está inserida (WALLON,
apud GALVÃO, 1995).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Alfabetização de forma prazerosa e contínua é um processo que inicia-se em casa e
aperfeiçoa-se na escola e continua pela vida inteira. Existem diversos fatores que influenciam o
interesse pela alfabetização e leitura. O primeiro e talvez mais importante seja determinado pela
atmosfera literária.
A criança que ouve histórias desde cedo, que tem contato direto com livros e que seja
estimulada, terá um desenvolvimento favorável ao seu vocabulário, bem como a prontidão para
a leitura, sendo assim, a criança que lê com maior desenvoltura se interessa pela leitura e aprende mais facilmente, neste sentido, a criança interessada em aprender se transforma num leitor
capaz.
Sendo assim, pode-se dizer que a capacidade de ler está intimamente ligada a motivação. Infelizmente são poucos os pais que se dedicam efetivamente em estimular esta capacidade nos seus filhos. Outro fator que contribui positivamente em relação à alfabetização, à leitura
é a influência do professor. Nesta perspectiva, cabe ao professor desempenhar um importante
papel: o de ensinar a criança a ler e a gostar de ler.
Professores que oferecem pequenas doses diárias de leitura agradável, sem forçar, mas
com naturalidade, desenvolverá na criança um hábito que poderá acompanhá-la pela vida afora.
Para desenvolver uma alfabetização equilibrada e necessário conteúdos relacionados ao currículo escolar que ofereça certa variedade de livros de literatura como contos, fábulas , poesias e
outros de interesse apresentado pelos educandos
Num mundo tão cheio de tecnologias em que se vive, onde todas as informações ou
notícias, músicas, jogos, filmes, podem ser trocados por e-mails, CDs e DVDs o lugar do livro
parece ter sido esquecido. Há muitos que pensem que o livro é coisa do passado, que na era
da Internet, ele não tem muito sentido.
Mas, quem conhece a importância da literatura na vida de uma pessoa, quem sabe o
poder que tem uma história bem contada, quem sabe os benefícios que uma simples história
pode proporcionar, com certeza haverá de dizer que não há tecnologia no mundo que substitua
o prazer de tocar as páginas de um livro e encontrar nelas um mundo repleto de encantamento.
Se o professor acreditar que além de informar, instruir ou ensinar, o livro pode dar prazer, encontrará meios de mostrar isso à criança. E ela vai se interessar por
ele, vai querer buscar no livro esta alegria e prazer. Tudo está em ter a
chance de conhecer a grande magia que o livro proporciona. Enfim, a
literatura infantil é um amplo campo de estudos que exige do professor conhecimento para saber adequar os livros às crianças, gerando
um momento propício de prazer e estimulação para a leitura.
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SEXUALIDADE NA EDUCAÇÃO INFANTIL: O
INÍCIO DAS CURIOSIDADES E DESCOBERTAS

RESUMO: A sexualidade humana e um dos temas mais difíceis, se não for o mais difícil de ser
abordado, porém é um paradoxo, pois somos seres sexuados, nascemos através de relações
sexuais, logo teria de ser abordado de forma natural, porém nós não fomos preparados para
isso, fomos educados a não falar , não sentir, não perguntar sobre sexo, mas o que acontece
quando se trata de reagem diante desta criança que quer entender o mundo a sua volta, seu
corpo, e suas esclarecer a curiosidade infantil nos dias atuais? Na escola não é diferente, como
as professoras e professores sensações? Pensamos que a escola de educação infantil que é a
primeira etapa de aprendizagem, como uma instituição inserida em uma sociedade, e com o
papel de ver a criança como sujeito integral, o assunto sexualidade faz parte do currículo. No
Brasil temos a cultura religiosa que o sexo é sujo, é pecado, isso faz parte de uma histórica relação de controle da igreja, porém os tempos são outros, internet, tecnologias que dão acesso
a tudo tipo de assunto e a qualquer tempo, e quando o assunto é sexo o que mudou?

Palavras-chave: Educação; Sexualidade; Infância.
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INTRODUÇÃO

A

sexualidade humana é um dos temas mais difíceis de abordar no dia a dia do professor. A escolha desse tema deu-se através de relatos de situações onde apareciam as questões relacionadas não só a curiosidade das crianças, mas também
em relação a forma como o tema era abordado ou não nas famílias dessas crianças, uma vez
que essas crianças reproduziam com os colegas da escola o que provavelmente viram quando
“dormiam” no mesmo quarto que os pais, também através de primos ou irmãos mais velhos:
é necessária a compreensão que a sexualidade não pode ser considerada somente biológica, pois será uma
construção de acordo com o meio sociocultural, que não acontece de forma paralela, tampouco é alheia à formação do indivíduo, ao contrário, ela se constitui no âmbito das relações sociais, ao mesmo tempo em que influência
a qualidade dessas relações (OLIVEIRA, 2011, p. 117).

Ainda mais se tratando do desenvolvimento da sexualidade infantil que o tema pode ser
chamado e considerado como “tabu”. Sendo “tabu” ou não, as crianças a todo o momento têm
oportunidades de expor suas curiosidades e o professor como mediador deve está preparado
para desmitificar o senso comum quebrando a barreira do preconceito mostrando que não há
nada de errado na expressão da sexualidade na infância.
O intuito deste trabalho é mostrar o quanto é importante esse tema e que o desenvolvimento sexual da criança é algo natural. O professor deve entender a relevância do assunto
para acolher o interesse da criança e diante de cada manifestação de descoberta e curiosidade
mostrar e ensinar aquilo que realmente é de interesse do momento:
Quando Freud apresentou sua teoria denominada complexo de Édipo, foi um escândalo na sociedade médica
que chegou a rechaçar suas descobertas. Mesmo com a teórica não empírica de Freud, a sociedade não aceita
que haja sexualidade em um período em que só cabe a inocência., porém Sigmund Freud provou que como nossa energia vital, já que somos seres sexuados as pulsões sexuais existem desde a idade mais tenra (OLIVEIRA,
2011).
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CONTEXTO HISTÓRICO

Ariès (1978) diz também que da idade
média até a época clássica, o corpo da criança
é de fato aprisionado, escondido, a criança só
é despida em público para apanhar, isso devia
ser uma grande humilhação, pois se tratava de
partes que deveriam ficar escondidas.

A concepção de infância é recente historicamente falando, pois na idade média assim
como as mulheres as crianças eram consideradas inferiores, não se tinha um cuidado com
as fases do desenvolvimento, aliás o período
A representação da criança, até na pinde infância era reduzido, e a criança era considerada como um adulto em miniatura sendo tura clássica, mostra bem que seu corpo não
posto para trabalhar, assim que ela apresenta- é formado por aquilo que é na realidade, mas
por aquilo que a sociedade quer ocultar da inva independência física (ARIÈS , 1978).
fância (DOLTO, 2013 p. 12):
Ainda segundo Ariès (1978), a criança
não era cuidada como nos dias de hoje, que No imaginário popular de nossa cultura ocidental, ainda
é comum o defrontamento com modos de olhar para a
temos a preocupação com saúde, educação e criança como meros destinatários passivos de ações
desenvolvimento, quando uma criança nascia adultas ou de intervenções institucionais por serem fiera considerada engraçadinha , assim como guras frágeis, dependentes, necessitados de proteção
um bichinho de estimação, e quando morriam e monitoramento. A infância hoje não é mais vista e
estudada por conceitos universais, mas histórica e culalguns demonstravam algum pesar, mas em
turalmente localizada através de crianças vistas como
geral não, porque havia muita mortalidade in- sujeitos que vivem em lugares e específicos. Assim
fantil, e isso era atribuído ao acaso, a criança como a infância nem sempre foi vista da mesma maneimal aprende a andar sozinho, e já era mistu- ra (BARBOZA, 2002, p, 38).
rados aos adultos tanto nos jogos quanto nos
Phillipe Ariès, questiona em sua obra a
trabalhos, essa criança tinha que amadurecer,
e não eram respeitadas as suas fases de de- “A História Social da Infância e da Família, que
senvolvimento, aliás isso nem existia, no fim do a criança retratada por artistas do século XV a
século XVII, as coisas começaram a mudar, e a XVIII demonstravam que a criança era vista na
escolarização chegou como meio de substituir época como um adulto em miniatura, ele quesa aprendizagem como meio de educação, e tiona ainda as fitas existentes nas roupas das
com essa escolarização mudou –se a dinâmi- crianças o corpo delas era sepultado sob as
roupas, não importando o sexo nas roupas das
ca dessas famílias.
crianças haviam muitas fitas, só diferenciando
Não havia uma preocupação com a o menino da menina pelo botão da frente:
sexualidade dessas crianças, não se pensava
nesse assunto, porém quando essa família co- Porque fitas? Phillipe Ariès se pergunta, se não é uma
espécie de sequela de resíduos das mangas livres da
meçou a proteger e cuidar desse filho além da era medieval. Por atrofia as mangas flutuantes teria se
educação outros cuidados também surgiram.
transformado em fitas. O que tenderia a provar que ainA duração da infância era reduzida ao seu período mais
frágil, enquanto o filhote do homem não conseguia bastar-se; a criança então, mal adquiria algum desembaraço físico, era logo misturada aos adultos, partilhava de
seus trabalhos e jogos. [...] A transmissão dos valores
e dos conhecimentos e de modo mais geral, a socialização da criança, não eram portanto nem asseguradas
nem controladas pela família. [...] A criança aprendia as
coisas que devia saber ajudando os adultos a fazê-las
(ARIÈS, 1981, p. IX).

da não se havia inventado nada para a roupa da criança
do século XVII, fazem - a usar o que o adulto usou no
passado (DOLTO, 2012, p. 11).

As fases do desenvolvimento foram
constituídas pela modernidade quando começou a surgir o sentimento de infância, nesse
período os artistas retratavam crianças como
sendo anjos, inocência, logo sexualidade era
uma coisa que não existia para essa criança
isso só seria despertado na puberdade, foi en1047
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tão que Freud no começo do século XIX trouxe
sua teoria que o resultado das doenças psíquicas era por conta de conflitos de ordem sexual
vivido na infância, que eram somatizados no
corpo ou na mente:
[...] acreditava-se que a criança impúbere fosse alheia
e indiferente à sexualidade. Portanto os gestos e alusões não tinham conseqüências sobre a criança. [...]
também porque não havia o sentimento de que as referências aos assuntos sexuais pudessem macular a
inocência infantil...na realidade não se acreditava que
essa inocência existisse. (ARIÉS, 1981, p. 132).

Quando Freud apresentou sua teoria
denominada complexo de Édipo, foi um escândalo na sociedade médica que chegou a rechaçar suas descobertas.

continuou a estudar esses males, as ideias de
Freud foram consideradas revolucionárias, porém eram ideias consideradas ofensivas para a
sociedade da época.
Para Freud (2002, p.70), “As crianças
cuja atenção foi atraída, em algum momento, para sua própria genitália”. Nesse trecho,
Freud aponta uma das descobertas da criança quando pequena. A descoberta pelo seu
próprio corpo, que através dela a atração foi
para o seu próprio órgão genital. Isso acontece quando inicia o processo de desfralde
da criança e muitas professoras da educação
infantil convive com essa descoberta. A descoberta, a curiosidade da criança aumenta e
a mesma começa a observar as genitais de
outras crianças. “O passo adicional em ajuda
externa e desenvolver um vivo interesse pelos
genitais de seus coleguinhas” (FREUD, 2002,
p.70). Fazendo assim comparações de iguais
e diferentes, seja do mesmo sexo ou do sexo
oposto:

Mesmo com a teórica não empírica
de Freud, a sociedade não aceita que haja sexualidade em um período em que só cabe a
inocência., porém Sigmund Freud provou que
como nossa energia vital, já que somos seres
sexuados as pulsões sexuais existem desde a
idade mais tenra:
Ao contrário, a existência de dois sexos não trás de
Faz parte da opinião popular sobre a pulsão sexual que
ela está ausente na infância e só desperta no período
da vida designado da puberdade, mas esse não é apenas um erro qualquer, e sim um equívoco de graves
consequências, pois é o grande culpado de nossa ignorância de hoje sobre as condições básicas da vida
sexual. Um estudo aprofundado das manifestações sexuais da infância provavelmente nos revelaria os traços
essenciais da pulsão sexual, desvenda sua evolução e
nos permitiria ver como se compõe a partir de diversas
fontes (FREUD,1905, p. 163).

Como sabemos Freud dedicou-se a estudar os males que afligiam as pessoas consideradas histéricas, apesar dos médicos acreditarem que os sintomas histéricos eram uma
forma de chamar a atenção para si, deixando
de lado o sofrimento dessas pessoas, Freud
acreditava que existia um sofrimento real, e
assim começou a investigar esses sintomas e
assim descobriu que eram de ordem do psiquismo, e aconteciam por fixações geradas
na mais tenra infância, mesmo recebendo da
sociedade de médicos muitas críticas Freud

início nenhuma dúvida ou dificuldade para a criança.
Para o menino, é natural presumir uma genitália igual a
sua em todas as pessoas que ele conhece, sendo-lhe
impossível conjugar a falta dela com sua representação
dessas outras pessoas [...] (FREUD, 2002, p.72).

Muitas vezes quando a criança está
com dúvidas, o que ficaria mais claro para elas
é tentar sanar essa dúvida fazendo uma explicação oral e mostrando algo no concreto para
que elas assimilem e comparem, assim cheguem a alguma conclusão. Mas quando se refere a dúvidas sobre a sexualidade, os adultos
não estão preparados para esse assunto, gerando na cabeça da criança uma enorme vontade de achar resposta para suas dúvidas. É
quando as crianças começam a observar e vir
algo no corpo do colega que não tem no seu
corpo, elas passam a persistir para ver outras
crianças sem roupas.

1048

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

explica que: as relações do indivíduo com o meio social
refletem e são refletidos da formação familiar e escolar
e é nesse sentido que uma educação para a sexualidade no âmbito escolar contribui para a construção
de uma sociedade sadia, na qual as relações sociais
aconteçam de forma livre, autônoma e responsável, permitindo que os indivíduos vivam plenamente sua sexualidade e, consequentemente, sintam-se mais seguros
em todas as suas escolhas e funções sociais (OLIVEIRA, 2011, p. 118).

Depois da última guerra, uma questão
embaraçosa começou a atormentar os educadores: transmitir ou não informações sexuais
no contexto escolar? (DOLTO,2012,p. 19).
Para a autora, depois da guerra a preocupação dos adultos era preencher o tempo
e a mente das crianças para que não tivessem espaço para pensar na sexualidade, pois
o assunto causava desconforto, que segundo
Freud esse desconforto provinha de questões
mal resolvidas do próprio adulto:
preocupados principalmente em buscar alternativas à
educação sexual [...] professores e gestores têm cada
vez mais buscado compreender a sexualidade humana
e levar os problemas constatados no ambiente escolar
em espaços de discussões sobre o tema. Percebe-se
que existe uma lacuna em sua formação e que se faz
necessária uma abordagem da sexualidade, que seja
integral e que contribua com a superação do principal
desafio escolar na atualidade, que é formar cidadãos
autônomos e emancipado (OLIVEIRA, 2011, p.113114).

Segundo FREUD (2002, p.70), “Dado
que as oportunidades de satisfazer tal curiosidade em geral tornam-se crianças voyeurs, zelosos espectadores da micção e da defecação
de outrem”:
[...] só a psicanálise é que os descobre sob a forma de
desejos insatisfeitos ou irrealizáveis, que são descritos
como o nível inconsciente do onírico da mente. Esses
desejos têm, de fato, em nossa sociedade o caráter de
um resíduo ‘infantil’ porque o padrão social dos adultos
torna necessária a completa supressão e transformação dessas tendências, de modo que elas aparecem,
quando ocorrem em adultos, um ‘resto’ da infância
(ELIAS, 1994, p. 146).

Essa persistência pode gerar conflitos,
pois os adultos não sabem que a criança quer
observar outras crianças por mera curiosidade.
É um modo de elas compararem partes dos
seus corpos uma com as outras para descobrir
o diferente:
No imaginário popular de nossa cultura ocidental, ainda
é comum o defrontamento com modos de olhar para a
criança como meros destinatários passivos de ações
adultas ou de intervenções institucionais por serem figuras frágeis, dependentes, necessitados de proteção
e monitoramento. A infância hoje não é mais vista e
estudada por conceitos universais, mas histórica e culturalmente localizada através de crianças vistas como
sujeitos que vivem em lugares e específicos. Assim
como a infância nem sempre foi vista da mesma maneira (BARBOZA, 2002, p, 38).

Dado que as oportunidades de satisfazer tal curiosidade em geral tornam-se crianças
voyeurs, zelosos espectadores da micção e da
defecação de outrem”. Essa persistência pode
gerar conflitos, pois os adultos não sabem que
a criança quer observar outras crianças por
mera curiosidade. É um modo de elas compararem partes dos seus corpos uma com as outras para descobrir o diferente. Independente
da cultura em que a criança esteja inserida, de
princípio ela irá estabelecer uma relação afetiva com as primeiras pessoas que terá contato.

SEXUALIDADE NA SALA DE AULA
Independente da cultura em que a
criança esteja inserida, de princípio ela irá estabelecer uma relação afetiva com as primeiras pessoas que terá contato. Sendo mãe, pai,
irmão ou aquele quem cuida. Sendo assim,
essas pessoas além de cuidar. Interagem, ensinam coisas do cotidiano, brincam, envolvem
sentimentos positivos e negativos, entre choros
e risos:
Os contatos de uma mãe com seu filho despertam nele
as primeiras vivências de prazer. Essas primeiras experiências sensuais de vida e de prazer não são essencialmente biológicas, mas se constituirão no acervo
psíquico do indivíduo, são o embrião da vida mental no
bebê. A sexualidade infantil se desenvolve desde os primeiros dias de vida e segue se manifestando de forma
diferente em cada momento da infância. ( BRASIL,PCN,
1997,p. 295/296).
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Ao passar do tempo, as crianças crescem
e passam a integrar no mundo da maneira que
eles se expandem em seus campos de ações.
Conforme o ser humano explora o mundo, conhece diferentes pessoas, criando outros vínculos
além de seus familiares. Entretanto envolve-se a
sexualidade. A qual é tida como grande desenvolvimento na vida das pessoas, pois é vista como
necessidade fundamental dos seres humanos:
Em todo caso a informação chega muito tarde, pois a sexualidade é importante desde o momento em que chegamos
ao mundo, ela não para de se expressar na criança, dia a
dia por meio do vocabulário do corpo. As pulsões genitais
trazem uma comunicação Interpsíquica permanente entre
os seres humanos desde o início da vida. Elas são projetadas em uma linguagem que está no âmbito de nosso
desenvolvimento (DOLTO, 2012, p. 20).

A sexualidade está implantada nos seres
humanos desde o nascimento, porém se manifesta de diferentes formas de acordo com cada fase
da vida. Cada cultura apresenta uma história em
relação ao assunto sexualidade, mas cada sociedade impõe regras para o comportamento sexual
dos indivíduos:
a marca da cultura faz-se presente desde cedo no desenvolvimento da sexualidade infantil, por exemplo, na maneira
como os adultos reagem aos primeiros movimentos exploratórios que as crianças fazem em seu corpo. a relação das
crianças com o prazer se manifesta de forma diferente da
do adulto. em momentos diferentes de sua vida, elas podem se concentrar em determinadas partes do corpo mais
do que em outras (BRASIL, 1998, p.17).

Questionar uma criança sobre sexualidade irá causar espanto, vergonha ou outras diferentes reações. Portanto, famílias e escolas devem
trabalhar com essa questão levando em conta a
naturalidade, sem questionamentos contraditórios
ou constrangedores.
Conforme o amadurecimento a criança
passa a perceber o papel de homem e mulher na
sociedade, as questões de relacionamento entre
igualdade de sexo podem criar um tabu na cabeça da criança. Portanto um tabu, que pode ser
trabalhado com a explicação de diferentes modos
de famílias.
Desde o nascimento, o corpo do bebê possui inúmeros
pontos anatômicos, geradores e produtores de sensações
e de excitação sexual. Os pequenos sentem prazeres e desprazeres corporais e os expressam por emoções oriundas
dos afetos e das carícias provocados pelo outro, evidenciando uma sexualidade infante sentida, vivida e simbolizada de maneira singular. (Barboza, 2002, p.40).

Após uma fase de curiosidade quanto às
diferenças entre os sexos, por volta dos cinco e
seis anos, a questão do gênero ocupa papel central no processo de construção da identidade. Isso
se reflete nas ações e interações entre as crianças,
que tendem a uma separação espontânea entre
meninos e meninas.
A estrutura familiar na qual se insere a
criança fornece-lhe importantes referências para
sua representação quanto aos papéis de homem
e mulher. Em um mesmo grupo de creche ou pré-escola, as crianças podem pertencer a estruturas
familiares distintas, como uma que é criada pelo
pai e pela mãe, outra uma que é criada só pela
mãe, ou só pelo pai ainda outra criada só por homens ou só por mulheres:
Além do modelo familiar, as crianças podem constatar, por
exemplo, que nas novelas ou desenhos veiculados pela televisão, homem e mulher são representados conforme visões
presentes na sociedade. Essas visões podem influenciar a
sua percepção quanto aos papéis desempenhados pelos
sujeitos dos diferentes gêneros (BRASIL, 1998, p.20).

Nesse trabalho de conclusão de Pós-Graduação, a autora Kátia Barboza utilizou o estudo
de dois autores onde cada um tem diferente visão
sobre a sexualidade. Além de outros autores que
estudam esse assunto. Ela também fez uma pesquisa de campo através da observação direta em
um CEMAI, escola pública de educação infantil.
Neste trabalho a autora afirma que pais
e educadores devem trabalhar juntos para que a
educação sexual não seja um tabu, mas sim um assunto comum a ser tratado em qualquer ambiente,
especialmente na sala de aula. “Só assim estarão
aptos a oferecer à criança condições adequadas
para a efetivação de seu autoconhecimento, numa
relação lúdica e aberta” (BARBOZA, 2002, p.40).
Nos documentos oficiais, a sexualidade
aparece como temas transversais, ainda é muito
complicado que nós fomos criados com o tabu
da sexualidade, e assim nossos pais, avós e por
aí vai, é necessário uma desconstrução interna de
cada docente da forma como deve ser tratado o
assunto, muitas informações devem ser colhidas
a fim de ter argumentos para lidar com a curiosidade de nossas crianças, pois a confiança se
estabelece quando somos francos , e ao encontrar
as respostas para suas questões a criança poderá
amadurecer ao lidar com o assunto sexualidade.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Durante a realização do Trabalho de Campo, assumimos o desafio de buscar o entendimento de professores sobre o assunto sexualidade na Educação Infantil. Foi analisada a participação de professores, do Ensino Infantil de escolas da rede municipal de ensino.
A pesquisa, por meio de questionários com questões abertas, permitiu que analisássemos questões sobre sexualidade que acontece no cotidiano escolar. As professoras entrevistadas tinham uma experiência em sala de aula e ao que parece as questões levantadas no
cotidiano sejam elas de cunho sexual ou não para elas eram encaradas como descobertas e
com falta do diálogo em casa
.
No imaginário popular de nossa cultura ocidental, ainda é comum o defrontamento com
modos de olhar para a criança como meros destinatários passivos de ações adultas ou de intervenções institucionais por serem figuras frágeis, dependentes, necessitados de proteção e
monitoramento. A infância hoje não é mais vista e estudada por conceitos universais, mas histórica e culturalmente localizada através de crianças vistas como sujeitos que vivem em lugares e
específicos. Assim como a infância nem sempre foi vista da mesma maneira (BARBOZA, 2002,
p, 38).
Depois dessa pesquisa passamos a entender que as professoras de um modo geral,
reagem com tranquilidade quando o assunto é sexualidade, porém o desconforto é visível, assim como a descoberta de Freud impactou a sociedade, as visões que temos de uma criança
inocente pensaram o mesmo a respeito da sexualidade, as crianças trazem para escola muitos
questões e conflitos internos que às vezes a escola não percebe assim como os pais das crianças.
No curso de nossa pesquisa uma questão foi levantada: será que deveria ter um curso
específico para preparar pais e professores a tratar de maneira natural o assunto sexualidade?
Acreditamos que assim como o desenvolvimento de outras áreas, tem uma sequência e acontece de forma gradativa, a sexualidade também deveria ser vista dessa forma, pois o que acontece é quando as crianças demonstram curiosidade quanto ao que acontece em seu corpo, as
sensações vividas por elas sem que elas saibam o porquê, elas são tolhidas, e encorajadas a
não pensar nisso porque não é o momento, sobre isso Dolto diz:
Na puberdade, quando se desenvolve o sentimento de responsabilidade, o psiquismo,
que é uma metáfora do físico, estaria maduro para uma responsabilidade de um ato sexual que
comporta ressonâncias emocionais afetivas, sociais e psicológicas. Mas para chegar a esse
estágio, seria necessário, desde a infância considerá-la como um fato nem
bom nem mau (DOLTO, 2012, p. 20).
Enfim essa pesquisa nos mostrou que, se tratando de sexualidade temos um longo caminho a percorrer, são séculos de repressão, preconceitos e amarras, quando conseguirmos chegar a tratar
de forma natural o que faz nossa constituição como ser humano,
muitos problemas frustrações serão resolvidos, demonstrar em nossa
pesquisa que as professoras procuram agir de forma natural embora
traga desconforto demonstra que a mudança está acontecendo, falta
muito, mas já é um começo.
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ARTE NO ESPAÇO INFANTIL

RESUMO: o artigo em questão apresenta as principais questões a serem pensadas por educadores de crianças pequenas ao trabalhar com artes no espaço infantil, pois se espera que a
partir deste estudo possamos compreender melhor o papel da arte junto ao desenvolvimento
das crianças que se encontram na fase da educação infantil. desta maneira, encontraremos
neste artigo informações acerca das contribuições que a arte pode influir nas crianças pequenas, verificando em que medida os mecanismos e técnicas concorrem para o auxílio no
desenvolvimento e desempenho destas crianças afim de que proporcionem êxito na evolução
e no processo de ensino/aprendizagem. de modo geral a pesquisa busca enfatizar a aplicação
da arte sendo interlocutora, não só das crianças, mas também de todos os personagens envolvidos na prática educacional, afinal as aulas de artes devem sensibilizar e potencializar a
criatividade e autonomia das crianças.

Palavras-chave: Educação; Práticas; Crianças; Desenvolvimento.
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INTRODUÇÃO

A

imaginação e a criatividade são elementos que compõe o ato de brincar, ato este
tão presente na educação infantil, onde esta teoria tem o auge do seu significado.

Desta forma, esse segmento da educação comprova na prática que aprender brincando
é a melhor maneira de atingir os alunos e neste processo, jogos, brincadeiras e a arte devem
estar presentes no cotidiano de forma muito intensa, porém devem ser propostos sempre de maneira planejada e intencionalizada pelo professor, assim é necessário que tudo se componha de
objetivos e direcionamentos estratégicos e sistemáticos para que o ato de ensinar não se perca
e assim possa concretizar a promoção do conhecimento.
Diante deste prisma, a arte tem um papel fundamental na educação, pois justamente
seu lado lúdico permite que o conhecimento seja construído de uma forma agradável às crianças. Além da maravilha que a arte proporciona, ela contribui muito para o desenvolvimento de
diversas áreas do conhecimento: “Nietzsche disse que a primeira tarefa da educação infantil é
ensinar a ver. É a primeira tarefa porque é através dos olhos que as crianças pela primeira vez
tomam contato com a beleza e o fascínio do mundo. Os olhos têm de ser educados para que
nossa alegria aumente. Os olhos das crianças veem “a fim de” [...] “Seu olhar não tem nenhum
objetivo prático. Elas veem porque é divertido ver” (ALVES, p.1, 1984)
Na educação infantil não é necessário que se tenha um professor especialista em artes,
o ideal é que a arte esteja permeando todas as atividades do cotidiano de alunos e professores.
Das variadas áreas do conhecimento, assinalamos a arte, através das brincadeiras, como grande instrumento colaborativo para o sucesso no desenvolvimento infantil. Pensando em educação
infantil no Brasil, esta apresenta ao longo de sua história, a valorização da infância apresentando
a criança como um ser de direitos, um cidadão com direitos garantidos na Constituição Federal,
assim como em legislações específicas para a infância, como, por exemplo, a garantia à educação institucionalizada e específica para a infância.
Desta forma, é correto afirmar que o direito universal da criança à educação específica
e de qualidade, assim como o acesso e permanência da criança na escola deve ser garantido e
respeitando todos que lhe cabem este dever. Neste sentido, as escolas de educação Infantil tem
como função essencial, acolher toda e qualquer criança sem distinção alguma.
Os tempos passaram, os olhos da educação se abriram, e muitos estudiosos da área
nos trouxeram em seus estudos e pesquisas informações que nos fizeram refletir. Diante disto
acreditamos que a aprendizagem se dá através da interação que vão muito além de ensino e
aprendizagem, ou mesmo de professor e aluno, a relação significativa do que se aprende na
escola e o que se vive dentro e fora dela é o que realmente favorece a apropriação da aprendizagem.
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Novas propostas pedagógicas envolvem o conhecimento da infância e fazem-nos exercitar a prática da criatividade, com a colaboração do trabalho com artes visuais, já que as crianças
geralmente são muito ativas e dinâmicas. Entretanto, a postura crítica e reflexiva sobre o tema
existente entre artes e espaços infantis se faz necessária através da busca pela pesquisa e formação nos profissionais comprometidos e envolvidos na área.
O fazer artístico com crianças pequenas deve incentivar a produção artística em si, desenvolver a capacidade de apreciação da obra de arte e propiciar a produção artística. É importante deixar claro que propiciar a produção artística nesta etapa do ensino, torna-se fundamental
por aguçar o lado lúdico da aprendizagem. A vivência artística proporciona a possibilidade de
produzir a arte, o que torna esta um elemento essencial ao desenvolvimento da criança, ressaltando o desenvolvimento do senso estético, a capacidade de apreciar e analisar uma através da
estimulação dos sentidos assim como relacionar a obra ao seu autor.
É preciso aguçar e desenvolver habilidades de muita autonomia para que nossas crianças se expressarem através das atividades artísticas nos espaços infantis:
Para algumas crianças, desenhar faz mais sentido do que pintar; para outras, correr faz mais sentido do que
desenhar. É preciso oferecer espaço para que essas crianças corram, mas também sonhem; variar a ocupação
para que as crianças se expressem, propondo, por exemplo, outras formas de desenhar: nas mesas, na parede,
no chão. O que será melhor para as crianças? Temos que dialogar com cada uma, escutando-as genuinamente
(BARBIERI, S., p.67, 2004).

Experiências artísticas, ao serem oferecidas nos espaços infantis, criam na criança novas
possibilidades na questão da reflexão crítica, pois ao trabalhar a reflexão nesse sentido significa
poder pensar sobre uma obra, questioná-la e relacioná-la com aspectos sociais, históricos e
culturais.
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BRINCANDO COM ARTE
De acordo com a Declaração dos Direitos Universais da Criança, as brincadeira
faz com que a criança interaja, aprenda a conviver com regras, tenha o hábito de criar, e esses elementos conquistados através do ato de
brincar, é muito importante para a construção
do desenvolvimento da criança e do ser humano no contexto geral. À medida que a criança compreende o funcionamento do mundo e
como se dá esta construção de novos conhecimentos, busca mecanismos para se expressar
em relação ao mesmo.

a tela com os pés.
Nesta concepção, ao fazer esse tipo
de atividade, o professor da educação infantil
está proporcionando à criança a oportunidade
de criar, de ver outras possibilidades e desta
forma está auxiliando o desenvolvimento das
crianças. A expectativa que a criança tem de
saber se conseguirá atingir o resultado do que
ela própria propôs é muito saudável para seu
desenvolvimento. Quando apenas só orientamos a criança ela passa a ser tão somente
reprodutora e não criadora de seus conhecimentos, e deixa de ser criança na essência da
palavra.

Segundo este documento, as emoções
fazem parte da nossa jornada de vida, o detalhe é que na infância tudo é novo e ao explorar a arte como instrumento de aprendizagem
torna mais prazeroso as aulas que antes pareciam ser algo maçante e cansativo. É também importante que o professor traga variadas
obras para apreciação e interação não só de
artistas renomados, como também da produção das próprias crianças e apresentadas por
elas mesmas, sendo fundamental que estas se
desenvolvam com alegria e também divertindo-se a fim de que construam e descubram o
mundo subjetivo, existente em cada uma.

É importante também que o adulto dê
Voz à criança, e mais importante ainda que ele
ouça o que a criança tem a dizer. Observar e
saber ouvir a criança é tão importante quanto
dar a ela possibilidades de criar. Brincadeiras é
uma forma saudável de aprender. É fundamental que a criança aprenda os conteúdos do currículo integrador da escola, porém sem perder
de vista o momento de ser criança, de atrelar
os conteúdos com o dia a dia da criança de
forma significativa e prazerosa. As experiências
da criança, o saber ouvir, fazer roda de conversa para que elas possam se expressar, contar
história, são essenciais para a relação criança
A palavra criança, assim como as pala- e infância:
vras criar ou mesmo a palavra criatividade tem
todas, a mesma origem, que nos remete a cria- A criança deve ter todas as possibilidades de entregar-se aos jogos e às atividades recreativas, que devem
ção, logo a criança precisa ter o espaço para
ser orientadas para os fins visados pela educação; a
criar. E nada melhor para possibilitar o proces- sociedade e os poderes públicos devem esforçar-se
so de criação que a arte envolvida nas brinca- por favorecer o gozo deste direito (DECLARAÇÃO UNIdeiras. Ela precisa ter o espaço para o ósseo VERSAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA, 1959)
e desta forma inventar e interagir com o outro.
Ao propor para a criança que ela invente as
Percebemos que em relação ao que
novas regras de uma brincadeira, por exemplo, consta em pesquisas realizadas no país em
estamos dando a ela a possibilidade de criar. que vivemos, nem sempre a teoria pode ser
aplicada na prática, pois não se tem dado aos
Numa brincadeira de pintura, por exempequenos a devida importância, principalmenplo, a regra comum é que a tela fique fixa numa
te no que diz respeito ao direito de brincar. É
mesa e que a criança use pincel para que realize a pintura. Ao oferecermos os materiais e di- preciso não esquecer que o brincar é uma nezermos que elas irão criar suas próprias regras, cessidade básica é um direito de todos. Sena criança poderá explorar aquele material ten- do uma experiência humana, rica e complexa
do ou não uma intencionalidade, por exemplo, (DUDC, 1959).
pode colocar a tela no chão, derrubar várias
cores de tinta ao lado, pisar nas tintas e pintar
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Além disso, precisamos ter sempre
disponíveis materiais com diferentes texturas
Devemos considerar a idade das crian- como lixas, tecidos, espumas, gelatinosos,
ças quando pensamos no processo do ensino esponjas para as crianças manipularem, pois
da arte, pois sabemos que durante a fase da também auxiliam no desenvolvimento motor.
educação infantil faz uma grande diferença no
Aos quatro, cinco e seis anos, as criangrau de maturidade das crianças, a diferenciação nesse quesito é intensa. Consequentemen- ças já estão com a coordenação motora fina
te é preciso considerar as diferentes possibili- mais desenvolvida e então podemos introduzir
dades de trabalho que o professor pode utilizar a tesoura, pincéis menores, lápis de cor, grafite entre outros materiais como papéis menores
em cada faixa etária.
manipulável com as mãos.
Em torno dos três anos de idade, a
INTERLOCUÇÃO ENTRE ARTE,
criança já pode interpretar símbolos por reADULTOS E CRIANÇAS
presentação usando a linguagem falada, por
exemplo, usar uma situação imaginária como
As relações entre adultos e crianças,
se fosse realidade reproduzindo papéis e imitando situações da vida real. Já pode observar crianças e artes, artes e adultos são relações
interlocutoras quando vividas nos espaços inuma gravura e associar a realidade.
fantis. É necessário que haja interação entre
É por volta dos cinco anos de idade elas de modo a contemplar com êxito as dimensões da aprendizagem da arte para crianque as crianças começam a experimentar senças pequenas. Assim, ao refletirmos sobre o
sações ao observar uma obra de arte. É a parespaço físico que compõem as escolas, Rendi
tir dessa idade que começam a apreciar uma (1998) diz que,
fotografia ou uma pintura, percebendo a diferença entre realidade e ilusão.
[...] O ambiente escolar deve ser um lugar que acolha

ARTES PARA CRIANÇAS PEQUENAS

Pouco a pouco, geralmente a partir dos
seis anos de idade, a criança passa a ter a
mesma capacidade de apreciação da arte e do
conhecimento artístico.
Com as crianças menores, é muito importante a escolha do material adequado, nesse sentido é preferível que o professor tenha no
seu espaço folhas grandes, folhas de revistas,
jornais, papéis que elas possam usar as mãos
que é o primeiro instrumento que crianças de
dois e três anos têm. Com as mãos a criança
vai amassar, rasgar, favorecendo assim a coordenação motora para que mais tarde possa
trabalhar com tesoura, pincéis, lápis de cor, canetinhas, etc., tudo isso é pré-requisito no desenvolvimento motor, por exemplo, reforçando
que adequações podem ser necessárias diante das condições físicas de cada criança.

o indivíduo e o grupo, que propicie a ação e a reflexão.
Uma escola ou uma creche é antes de tudo, um sistema
de relações em que as crianças e os adultos não são
apenas formalmente apresentados a organizações, que
são uma forma da nossa cultura, mas também a possibilidade de criar uma cultura. [...] É essencial criar uma
escola ou creche em que todos os integrantes sintam-se acolhidos, um lugar que abra espaço às relações
(RENDI, 1998, p. 77).

Sobre as experiências artísticas vivenciadas na educação infantil, é fundamental que
haja uma parceria entre adultos e crianças para
que possam usufruir da arte como ferramenta
essencial para a formação cultural e artística
dos pequenos. Desta forma, a troca de aprendizagens entre adultos e crianças, tornam o fazer artístico um elemento de compreensão de
situações específicas que visam contribuírem
com subsídios para a criação de novas realidades (RENDI, 1998).
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Tal concepção, fundada na interlocução
entre artes, adultos e crianças se apresenta através da reflexão antes, durante e depois das atividades realizadas, onde se desenvolve uma relação
de confiança no que se faz, como e onde, pois as
conclusões apontadas com consciência crítica positiva é capaz de dar à criança a possibilidade de
desenvolver uma consciência crítica com postura
não fragmentada das aprendizagens escolares
(RENDI, 1998).
Ao longo dos tempos houve uma considerável transformação na relação professor aluno
em todo âmbito educacional, e na educação infantil destacamos a interação criança adulto como
a principal relação para o sucesso da aprendizagem. As atividades com artes no seu amplo sentido, passaram então a serem incluídas nos planejamentos das aulas compondo o currículo de forma
a organizar e garantir o espaço artístico como forma de aprendizagem mediando assim a formação
cultural e social das crianças. A autonomia é muito
importante para o desenvolvimento infantil, neste
caso, a palavra autonomia vem do grego e significa autogoverno, governar-se a si próprio:
“A ideia de autonomia (auto = próprio, nomos = norma,
regra, lei) conduz o pensamento imediatamente à ideia
de liberdade e de capacidade de exercício ativo de si,
da livre decisão dos indivíduos sobre suas próprias
ações e às possibilidades e capacidades para construírem sua trajetória na vida. Não é difícil localizarmos
aqui traços do conceito clássico de felicidade na tradição filosófica grega, que identifica a perspectiva da
eudaimonia (felicidade, boa fortuna ou equilíbrio), excelência (eu) de sua potência (daimon) com a capacidade
do indivíduo para decidir sobre suas próprias ações.
...Sintetizam-se, enfim, na prescrição: “sê senhor de si”
(FLEURY-TEIXEIRA, et al., 2005).

Assim as relações interlocutoras ainda
permitem novas configurações no espaço infantil:
Através das trocas sociais, isto é, através das relações
que progressivamente entrelaçam e se aperfeiçoam entre a criança sozinha e os adultos – e entre as crianças
no grupo de jogo – cria-se um conjunto de significados
compartilhados, uma espécie de história social que é
típica de uma determinada creche em um período específico, constituído por rotinas (que criam expectativas),
pelas regras, pelas diversões temporais (que criam ritmos reconhecíveis), permitindo, assim, também o gosto pelo imprevisto, pelos significados e pelas funções
que os objetos e pessoas assumem naquele contexto
(BONDIOLI; MANTOVANI, 1988, p. 29).

O reconhecimento dessa interlocução
garante a importância da experiência artística no espaço infantil, deixando clara a marca
fundamental na aquisição coletiva e individual
das interações sociais como elementos para a
construção do conhecimento assim como para
a formação social e artística da criança (BONDIOLI; MANTOVANI, 1988).

EXPRESSÕES ARTÍSTICAS E ESPAÇOS
Segundo Oliveira (2005), nas diversas
maneiras de expressões artísticas, buscamos
sempre a capacidade crítica representando a
formação de sujeitos ativos e autênticos. É exatamente nesse sentido que a arte como veículo
de cultura social atua como elemento de transformação e é o canal para novas possibilidades
de novos horizontes. Os espaços educativos
para as crianças constituem de cenário para
desenvolvimento das culturas infantis criando-se uma rede de socialização que interagem
com seus pares e os adultos.
Neste contexto Oliveira nos chama a
atenção para a importância de uma criança interagir com parceiros nas unidades escolares
a fim de explorar ambientes, aprender com o
lúdico e ampliar conhecimento para sua inserção no mundo. Ainda descreve sobre aspectos
para a formação das propostas pedagógicas
no que diz respeito a aspectos éticos, estéticos
e críticos:
A elaboração de uma proposta pedagógica para aquelas instituições requer valorizar, nas crianças, a construção da identidade pessoal e de sociabilidade, o
que envolve o aprendizado de direitos e deveres. Na
educação infantil, hoje, busca-se ampliar certos requisitos necessários para adequada inserção da criança
no mundo atual: sensibilidade (estética e interpessoal),
solidariedade (intelectual e comportamental) e senso
crítico (autonomia, pensamento divergente), (OLIVEIRA,
2005, p.49).

Para o autor (2005), as iniciativas artísticas, quaisquer que sejam suas naturezas, têm um
papel importante no nosso desenvolvimento intelectual e por isso as expressões artísticas têm a ver
com imaginação, com a capacidade de enxergar
o mundo além do óbvio, de pensar “fora da caixa”
e elaborar alternativas para a solução de novos desafios. A arte está relacionada com as demais áreas do conhecimento e tem suas especificidades,
e sendo o homem essencialmente um ser social,
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quando analisarmos a história deste homem, ou
seja, da humanidade, podemos dizer que desde
que surgiu sobre a terra vem se utilizando do meio
em que vive para assim poder facilitar e até mesmo criar sua subsistência (OLIVEIRA, 2005).

A iniciação musical para crianças onde
uma professora de música trabalha a iniciação
instrumental, ritmo, flauta, tempos e etc. promove,
para a criança que tem essa sensibilidade musical, mais facilidade de concentrar-se nas outras atividades, e assim, também se comprova que tanto
Na escola, os Parâmetros Curriculares Na- a música quanto outras formas de artes são habicionais é um dos documentos que rege a educa- lidades facilitadoras de aprendizagens, por isso a
ção e vem nos afirmando que arte pretende contri- arte é interdisciplinar (OLIVEIRA, 2005).
buir com a criatividade para a iniciativa da criança.
Então, a arte está no cotidiano como incentivador,
O teatro e a dança são expressões de
motivador em outras disciplinas, por isso se traba- suma importância no despertar da criança espelha de forma interdisciplinar e com as expressões cial. Valores e sentimentos mais intrínsecos que a
variadas, entre elas: música, pintura, desenho, tea- criança pode expressar tem na arte sua possibilitro, fotografia, entre outras (OLIVEIRA, 2005).
dade de manifestar-se. Crianças que gostam de
dançar e que são retraídas encontram na dança
Ainda sobre os PCNs e o ensino da arte o despertar para a vida, assim como despertam
há uma tendência na atualidade que indicam a a oralidade numa atividade teatral. É muito imporabordagem artística como uma forma de lingua- tante saber como se dá o processo de descobrigem que possui conteúdos específicos, porém mento humano e de que maneira a arte contribui
interligado a outras linguagens. A arte pode atuar com esse processo. Sábios poetas dizem que “a
em muitas áreas e de diferentes formas, deve ser arte é uma resposta à vida”, logo é força motriz da
aproveitada como um recurso que a auxilia o de- inclusão social (OLIVEIRA, 2005).
senvolvimento infantil das crianças e o processo
de socialização (OLIVEIRA, 2005).
A primeira expressão de comunicação
antes da fala da escrita é a arte, que é a expressão
Nas artes plásticas, incentivar as crianças do pensamento. Então seres que estão em permaespeciais à arte de educação, é estimular a crian- nente busca de capacitação e conhecimento, na
ça a se expressar de forma clara e desta forma arte encontram a teoria e o fortalecimento da práproporcionar o aumenta do seu vocabulário, a von- tica. Desta forma, somos responsáveis por detertade de estar próximo aos colegas e compartilhar minar a reflexão, criticidade, criatividade e sensibisuas vivências, a aprimorar a coordenação fina e lidade na geração do amanhã (OLIVEIRA, 2005).
grossa, entre vários outros benefícios. As primeiras expressões de uma criança especial através
Para Alves (1994) percebemos que sodas artes aparecem no ato de desenhar. O dese- mos todos construtores de um mundo melhor, e
nho da criança expressa muitas vezes, sua vida, que vale a pena cada conhecimento aprendido,
seu cotidiano, e isso acontece antes dela aprender pois logo depois este se transformará em sabedoa escrever. Às vezes as expressões e os movimen- ria. Mesmo consciente de que os tempos mudatos estão relacionados algum tipo de sentimento ram, sabemos que a arte possibilita a reinvenção
e esse deve ser explorado sempre que a criança da vida, a reinvenção do olhar e da maneira com
demonstrar essa necessidade (OLIVEIRA, 2005). a qual iremos expor nossas ideias e pensamentos
nas mais diversas formas de dar sentido à vida.
Isso está intrínseco nela também, portan- Através da arte acredita-se sempre que estamos
to, quanto mais música, dança e mais atividades em busca de uma aprendizagem significativa e
artísticas, mais a criança terá a liberdade de ex- como produtores de cultura devemos usar esta
pressão corporal e o processo de formação do ferramenta como forma de auxiliar no desenvolconhecimento da criança irá integrar a arte com vimento de crianças especiais proporcionando a
sua socialização com outras pessoas e outros elas a integração e inclusão social tão almejada
ambientes. Pois a mesma contribui para facilitar a (OLIVEIRA, 2005).
contribuição da expressão dos sentimentos e desenvolvimento infantil (OLIVEIRA, 2005).
A inclusão das crianças especiais nas atividades culturais em que se trabalham expressões
artísticas propõe antes que qualquer coisa, o desenvolvimento da sensibilidade do despertar para
respeito à cidadania.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Diante da pesquisa realizada para a produção deste artigo, entendemos que as atividades ligadas à arte na educação infantil, tem entre outras funções, a função muito importante de
tornar a criança sensível e receptiva a arte propiciando uma sensação afetiva e criativa. Como
se fosse uma pré-escola da arte. A arte expressa sentimentos e é capaz de ser transformada
por diversos formatos (esculturas, danças, poesias, pinturas, etc.). Para tanto, com as crianças,
a criação surge do imaginário e da ludicidade que as permitem expor sentido ao que pretendem
representar em suas vivências.
O conhecimento nos traz a ideia das vivências vistas e sentidas por nossas crianças
dentro das diferentes culturas, e ao longo dos tempos, o que muitas vezes pode até nos auxiliar
no processo de desenvolvimento criativo alimentando o imaginário. Através da ludicidade nas
atividades que envolvem as artes visuais, a brincadeira torna-se algo essencial na vida de qualquer criança, e fazê-lo através das brincadeiras artísticas é ainda mais prazeroso para a criança.
Além do prazer de brincar, esta ação contribui em muito para o desenvolvimento integral
da criança, pois estimula habilidades físicas e psíquicas das crianças auxiliando na sua maturidade. O professor de educação infantil que trabalha a construção democrática do conhecimento
é capaz de transformar suas aulas em situações artísticas que promovem aprendizagens a fim
de gerar na criança a necessidade de buscar novas experiências.
Assim quando a arte é experienciada na escola, torna-se canal de expressividade capaz
de criar e ampliar novas possibilidades do estudante ser produtor de sua própria cultura, de sua
história. A brincadeira não é um tempo perdido, nela a criança vai amadurecendo, compartilhando suas dúvidas, expressando suas emoções, falando de suas descobertas. Brincar na infância
é fundamental a qualquer criança, é se preparar para o amanhã.
Quando brinca a criança é desafiada, e isso lhe dá base para vários quesitos no desenvolvimento, inclusive na formação de sua personalidade, pois o companheirismo, o ato de
compartilhar e de tomar decisões são sempre requisitado nas brincadeiras. Aliar as brincadeiras
com o fazer artístico, portanto é uma receita ideal para que a educação infantil colabore enfaticamente no desenvolvimento infantil.
Precisamos ter a sensibilidade de apreciar com detalhes a interações das crianças, assim como, ter domínio do que foi planejado com conhecimento prévio dos recursos e estratégias
pensadas. Desta maneira, devem ser desenvolvidas nas escolas de educação infantil, atividades que visem à sensibilização e ampliação dos conhecimentos da criança
sobre a arte de uma maneira intuitiva, inclusive com sua participação
criadora.
Para tanto a preocupação com os espaços utilizados para a
execução das atividades devem ser uma preocupação do educador.
Oferecer o espaço adequado, apropriado, que seja aconchegante,
estimulante e organizado para tal, é essencial para o resultado positivo do objetivo que se pretende atingir ao planejar uma atividade
artística com as crianças.
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A IMPORTÂNCIA DO LÚDICO NO PROCESSO
ENSINO APRENDIZAGEM DA EDUCAÇÃO
INFANTIL

RESUMO: O principal objetivo que permeia este trabalho envolve analisar a importância do
lúdico como meio de desenvolvimento da criatividade; autonomia; aquisição, construção e
aprimoramento dos conhecimentos; liberdade de expressão e raciocínio de uma criança através de jogos, brinquedos e brincadeiras. O desenvolvimento desta pesquisa se justifica pelo
fato de que é incontestável o fascínio que o lúdico exerce sobre as crianças, ao mesmo tempo
em que auxilia na construção e no desenvolvimento do conhecimento de maneira prazerosa e
divertida. As problemáticas a ser respondidas são: Qual a importância do brincar na Educação
Infantil? Qual o papel do professor frente ao lúdico? Como a brinquedoteca pode ser utilizada
como recurso pedagógico? Para responder a estas o a outras questões, o pesquisador optou
pela metodologia de pesquisa bibliográfica através da consulta de diversas literaturas que
possibilitam a fundamentação deste trabalho e permite ao pesquisador entrar em contato
direto com todo o material escrito sobre o tema abordado.

Palavras-chave: Aprendizagem; Autonomia; desenvolvimento; Educação Infantil; lúdico.
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INTRODUÇÃO

O

lúdico na Educação Infantil envolve sonhos e fantasias bem como contribui
como instrumento facilitador no desenvolvimento de habilidades cognitivas para
a aprendizagem e o aprimoramento da prática pedagógica.

A escolha do tema: “A importância do lúdico no processo ensino aprendizagem da
Educação Infantil” surgiu da necessidade de mostrar a todos os profissionais envolvidos com a
educação a importância do lúdico para o desenvolvimento integral da criança desde os primeiros anos de escolarização, bem como instrumento facilitador e propiciador de bem-estar, criatividade, raciocínio e aprendizagem.
Diante desta questão, o presente trabalho apresenta como objetivo analisar a importância do lúdico como meio de desenvolvimento da criatividade; autonomia; aquisição, construção
e aprimoramento dos conhecimentos; liberdade de expressão e raciocínio de uma criança através de jogos, brinquedos e brincadeiras.
Pretende-se por meio de pesquisas e estudos responder a seguinte questão: Qual a
importância do brincar na Educação Infantil? Qual o papel do professor frente ao lúdico? Como
a brinquedoteca pode ser utilizada como recurso pedagógico?
O brincar é um dos aspectos que envolvem a infância e todas as suas fases de desenvolvimento. O desenvolvimento da temática se justifica pelo fato do incontestável fascínio que o
lúdico exerce sobre as crianças ao mesmo tempo em que auxilia na construção e no desenvolvimento do conhecimento de maneira prazerosa e divertida.
A metodologia adotada baseia-se em pesquisa bibliográfica, na consulta de diversas
literaturas que abordam o tema proposto bem como artigos e textos publicados na internet que
possibilitam a fundamentação deste trabalho e permitem ao pesquisador entrar em contato
direto com todo o material escrito sobre o tema abordado. Dentre os autores pesquisados, destacam-se: Carvalho (1992), Freire (2002), Gonzaga (2009), Kishimoto (1997), Negrine (2000),
entre outros de igual importância e valor dentro do campo acadêmico.
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O LÚDICO
De acordo com Serafim (2010), os jogos, brinquedos e brincadeiras fazem parte da
vida humana desde os tempos mais remotos,
induzindo aos alunos a viverem imaginação,
no encanto, na diversão e na ficção.Sendo o
ser humano o indivíduo responsável pelas mudanças sociais, a emprego das atividades lúdicas dentro do sistema educacional faz aguçar o gosto pela vida, pela aquisição de novos
conhecimentos e assim consequentemente o
confronto de problemas e desafios cotidiano.

de preliminar em todo ser humano. Para cada
fase da vida existe uma resolução declarada
apontada ao lúdico, portanto, na idade escolar,
as atividades lúdicas estão diretamente relacionadas com condições recreativas e agradáveis
de aprendizagem:

A ludicidade, tão importante para a saúde mental do ser humano, é um espaço que
mercê atenção dos pais e educadores, pois é
o espaço para expressão mais genuína do ser,
é o espaço e o direito de toda a criança para o
exercício da relação afetiva com o mundo com
as pessoas e com os objetos (SERAFIM, 2010,
Dentro de um desenvolvimento huma- p.11).
no qualitativo, o lúdico surge como ferramenta
Os jogos, os brinquedos e as brinindispensável e, portanto, não deve ser considerada como uma atividade fracassada, mas cadeiras são percepções que incorporam as
sim como um instrumento que tem por finalida- crianças ao estabelecimento de diferentes vínde auxiliar no desenvolvimento e na formação culos racionais, assimilando entendimentos e
do indivíduo tanto a médio quanto em longo assim promovendo a expansão física e desenprazo.Serafim (2010, p.10) destaca que “[...] o volvimental junto aos movimentos civilizados.
senso lúdico tem papel fundamental para o ser
Há inúmeras justificativas pelas quais
humano, tanto no início como durante toda sua
vida, devendo fazer parte do dia a dia de cada os professores recorrem a utilização de ativium, pois favorece a construção prazerosa do dades lúdicas dentro de sala de aula, dentre
elas, Teixeira (1995) destaca: disposição próviver e da convivência social”.
pria das crianças; propensão lúdica; satisfação
Além do sentido de jogar, brincar e de- e tentativa direta; clima de disposição; abransenvolvimento de atividades verdadeiras, o lú- gência emocional; empreendimento total para
dico também apresenta uma importante função o alcance de objetivos e metas; provocação
dentro das conexões mentais e físicas, estabe- de representações mentais; impulso do penlecendo uma relação permanente entre corpo samento; entre outras de igual importância e
e mente vindo influenciar de maneira direta nas valor.
atitudes e comportamentos humanos.
A diferença existente entre o lúdico peWajskop (2001) define que as brinca- dagógico e aquele direcionado unicamente a
deiras são condições sociais que favorecem a momentos de diversão estão profundamente
constituição infantil onde a criança é a criadora ligados à desafios de aprendizagens, construe o objeto de sua própria história, podendo ção de novos conhecimentos e desenvolvimenportanto organizar e reformular sua veracidade to de vínculos sociais e culturais:
por meio de processos representativo particuO brinquedo satisfaz as necessidades
lares.
básicas de aprendizagens das crianças, como,
Para Brougère (2002), toda brincadeira por exemplo, as de escolher, imitar, dominar,
desenvolvida é fruto de relações interindividu- adquirir competências, enfim de ser ativo em
ais, deduzindo aprendizagens sociais, ou seja, um ambiente seguro, o qual encoraje e coné indiscutível a ideia de que se aprende brin- solide o desenvolvimento de normas e valores
cando, mesmo porque o brincar é uma ativida- sociais (HORN, 2004, p.71).
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Fantin (2000) completa dizendo que
a utilização do lúdico como ferramenta pedagógica auxilia os alunos no desenvolvimento
de sua autoconfiança, nas interações sociais e
pessoais, na estruturação de espaços explicativos e envolventes, construção de conhecimentos reflexivos, ampliação de diferentes informações e saberes, expressão de pensamentos e
sentimentos, criação e vivência de situações
imaginárias, ação e aprendizagens de vida racionais e fundamentadas.

O ato de brincar segundo o Dicionário
Aurélio (2003) significa “[...] divertir-se, recrear-se, entreter-se, distrair-se, folgar”. No entanto,
para Oliveira (2000) a brincadeira não envolve apenas a recreação, mas sim uma maneira
como a criança se comunica e se desenvolve
através de trocas, imitações, imaginações, afetividade, motricidade, sociabilidade, entre outros.

Dentro deste contexto, é possível averiguar que o desenvolvimento de atividades
lúdicas é extremamente imprescindível para
o enriquecimento da saúde física, emocional
e cognitiva dos alunos, pois, é por meio destas que é possível desenvolver a linguagem, o
pensamento, a autoestima e enfrentar diversos
tipos de desafios, organizando fatos e novas
situações (FANTIN, 2000).

A brincadeira infantil vem auxiliar de
maneira direta no processo de formação do indivíduo, colaborando na adaptação de novos
conhecimentos e na efetivação daqueles já existentes. De acordo com Fantacholi (2007, p.4),
“[...] a criança por intermédio da brincadeira,
das atividades lúdicas, atua, mesmo que simbolicamente nas diferentes situações vividas pelo
ser humano, reelaborando sentimentos, conhecimentos, significados e atitudes”.

Qualquer tipo de atividade lúdica não
pode ser considerado como simples “passatempo”, mas deve ocupar lugar de destaque
tanto na vida educacional quanto pessoal e social da criança, visto que vem aguçar seu crescimento e desenvolvimento de maneira avançada. Campos (2011) todo e qualquer tipo de
brinquedo não deve ser entendido unicamente
como instrumento de lazer, bem como também
não deve estar direcionado apenas para o fazer pedagógico, devendo portanto estar incorporado em ambos os aspectos a fim de auxiliar
na aprendizagem e assim contribuir direta e eficazmente para o desenvolvimento de habilidades diversas.

Sendo assim, fica fácil compreender a
extrema importância da brincadeira para o desenvolvimento infantil, sendo assim imprescindível que a criança seja estimulada constantemente para que possa expressar sua natureza
criativa, conceder novos conceitos e aprender a
trabalhar com diferentes situações.

É brincando que a criança vivencia,
imagina, elabora, conhece e verifica diversas
aptidões, vindo assim a desenvolver ações de
julgamento, aproximação e cortesia, amenizando expectativas e minimizando mágoas e incapacidades (CAMPOS, 2011).

É através da brincadeira que a criança aprende as regras, consegue desenvolver
de maneira positiva sua socialização e passa
a respeitar tanto a si próprio quanto ao outro,
expressando assim com maior facilidade seus
sentimentos, emoções, anseios, medos e necessidades. Porém, para que tudo isso ocorra
de maneira efetiva, é necessário que a criança
conte com ambientes educacionais significativos e motivadores, alcançando assim resultados mais positivos e qualitativos.

A IMPORTÂNCIA DO BRINCAR NA
EDUCAÇÃO INFANTIL

Através de diferentes brinquedos e brincadeiras a criança passa a idealizar conhecimentos e aprender conteúdos escolares. Frente
a este aspecto, Carvalho (1992, p.28) acrescenta que “[...] o ensino absorvido de maneira lúdica, passa a adquirir um aspecto significativo
e afetivo no curso do desenvolvimento da inteligência da criança [...]”.
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Barquero (1998) ao citar Vygotsky ressalta que o ato de brincar não é uma atividade
própria unicamente da infância, visto que pertence a um ambiente cultural e social, portanto,
brincar está relacionado a toda vida humana na
medida em que proporciona situações lúdicas
e reais que influenciam na maneira como se
deve encarar o mundo presente e suas ações
futuras.

Brincar não significa apenas um momento de recreação ou passatempo, mas sim
um período em que a criança pode aprender e
ensinar diferentes conceitos que vão prepará-la
para a vida física e social. O professor se torna um bom profissional quando ele consegue
planejar metas, mediar experiências, utilizar diferentes linguagens e alterar o destino, quando
necessário. Para o autor, bons professores são
aqueles que “[...] respeitam as crianças e por
Vale enfatizar que nas brincadeiras de isso levam qualidade lúdica para a sua prática
faz de conta, a criança passa a experimentar e pedagógica” (GONZAGA, 2009, p.39).
vivenciar diferentes papéis e atribuições sociais
que envolvem o mundo dos adultos e através
Quando nos referimos ao uso de jogos
destas é possível compreender regras e com- em sala de aula é importante frisar que estes
portamentos, normas sociais, agir de maneira auxiliam a criança no desenvolvimento de sua
independente, desligar pensamentos, habilitar imaginação, criatividade, controle de si mesma,
suas potencialidades, atingindo níveis de de- fortalecimento de personalidade e assim consenvolvimento que direcionam as aprendiza- sequentemente apresenta um valor educaciogens significativas (FANTACHOLI, 2007).
nal que impulsiona a criança a alcançar seus
objetivos, mobilizando representações mentais,
Na fase educacional, de maneira geral, exercitando o pensamento, organizando tempo
o ato de brincar pode ser considerado como e espaço de maneira social, afetiva, motora e
um elemento que direciona o aluno às apren- cognitiva (FANTACHOLI, 2007).
dizagens qualitativas, absorção de diferentes
conhecimentos e características do mundo
O desenvolvimento da criança está inatravés de atividades envolvendo oralidade, trinsecamente ligado à aprendizagem, por isso
pensamento e sentido. Contudo, ao captar a é extremamente importante que o professor
importância do brincar, cabe ao professor inter- proponha desafios aos seus alunos, para que
ceder de maneira favorável, utilizando o lúdico estes busquem por soluções e participações
como recurso pedagógico, sem desligá-lo de coletivas. Para tanto, o Referencial Curricular
seu caráter originar. Ao introduzir as atividades Nacional para a Educação Infantil (RCNEI,
lúdicas na prática pedagógica, é possível de- 1998) salienta que
senvolver atividades diferenciadas que venham
promover e contribuir para a efetivação de
[...] educar significa, portanto, propiciar
aprendizagens construtivas que irão proporcio- situações de cuidado, brincadeira e aprendinar o desafio de pensar e resolver situações zagens orientadas de forma integrada e que
problemas cotidianas.
possam contribuir para o desenvolvimento das
capacidades infantis de relações interpessoais
Oliveira (2000, p.57) destaca que a de ser e estar com os outros em uma atitu“[...] aprendizagem é o processo pelo qual o de básica de aceitação, respeito e confiança,
indivíduo adquire informações, habilidades, e o acesso, pelas crianças aos conhecimenatitudes, valores, entre outros, a partir de seu tos mais amplos da realidade social e cultural
contato com a realidade, o meio ambiente, as (BRASIL, 1998, p.23).
outras pessoas”. Sendo assim, o lúdico quando inserido no processo ensino aprendizagem
Assim, podemos determinar que eduvem garantir contextos imaginários que propi- car não abrange apenas o repasse de informaciam o desenvolvimento cognitivo e a interação ções, mas sim guiar a criança na escolha de
com diferentes pessoas que irão cooperar para caminhos adaptáveis com seus princípios, pera ampliação de conhecimentos.
cepções de mundo e demais situações hostis.
Educar envolve sentimentos, afetos e conheci1068
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mentos e assim, a ludicidade auxilia no enri[...] o professor necessita se valer de
quecimento de aprendizagens significativas e novas metodologias, bem como pesquisar esqualitativas, levando os alunos a aprenderem, tratégias alternativas para que o ensino acontebrincando (BRASIL, 1998).
ça de forma mais abrangente, contextualizada,
compreendendo que através do lúdico, é posDentro de todo esse contexto, vale sível estabelecer uma ponte entre o real e o
acentuar que a ludicidade vem ganhando cada imaginário (BANDEIRA; SOUZA, 2015, p.31).
vez mais espaço dentro das instituições educacionais, principalmente na Educação Infantil,
Na fase de desenvolvimento infantil, a
proporcionando diversão, análise e construção criança jamais deve ter sua imaginação obstrude conhecimentos em todas as posturas (físi- ída, muito pelo contrário, ela deve ser constanca, social, cultural, afetiva, emocional e cognititemente direcionada, estimulada e valorizada,
va). Portanto, a inserção de atividades lúdicas
para que assim seja possível manifestar situno cotidiano escolar são extremamente necesações qualitativas de aprendizagem. Para que
sárias e importantes, visto que facilita aprendias atividades lúdicas sejam ferramentas realzagens e desenvolvimentos como um todo, tornando mais fácil e dinâmico o processo ensino mente válidas e valorosas para o desenvolvimento da criança, o professor deve inseri-las
aprendizagem (BRASIL, 1998).
de maneira que apresentem definições para a
mesma (BANDEIRA; SOUZA, 2015).

PROFESSOR FRENTE AO
DESENVOLVIMENTO LÚDICO

Todo professor independentemente da
etapa educacional ao qual leciona é um instrumento totalmente indispensável e de fundamental importância na orientação e intercessão
do processo educativo. Dentro de sala de aula,
o professor é o profissional responsável por
desenvolver técnicas, estratégias e ações que
vão de encontro às necessidades e anseios
apresentados pelos alunos, tendo também que
tornar todo conteúdo desenvolvido em processos dinâmicos, criativos e interessantes (BANDEIRA; SOUZA, 2015).
Uma das alternativas a que vem facilitar e aprimorar o desenvolvimento do processo
ensino aprendizagem envolve a aplicação de
atividades lúdicas dentro do espaço escolar,
porém, para tanto, é imprescindível que o professor seja a favor da educação lúdica e que
estruture diferentes espaços que venham impulsionar os alunos e favorecer a construção
e a efetivação de aprendizagens significativas
através do ato de brincar. De acordo com Bandeira e Souza (2015),

Dentro desta situação, Freire (2002)
salienta que só há ensinamento quando há
aprendizagem, portanto, toda prática educativa
necessita contar com ensinantes e aprendentes, bem como, objetos, conteúdos, métodos,
técnicas, materiais, objetivos e metas a serem
alcançadas, efetivando de maneira concreta a
garantia da criança por uma educação de qualidade. Sendo assim, é explícito que o professor deve contar com uma educação lúdica que
venha possibilitar “[...] o conhecimento de si
próprio, saber as suas limitações, desbloquear
sua resistência e construir uma visão significativa sobre a importância dos jogos, brinquedos
e brincadeiras para a vida das crianças” (BANDEIRA; SOUZA, 2015, p.31).
Trabalhar com o lúdico (jogos, brinquedos e brincadeiras livre e dirigidas) é benéfico
é fundamental, portanto, o professor deve utilizá-lo como ferramenta pedagógica para detectar, interceder e transformar o desenvolvimento
do aluno, associando desta maneira a ludicidade à construção efetiva da aprendizagem.
No entanto, é importante acentuar que muitos
professores ainda hoje enfrentam inúmeras dificuldades frente às linguagens e sentenças infantis, proporcionando desta maneira, diversas
vivências lúdicas em sala de aula.
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O Referencial Curricular Nacional para
Pensar em novas maneiras de faciliEducação Infantil (RCNEI, 1998) evidencia que tar o aprendizado é uma tarefa que exige do
um processo ensino aprendizagem significati- professor permanente aperfeiçoamento e comvo e qualitativo envolve fornecer:
prometimento, para que assim, as atividades
sejam planejadas, apuradas, organizadas e
[...] situações de cuidado, brincadeiras praticadas de maneira inovadora e sem repee aprendizagens orientadas de forma integra- tições.Brincar em sala de aula exige professoda e que possam contribuir para o desenvol- res capacitados e responsáveis para que posvimento das capacidades infantis de relação sam possibilitar transformações educacionais
interpessoal, de ser e estar com os outros em e cognitivas envolvendo a quebra de estigmas
uma atitude básica de aceitação, respeito e mediante a efetivação de aprendizagens lúdiconfiança, e o acesso pelas crianças, aos co- cas (RUFINO, 2014).
nhecimentos mais amplos da realidade social
e cultural (BRASIL, 1998, p.23).
Cada professor é um ser único que participa de uma sociedade que busca diariamenO ato lúdico, como um todo, abrange a te por transformações que conduzam a concriança de maneira surpreendente e por isso, é cretização de processos educacionais cada
totalmente verídico que é sim, possível apren- vez mais qualitativos, sem privilegiar o individer brincando e jogando. O professor deve se dualismo, mas sim, contemplando os valores
mostrar um indivíduo incentivador e mediador que envolvem a cooperação, o respeito mútuo,
de todo processo educativo, devendo assim as vivências afetuosas, as experiências lúdicas,
estar aberto a novos pontos de vista e trans- junto ao movimento e o alcance de estipulados
formações que venham aprimorar o proces- objetivos e metas que promovam participações
so ensino aprendizagem, visando elaborar na individuais e coletivas juntamente a suplantacriança sua perspicácia racional, sua autono- ção de diferenças existentes (RUFINO, 2014).
mia, liberdade, participação para a resolução
de diferentes situações problemas.
Desse modo, as atividades lúdicas devem ser encaradas pelo professor como instruSegundo Rufino (2014), o professor mentos permanentes na rotina escolar e não
também necessita planejar cuidadosamente apenas situações que devem ser vivenciadas
todos os objetivos a serem atingidos com a ati- unicamente nos horários livres e de intervalo
vidade lúdica, atendendo e valorizando o nível nas escolas, ou seja, o professor juntamente
e o ritmo de desenvolvimento de cada criança, com toda equipe escolar deve considerar a
para que assim, a atividade proposta possa al- ludicidade “[...] como um instrumento que cocançar a execução, a análise e a reprodução labora para a aprendizagem, deixando de ser
pretendida.
utilizada [...] como forma de preencher o planejamento diário e completar a carga horária”
Sabemos que o espaço escolar é um (RUFINO, 2014, p.24).
excelente contribuinte para a formação dos indivíduos, visto que abarcam a construção de
Admite-se desta maneira que as atividiferentes conhecimentos que oportunizam dades lúdicas apresentam profunda extensão
descobertas, aprendizados dinâmicos e con- no controle humano, onde é perfeitamente possistentes, tanto para os alunos como também sível aprender brincando. Daí a importância e
para seus professores (RUFINO, 2014).
necessidade de formar professores cada vez
mais produtivos e divertidos, independentemente do nível educacional abordado (RUFINO, 2014).
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A BRINQUEDOTECA
A brinquedoteca é um espaço fechado
e organizado às crianças dentro da instituição
escolar, com o intuito de proporcionar momentos de lazer e aprendizagem, onde a ludicidade
é utilizada como instrumento pedagógico por
educadores e/ou responsáveis por desenvolverem e estimularem o aspecto motor e o raciocínio lógico dos alunos. Para Santos (1997)
a brinquedoteca vem:
[...] garantir à criança um espaço destinado a facilitar o ato de brincar. É um espaço que caracteriza por possuir um conjunto de
brinquedos, jogos e brincadeiras, sendo um
ambiente agradável, alegre e colorido, onde
mais importante que os brinquedos é a ludicidade que estes proporcionam (SANTOS, 1997,
p.13).
Kishimoto (1997) vê a brinquedoteca
como um espaço de movimento sociocultural
onde a criança adquire cultura infantil ao mesmo tempo em que desenvolve a socialização,
a integração e a construção infantil. Sousa e
Damasceno (2012) enfatizam que:
[...] é objetivo de a brinquedoteca possibilitar o desenvolvimento mental, psicológico,
social, físico da criança por meio do lúdico,
não devendo ser usada para induzir comportamentos colaborativos ou para forçar procedimentos, pois a criança será mais colaborativa,
quando mais relaxada e alegre estiver, o brincar livre e espontâneo deve ser priorizado e
favorecido (SOUSA; DAMASCENO, 2012, p.9).
Sendo assim, é notório afirmar que o
ato de brincar é tão necessário para a vida e
desenvolvimento da criança como o alimento
e por isso, proporcionar-lhe momentos lúdicos
diários é fundamental para o desenvolvimento
de seu processo ensino aprendizagem.

É extremamente importante e necessário que o professor incentive a criança a brincar, uma vez que é por meio das atividades
lúdicas que ela vai desenvolver sua autonomia
e identidade. Vygotsky (1988) completa este
pensamento dizendo que o ato de brincar é
primordial para o desenvolvimento cognitivo da
criança, pois envolve o processo de simbolização e representação, oportunizando o pensamento imaterial.
Para que uma brinquedoteca seja um
espaço realmente envolvido com o desenvolvimento da aprendizagem ele necessita contar
com espaço físico adequado, materiais e brinquedos diversificados, que vão de encontro às
necessidades e níveis de desenvolvimento para
que assim elas se sintam estimuladas a brincar
e assim construir conhecimentos. Para tanto,
os profissionais envolvidos com a brinquedoteca devem ter a consciência de que ser professor não é simplesmente ser um transmissor de
conhecimentos, mas sim ser uma “[...] pessoa
com sensibilidade, entusiasmo, determinação,
dinamismo, que chora, que ri, que canta e que
brinca” (SANTOS, 1997, p.100).

E SANTOS E CRUZ (2004) COMPLETAM
DIZENDO QUE:
[...] educar não se limita em 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 mesma, 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 preparar para a vida (SANTOS;
CRUZ, 2004, p.70).
Negrine (2000) salienta que um profissional envolvido com o espaço da brinquedoteca deve contar com três formações:
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• Teórica – conhecer e ponderar sobre
os conceitos teóricos que envolvem a
criança e o desenvolvimento de sua
aprendizagem;
• Pedagógica – saber desenvolver a
prática pedagógica e lúdica, interferindo nestas sempre que necessário,
construindo vivências em diferentes
contextos, dando suporte as reflexões
teóricas;
• Pessoal – gostar de atividades lúdicas
e desenvolvê-las com maestria, desenvolver um brincar com qualidade
mediante o favorecimento de um ambiente receptivo e afetuoso que venha
valorizar o bem-estar físico, social e
psicológico da criança.
O desenvolvimento de atividades lúdicas
na escola não deve envolver apenas atividades
dirigidas que contam com metas, conteúdos e objetivos predeterminados, mas sim deve também
proporcionar aos alunos momentos de atividades
livres onde a criança decida por seu início, suas
regras, seu desenvolvimento e seu fim.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
Este trabalho foi elaborado a partir da
coleta de diferentes dados disponíveis na literatura nacional e internacional, visando compará-las com o intuito de investigar os conhecimentos que abarcam o tema escolhido (MENDES;
SILVEIRA; GALVÃO, 2008).
A questão apontada no trabalho visa
responder sobre o assunto que envolve a Neuropsicopedagogia auxiliando na aprendizagem
dos alunos da Educação Infantil. A coleta de
dados foi realizada através da consulta e análise de diferentes publicações referentes à área
abordada, onde posteriormente houve a leitura
apreciativa dos títulos analisados.
Como regra das referências bibliográficas, optou-se por trabalhos publicados no
idioma português, bem como textos e resumos
oferecidos na totalidade pela internet ou por
meio de elementos próprios.

Por meio da leitura de todo o material
escolhido, o pesquisador selecionou diferentes
trabalhos que atenderam as seguintes informações: identificação das obras, tipo de metodologia, objetivos de estudo, entre outros.
Com a construção do texto que envolve o embasamento teórico da pesquisa, o pesCada tipo de brincadeira visa proporcio- quisador pôde resumir e confrontar os dados
nar à criança uma aprendizagem diferenciada colhidos conforme as normas da Associação
como autoestima, lidar com sentimentos, frustra- Brasileira de Normas Técnicas (ABNT, 2011).
ções, medos, anseios e esperanças.
A pesquisa bibliográfica segundo Gil
O estímulo e a motivação são fatores (2005, p.50) “[...] é desenvolvida a partir de
imprescindíveis ao desenvolvimento infantil e por materiais já elaborados [...]”, constituídos tanisso devem fazer parte de seu cotidiano a fim de to de livros, como revistas, artigos científicos,
proporcionar-lhe diversidade em suas experiências monografias e textos diversos, desenvolvendo
e oportunidade na ampliação de seus conheci- para tanto as etapas de fontes; coleta de dados
mentos.
(seleção de materiais do interesse do trabalho,
registro de informações com as mencionadas
É extremamente necessário proporcionar referências); análise e interpretação de resulàs crianças diferentes oportunidades e espaços tados (desenvolvimento de leitura crítica com
para que elas expressem suas ideias, sentimentos, a finalidade de reivindicar as informações que
emoções, movimentos, criatividade e imaginação venham responder a problemática apresenta(SILVA; SANTOS, 2009). Incentivar uma infância da); discussão e resultados. Todos os autores
saudável é incentivar as brincadeiras (tanto dentro citados foram utilizados exclusivamente com
quanto fora do ambiente escolar) e permitir que as finalidade científica.
crianças sejam realmente, crianças.

Quando a criança não brinca, ela não
consegue desenvolver corretamente seus aspectos físicos, mentais e emocionais o que acaba por
influenciar diretamente no desenvolvimento de sua
aprendizagem.

1072

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao concluir este estudo, pode-se afirmar que jogos, brinquedos e brincadeiras na sala
de aula podem ser considerados como atividades sociais que permitem a interação e a construção de conhecimentos perante a realidade vivenciada pelas crianças como sujeitos produtores
de sua própria história.
A inserção da ludicidade no planejamento escolar e atividades desenvolvidas dentro de
sala de aula acarretam o desenvolvimento de uma educação flexível, significativa e de qualidade,
oportunizando a eficácia no desenvolvimento do processo ensino aprendizagem.
A escola como ambiente social, deve ser um local onde ocorra a troca e a vivência de
diversos tipos de experiências, envolvendo assim a todos os indivíduos no processo educativo
em busca de uma aprendizagem significativa. Os professores, profissionais responsáveis pela
mediação do conhecimento, devem oferecer aos alunos um ambiente de qualidade que estimula
de maneira eficaz e eficiente as interações sociais, possibilitando enriquecer sua imaginação de
maneira ativa e autônoma, bem como fazem com que construa seu próprio processo de aprendizagem.
As atividades lúdicas são instrumentos indispensáveis para que a criança desenvolva
uma aprendizagem divertida, ou seja, que encontre prazer durante o ato de aprender, facilitando
assim as práticas pedagógicas desenvolvidas em sala de aula. É importante salientar que o professor deve desenvolver atividades lúdicas que promovam a seus alunos o desenvolvimento do
processo ensino aprendizagem já que é brincando que a criança desenvolve seu aspecto físico,
motor, emocional, social e cognitivo.
É de extrema necessidade que os profissionais envolvidos com educação compreendam
a importância desta estratégia utilizada no cotidiano de sala de aula, podendo assim obter juntamente com seus alunos os objetivos propostos de uma educação de qualidade.
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AS CONTRIBUIÇÕES DA CULTURA AFRICANA
AO ENSINO DE ARTE PARA O RESGATE DA
IDENTIDADE NACIONAL

RESUMO: O desenvolvimento das habilidades humanas depende do ensino de arte contextualizado e significativo, possibilitando ao estudante a interação com sua cultura atual por meio
das manifestações artísticas e reconhecimento das heranças que contribuem e influenciam
a formação da identidade de uma sociedade. No Brasil, a cultura africana ainda é fortemente representada e preservada em diferentes regiões nacionais, a partir de rituais, festejos e
escolhas de objetos, determinando a herança cultural do país. Diante desta realidade, este
trabalho tem como objetivo geral relacionar o ensino de arte na Educação Básica à cultura e
história africana. A relevância do estudo justifica-se pela importância das aulas de arte para
o conhecimento e resgate das heranças culturais, contribuindo para o desenvolvimento das
habilidades humanas. Para tanto, a metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a
pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, permitindo a observação de que a cultura
africana, abordada na disciplina de arte durante a Educação Básica, proporciona o resgate
de lembranças, crenças e heranças que direcionam o estudante ao reconhecimento de sua
identidade.

Palavras-chave: Arte; Ensino; Cultura Africana Identidade Nacional.
1077

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

INTRODUÇÃO

A

elaboração deste trabalho intencionou o reconhecimento da influência da história
e cultura africana na formação da identidade brasileira, de modo que as linguagens artísticas sejam exploradas e identificadas por meio de estratégias de ensino contextualizadas e significativas, dentro da disciplina de arte, durante a Educação Básica.
A importância do ensino da arte está relacionada ao contexto cultural, diante da possibilidade de compreensão das contribuições das linguagens artísticas à formação dos saberes
humanos, proporcionando ao estudante o desenvolvimento e a potencialização de habilidades
estéticas, a partir da sensibilidade, comunicação, observação e interpretação das manifestações
artísticas (GUYAU, 2009).
O desenvolvimento social, histórico e educacional de uma comunidade está diretamente
relacionado e influenciado pela cultura e, considerando a arte africana como objeto de estudo
deste trabalho, devido à necessidade da abordagem sobre a cultura e história do continente, proporciona reconhecimento das influências e contribuições para a formação da identidade nacional
a partir do ensino da arte para representar um instrumento de movimentação das heranças, do
resgate da memória histórica, além da preservação dos valores educacionais (CASTRO, 2012).
Este trabalho tem como objetivo geral relacionar o ensino de arte na Educação Básica
à cultura e história africana. Como objetivos específicos, estão: identificar as principais características do ensino da arte, analisando o contexto histórico educacional; estabelecer os critérios
da cultura africana e suas contribuições para a formação da identidade nacional; relacionar a
cultura africana ao ensino da arte.
A relevância do estudo justifica-se pela importância das aulas de arte para o conhecimento e resgate das heranças culturais, contribuindo para o desenvolvimento das habilidades
de criticidade, estética, percepção e produção, possibilitando ao estudante a expressividade,
interpretação e reflexão nas produções artísticas, envolvendo características da cultura africana
para uma aprendizagem significativa e contextualizada.
Para tanto, a metodologia utilizada para a realização do trabalho foi a pesquisa bibliográfica com revisão de literatura, buscando em livros, artigos e revistas, autores que tratam a
temática, contribuindo para a fundamentação deste artigo.
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A DISCIPLINA DE ARTE
Desde o início da humanidade, a arte
pertence à realidade, utilizada para representação das ações com atividades que expressavam a rotina dos grupos e permitiam uma
ligação com o mundo, ou seja, por meio de desenhos e rabiscos, os homens deixaram marcados na história as maneiras como caçavam
e sobreviviam em tempos antigos (BARBOSA,
2010).
A ausência da arte, o homem não poderia criar suas obras artísticas, vivendo seus
momentos sem nenhum registro, impossibilitando estudos sobre a evolução humana, as
culturas e as sociedades (FERREIRA, 2008).
Com relação ao ensino de arte, os objetos artísticos relatam, mais do que a cultura vivida
pelos homens com o passar dos anos, a maneira de pensar e agir, de comunicar-se e fazer parte da sociedade, além de demonstrar
o conhecimento sobre a ciência artística com
os traços estéticos que representam cada momento histórico e potencializam sua existência
(FAVARETTO, 2010).
Sendo assim, a arte é originária do
pensamento e conhecimento do homem que,
de acordo com suas necessidades de expressão, dá significado ao objeto de arte por meio
dos meios disponíveis, validando a sua presença no mundo (BARBOSA, 2010).
Guyau (2009) afirma que a finalidade
da arte é produzir a emoção estética do homem e expressar suas ações sociais, ampliando as necessidades do estudo da arte para a
relação do indivíduo com os grupos, ou seja,
o diálogo com outros homens permite que o
indivíduo expresse sua existência não resumida a sua atuação ou visão de um objeto, mas
considerando as ligações que aquele objeto
faz com os demais grupos existentes na sociedade, compondo uma cultura não isolada, mas
fiel à coletividade, permitido transformações
exigidas por todos os cidadãos e multiplicando
as intenções de marcar a história humana.

Ao relacionar a arte às formas de comunicação e expressão humana destaca-se a importância do ensino da arte nas escolas de maneira
a entender a atuação do homem nas diferentes
épocas e contextos sociais, traduzindo a visão do
mundo e as interpretações de sua linguagem. A
arte precisa de um estudo focalizado e particular
assim como todas as disciplinas que compõe o
currículo na educação básica, com suas finalidades, conceitos, habilidades e competências específicas de modo que as realizações humanas possam buscar suas próprias construções artísticas
(FERREIRA, 2008).
Quando a criança inicia sua vida acadêmica, o olhar artístico inicia-se a partir do trabalho
com as linguagens que propõem percepções e leituras sobre o mundo, uma vez que o estudante é
direcionado à ampliação de seus conhecimentos
e criticar as obras já existentes, possibilitando-o a
construção de suas próprias obras, apesar de sofrer divergências de opiniões quanto à importância
do estudo de arte na educação básica, limitando o
desenvolvimento de algumas habilidades com os
alunos (FAVARETTO, 2010).
Segundo Ferreira (2008) os documentos
norteadores para a disciplina de arte apontam a
função do ensino de arte tão importante quanto o
estudo de matemática e língua portuguesa para a
construção do conhecimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem, pois a educação
promove um desenvolvimento intelectual, moral e
físico do ser humano, generalizando à integração
individual e social, buscando um aperfeiçoamento de todas as faculdades humanas, inclusive da
capacidade de sensibilizar, criticar, criar, conquistadas nas aulas de arte.
O desenvolvimento das habilidades humanas depende do ensino de arte contextualizado e significativo, de modo que seja possível a
compreensão do mundo em que vive, relacionando a aprendizagem à sua formação. Dentro de
uma proposta educacional em que o ensino de
arte estiver voltado à educação estética, as habilidades do estudante estariam direcionadas a análise, comparação, historicidade e criticidade das
manifestações capazes de percepção (FERRAZ e
FUSARI, 2010).
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Para Guyau (2009), o ensino da arte
ainda deve considerar as semelhanças à educação intelectual quanto ao interesse cognitivo
de desenvolver a capacidade de observação
dos estudantes, além de possibilitar a construção da subjetividade que ultrapassa a transmissão de conteúdos em sala de aula e requer
do docente novas estratégias e recursos que
propiciem ao ensino da arte a preocupação de
formar cidadãos capazes de escrever sua própria história.

que seja capaz de interpretar as imagens que
o cercam, conceitualmente e formalmente, promovendo a reinvenção, a socialização e humanização dos estudantes quanto à arte (BARBOSA, 2010).

A abordagem triangular da proposta,
sugerida pela educadora Ana Mae Barbosa,
compromete além da leitura e contextualização
da arte na realidade do estudante, a cultura dos
professores que necessitam de conhecimentos
artísticos, históricos e sociais para realizar pleA educação atual, moderna, contextua- namente o ensino de arte nas salas de aula
lizada e interdisciplinar não comporta mais um (FERREIRA, 2008).
estudo de arte limitado a desenhos livres, desconexos e sem interação com a realidade do
A disciplina de arte adquiriu fortaleciestudante. As experiências devem ser traduzi- mento como um componente curricular obrigadas nas aulas de arte, os espaços de interação tório em diversos níveis da Educação Básica,
e conhecimento precisam estar voltados ao como momento fundamental para a promoção
ensino contemporâneo de modo a possibilitar do desenvolvimento cultural do estudante, proao estudante a interação com sua cultura atual porcionando à arte adquirir um significado no
por meio dos traços e obras de outros autores, contexto escolar, buscando o aprofundamento
capacitando-o às leituras de obras artísticas de dos conhecimentos artísticos, cognitivo e somodo que ele possa realizar sua própria leitura cial humano (GUYAU, 2009).
e expressão daquilo que sente, pensa e enxerga sobre sua realidade (FERRAZ E FUSARI,
A intencionalidade principal da educa2010).
ção contemporânea está em inserir no contexto educacional a realidade do estudante, traO ensino da arte acompanha as mu- balhando as disciplinas estudadas de maneira
danças e transformações educacionais e so- contextualizada e interdisciplinar, de modo que
ciais, a partir da possibilidade de reflexão so- o encontro das áreas de conhecimento transbre as matrizes curriculares que valorizam a forme o pensamento discente para a mobilizarelação do homem com o presente, sem es- ção e reflexão crítica (BARBOSA, 2010).
quecer a história e a construção das artes com
o passar dos anos. O ensino contemporâneo
As tendências pedagógicas que compermite à arte a conservação e preservação põem o ensino de arte atualmente sugerem
daquilo já realizado ao mesmo tempo em que ações de valorização das múltiplas culturas,
atribui possibilidades de mudanças e substitui- interdisciplinaridade, integração da educação
ções, relacionando a estética necessária para estética e visual, além de direcionar para um
a sensibilidade artística e as práticas educacio- ensino que capacite o estudante para acompanais (FAVARETTO, 2010).
nhar a complexidade da realidade de sua sociedade, estando aptos à potencialização dos
A partir da década de 1990, após dis- conhecimentos artísticos e validação ou não
cussões sobre a necessidade de um currículo das práticas sociais vigentes que o represencompleto que representasse fielmente o ensino tam (FAVARETTO, 2010).
de arte, a educadora Ana Mae Barbosa propôs
a abordagem triangular, fundamentada na função do objeto artístico e das imagens, a produção artística e a contextualização no cotidiano
do aluno. A educadora buscou um ensino de
arte voltado à formação crítica do observador,
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as manifestações artísticas ocorrem cotidianamente, seja em agradecimento, diante de perO desenvolvimento cultural de uma das ou datas religiosas (FERNANDES, 2015).
comunidade recebe influências artísticas com
A migração das comunidades rurais
diferentes características, momentos históricos
e relevâncias para a formação de uma identi- para as áreas urbanas, reduziu as manifestadade. Na cultura africana, essa situação não ções artísticas, caracterizando a África como
é diferente, diante da presença desta cultura um continente multicultural, enriquecido por dina realidade brasileira há muitas décadas, re- ferentes etnias, crenças e tradições, refletindo
fletindo no resgate da memória, preservação diretamente na cultura africana e, consequentede particularidades, composição da história e mente, na cultura mundial (OLIVER, 2009).
formação educacional, contribuindo para o resPara Castro (2012), apesar do aumengate dos valores de uma sociedade (CASTRO,
to da população urbana em todo o continente
2012).
africano, ainda existem países que valorizam
A cultura africana representa fortes as heranças culturais, expressando habilidades
intervenções em diferentes contextos sociais artísticas por diferentes ambientes nas cidades,
brasileiros, podendo ser identificada em fes- de modo que os costumes e crenças sejam
tas, músicas, culinária, conservação de obje- lembrados e vividos diariamente, não limitando
tos e brinquedos, favorecendo a manifestação apenas a população rural o resgate cultural.
artística. Além disso, a partir da arte africana,
Segundo Oliver (2009), um dos países
representada em cultos religiosos, determina-se a cultura ancestral, caracterizada tal como que mais manifestam a cultura africana pelos
no continente africano, em que mulheres utili- arredores da cidade é o Senegal, conhecido
zavam peças de arte para pedido de fertilida- pela beleza das ruas que possuem monumende, proteção familiar e expressão de emoções tos, objetos artísticos e perpetuações históricas, contribuindo de maneira significativa para
(OLIVER, 2009).
o resgate das heranças culturais. No Senegal,
No continente africano, a cultura ma- os jovens costumam unir-se para limpar os esnifesta-se por meio da arte em manifestações paços das cidades, pintar fachadas e recolher
cotidianas, como a justificativa para óbitos, do- lixos, conservando o espaço em que vivem,
enças, guerra e demais situações que remetem além de construir um espaço repleto de heranas heranças, crenças, religiosidade e rituais, ças culturais.
cabendo a escolha por objetos e danças espeOs muros das cidades do Senegal cacíficas da cultura africana. dentre os pertences
mais comuns, as máscaras destacam-se para racterizam-se pelas produções artísticas, ilusa representação de sentimentos e emoções tradas de modo a valorizar a população africana, sua história e crenças, desmistificando
(GOMES, 2007).
a ideia de escravização. Os jovens do país
Dentro das cidades africanas, as tradi- também contribuem para o assistencialismo
ções culturais são menos celebradas, em re- de pessoas em situações de pobreza e margilação a população rural, que manifesta com nalização, proporcionando reconhecimento do
maior frequência as movimentações artísti- espaço a partir da valorização cultural (FERcas por meio de festejos, possibilitando a vi- NANDES, 2015).
vência cultural, a fim de promover memórias
A população africana pode ser caractee heranças a todo o continente. Nas cidades,
as comunidades realizam celebração cultural rizada como multicultural, devido as variações
em momentos específicos, já nas zonas rurais, de comunidades, com diferentes religiões, tra-
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dições, linguagens e formas de expressão. A
própria língua utilizada no continente não é única, encontrando-se cerca de dois mil dialetos,
influenciados pelos colonizadores e escravizadores, refletindo em comunidades plurais, com
diferentes culturas e crenças (GOMES, 2007).
A língua portuguesa falada no Brasil,
também recebeu fortes influências africanas,
a partir da adoção de dialetos, utilizados especialmente entre as pessoas escravizadas, a
fim de seguirem com uma conversa, sem que
fossem entendidos. Além da linguagem, as religiões, culinárias, danças, jogos e demais manifestações, receberam contribuições da cultura
africana para a formação da identidade nacional (FERNANDES, 2015).
O continente africano expandiu sua cultura para diferentes nações mundiais, especialmente com a escravização de sua população,
situação que refletiu na propagação de crenças
e costumes que compõem a história de diferentes sociedades. No Brasil, a cultura africana
ainda é fortemente representada e preservada
em diferentes regiões nacionais, a partir de rituais, festejos e escolhas de objetos, determinando a herança cultural do país (GOMES, 2007).
Diante desta realidade, o Brasil caracteriza-se como uma nação de identidade influenciada pela cultura africana, composta por
manifestações artísticas e particularidades encontradas nas regiões brasileiros. As palavras
utilizadas no país, como samba e cachaça,
são originárias da África. no caso da culinária, alguns pratos como a feijoada e o milho,
bem como especiarias, ainda são utilizados
pela população, substituindo as preferências
influenciadas pelos colonizadores do Brasil
(CASTRO, 2012).
Outra forma de identificar a cultura africana na identidade nacional é por meio da literatura, especialmente voltada às crianças.
As histórias do bicho Papão e do Saci Pererê,
iniciaram-se na África, sendo adaptadas para
a realidade brasileira. algumas manifestações

artísticas representadas pela dança e música,
também são contribuições da cultura africana
(GOMES, 2007).
A capoeira, jogo utilizado para comemorações, surgiu no continente africano, representando uma celebração religiosa, a partir
de movimentos e dramatizações. No Brasil, a
capoeira é utilizada em diferentes contextos,
especialmente para integração e socialização
entre as pessoas, bem como formas de terapia. Ao longo das décadas, a capoeira sofreu
adaptações, atendendo às necessidades nacionais, sem deixar de lado a herança cultural
africana (OLIVER, 2009).
Na linguagem artística representada
pela dança, as influências africanas ainda podem ser identificadas no axé, reggae e nas festas tradicionais, como o Carnaval, adaptado ao
Brasil por meio do samba, recebendo influências de ritmos africanos, apesar da influência
europeia. A dança pernambucana maracatu iniciou-se com os escravos para as celebrações
religiosas, cabendo a utilização de máscaras,
objetos e roupas que representavam as comunidades africanas (FERNANDES, 2015).
Um dos elementos fundamentais nas
manifestações religiosas e festivas da África
são as máscaras, utilizadas como um símbolo da tradição artística, determinando a busca pela harmonia daqueles que a usam, bem
como a integração social e o respeito as diversidades (CASTRO, 2012).
A própria confecção das máscaras depende de rituais, baseados em técnicas que
simbolizam a cultura africana, contribuindo
para o resgate de tradições. em diferentes comunidades, a elaboração das máscaras representa um ensinamento entre as gerações, proporcionando o reconhecimento à beleza, bem
como o contato espiritual. Além das máscaras
voltadas as manifestações culturais, na cultura africana é comum a produção de máscaras
para fins estéticos (OLIVER, 2009).
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Portanto, as máscaras são objetos fundamentais na expressão artística africana, expandindo a cultura pelo mundo, especialmente
na representação de formas, cores e texturas,
que permitem a expressividade e a comunicação daqueles que a usam, proporcionando a
manifestação de pensamentos e perspectivas
(FERNANDES, 2015).

A CULTURA AFRICANA E O ENSINO
DA ARTE
A arte caracteriza-se como uma disciplina fundamental durante a Educação Básica,
que permite o desenvolvimento de habilidades
humanas desde a infância, a partir da experimentação, desenvolvimento da criatividade,
comunicação e potencialização da capacidade cognitiva, favorecendo o aprimoramento do
pensamento, além de permitir diferentes sensações aos indivíduos (ORTIZ, 2010).
O professor especialista na disciplina de arte, precisa planejar aulas voltadas
às necessidades dos estudantes, a partir da
construção de estratégias que proporcione a
curiosidade, a participação e a iniciativa discente, além de contribuir para a capacidade de
criação e reprodução do estudante. O docente
deve adotar uma metodologia que potencialize
as diferentes habilidades de sua turma, representando um papel fundamental na valorização
das linguagens artísticas, expressões e manifestações que contemplam a formação humana (TRACCO, 2007).
A disciplina de arte, dentro da educação básica, encontra desafios significativos
que refletem no limite do desenvolvimento das
linguagens artísticas, diante das múltiplas culturas encontradas nas salas de aula. As diversidades culturais, políticas, sociais e históricas,
que caracterizam uma turma, refletem na homogeneidade de tradições e costumes, cabendo
ao professor atender os diferentes perfis dos
estudantes, certificando-se de que todos serão
incluídos e abordados, a fim de concretizar o
ensino das manifestações artísticas (PILLOTTO, 2008).

A disciplina de arte passou por diferentes reformulações, a fim de atender as necessidades educacionais, de modo que ensino
valorizasse a compreensão da produção artística para interpretação da identidade cultural
e social de uma comunidade, contribuindo na
formação e desenvolvimento das habilidades
discentes (ORTIZ, 2010).
O ensino da arte foi redimensionado
a partir das mudanças políticas educacionais,
que passaram a exigir da disciplina a contextualização das linguagens artísticas, bem como
a necessidade de uma abordagem crítica, sem
reduzir a aprendizagem ao domínio de técnicas, mas estabelecendo perspectivas estéticas
ao estudante, influenciando na capacidade comunicativa, expressiva, imaginativa e lógica,
durante a Educação Básica (OSINSKI, 2009).
Na Educação Infantil, a arte, por muitas
décadas, esteve relacionada ao entretenimento
e festividades, limitando o desenvolvimento de
habilidades fundamentais às crianças. Nas séries seguintes, muitos professores abordavam
a disciplina de maneira superficial, a partir de
propostas tradicionais, sem a exploração dos
saberes ou potencialização do conhecimento
discente (TRACCO, 2007).
A partir das mudanças curriculares que
passaram a determinar a abordagem da disciplina de maneira contextualizada e significativa,
propondo percepções estéticas, a valorização
da sensibilidade, a capacidade de interpretação e imaginação, a arte transformou-se em
importante para o desenvolvimento cognitivo,
de modo que seja potencializada a criticidade e expressividade do estudante (PILLOTTO,
2008).
Para Souza:
O fazer artístico possibilita que se estabeleçam conexões entre os conteúdos teóricos, a fim de que as propostas não sejam conduzidas com preparo adequado.
A mediação por meio do fazer pressupõe um propósito,
uma intencionalidade pedagógica, que norteia todo um
processo que se inicia na preparação das aulas, ressignificando as informações e conteúdos, tornando-se
tarefas menos árduas no que se refere ao processo de
formação (SOUZA, 2015, p.21).
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Sendo assim, o fazer artístico, responsável pelo desenvolvimento de habilidades relacionadas à possibilidade de interpretação e
produção humana, depende do ensino da história da arte, bem como dos principais artistas
que contribuem para a formação da identidade nacional. O estudante precisa ser capaz
de analisar obras como um produto cultural,
sem que ocorra a fragmentação das habilidades curriculares, a fim de que o ensino da arte
contribua para o resgate da herança cultural e
histórica de uma nação, que influencia na formação da identidade pessoal e social, de forma individual e coletiva (SOUZA, 2015).
O reconhecimento da arte como disciplina fundamental para o desenvolvimento e
aprendizagem discente proporcionou a valorização de artistas, das obras, da cultura e da
estética, incluindo as intenções de revitalizar a
cultura em diferentes contextos, situações, momentos e perspectivas (ORTIZ, 2010).
O ensino de arte trata-se de uma proposta de aprendizagem que considera a contemporaneidade, relacionando características
de diferentes épocas, a fim de valorizar a história e cultura de uma nação a partir de suas representações artísticas, permitindo a expressividade e manifestação discente, de modo que
a apreciação e a produção sejam elementos
de comunicação e promoção da aprendizagem
do estudante (TRACCO, 2007).
Com relação ao ensino da arte na valorização e abordagem da cultura africana, exige
o conhecimento prévio sobre as especificidades históricas e culturais do continente, a fim de
entender a proposta de trabalho fundamentada
na lógica da aprendizagem, afastando os preconceitos devido à ausência de conhecimento
sobre a cultura africana, relacionando a expectativa do artista às propostas pedagógicas estabelecidas no currículo (OSINSKI, 2009).

A renovação do ensino da arte pode
ser proporcionada quando o professor adota
estratégias didáticas e pedagógicas que abordem a arte africana para o reconhecimento das
particularidades da cultura dessa população,
que reflete na formação da identidade nacional.
Sendo assim, a arte só pode ser ensinada de
maneira significativa, contextualizada e representativa quando associa a história à cultura
de uma sociedade, caracterizando os fazeres e
manifestações artísticas a partir de aspirações
e necessidades de uma nação (ORTIZ, 2010).
Segundo Tracco:
O fazer artístico da arte africana tanto quanto sua leitura histórica e cultural deve ser oportunizada a partir
do conhecimento da realidade cultural que marca sua
criação e não pela escravidão como critério de distinção cultural, que alimenta uma leitura negativa e não
colabora para que se entendam as artes destes povos,
resultando em distinção cultural, dada a pluralidade cultural que marca o tecido social do continente africano
(TRACCO, 2007, p.65).

Portanto, a escravidão não deve ser o
único tema abordado para trabalho com a cultura e história do continente africano, pois colabora para a disseminação da discriminação.
A partir do ensino da arte, a cultura e história
africana podem ser explorados na sala de aula,
de modo que as características, costumes,
crenças e demais fatores que contribuem para
a formação da identidade nacional estejam evidenciados, acima das classificações pejorativas.
O estudo da cultura e história africana
direciona à compreensão da cultura dessa população como objeto da vida social, diante da
possibilidade de relacionar às características e
particularidades do continente às crenças, costumes e heranças brasileiras. A maneira como
ocorre a descrição estética da arte africana
influencia diretamente na identidade nacional,
colaborando para o reconhecimento de que a
África está representada culturalmente e historicamente em diferentes regiões do mundo
(PILLOTTO, 2008).
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O trabalho com a cultura e história africana, especialmente a partir do ensino da arte,
relacionando as características do continente à
realidade brasileira, proporciona o desenvolvimento das capacidades críticas dos estudantes, que entendem a África como dinâmica e
plural, além de proporcionar a conscientização
acerca da necessidade de respeito às diversidades, evitando a discriminação ética e social,
bem como a redução do continente à história
da escravização (SOUZA, 2015).
A cultura africana pode ser trabalhada
no ensino de arte a fim de oportunizar o conhecimento da realidade do continente, proporcionando um entendimento prévio da pluralidade cultural dos povos, levando o aluno a uma
aprendizagem memorável e transformadora,
além de permitir a construção, revelação e significação das realidades existentes, possibilitando o reconhecimento do homem no mundo
(OSINSKI, 2009).
Com relação às possibilidades de
abordagem da cultura e história africana na
disciplina de arte, o professor pode elaborar
estratégias que objetivem o desenvolvimento
de atividades lúdicas, dinâmicas, significativas
e contextualizadas. A princípio, partindo de um
momento histórico, o professor pode propor a
construção de objetos da cultura africana, como
as máscaras, abordando seus significados nos
festejos da população, propondo a produção
dos estudantes para conexão com o continente, situação de aprendizagem que valoriza a
herança cultural nacional (ORTIZ, 2010).
As máscaras podem ser construídas a
partir de materiais recicláveis, com a proposta de aproximar às características da cultura
africana, favorecendo a exploração das linguagens artísticas, bem como a experimentação e
desenvolvimento da criatividade, a partir do trabalho com texturas, cores e demais elementos
(TRACCO, 2007). Outro momento de aprendizagem pode relacionar a literatura ao ensino da
arte, considerando os contos africanos como
elemento inicial de uma atividade. A princípio,

o professor pode explorar as histórias que tratam a cultura africana, motivando a criação de
personagens que representem os contos, estabelecendo meios para a produção de figurinos, relacionando as vestimentas africanas de
rituais e comemorações às caracterizações de
personagens da literatura (SOUZA, 2015).
Cabe ao professor adotar a melhor
estratégia à sua turma, considerando a faixa
etária, os ritmos de aprendizagem e o conhecimento prévio dos estudantes, utilizando a comunicação como troca de informação e possibilidade de observação, a fim de relacionar
aquilo que o estudante conhece as necessidades de ensino da arte (ORTIZ, 2010).
Pillotto (2008) afirma a importância de
não reduzir as expressões corporais como suporte de ensino da cultura africana na disciplina de arte, mas proporcionar a exploração
de tecnologias, favorecendo a construção de
uma proposta de ensino significativa, que proporcione ao estudante uma combinação entre
as linguagens artísticas e a comunicação digital, ampliando as possibilidades de pesquisa
e experimentação discente, a partir da busca
por imagens que referenciam os objetos que
serão construídos, proporcionando à produção
acima da reprodução.
A construção de objetos africanos que
relacionem a arte do continente às características artísticas brasileiras, dependem da manipulação de materiais diversos, devido à necessidade de construção manual para aproximação
com a realidade africana. Deste modo, as atividades não podem apresentar uma abordagem
superficial, exigindo tempo e espaço adequados para a concretização da aprendizagem
(OSINSKI, 2009).
“Quando esculpidos, os objetos artísticos africanos transcendem o plano terreno,
pois são produzidos de forma que se perceba
a sua ligação com o sobrenatural” (TRACCO,
2007, p.76). No caso das máscaras, a utilização entre os africanos depende da purificação
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do indivíduo, permitindo ao professor uma exploração das crenças e costumes para continuação da atividade artística. A compreensão da
importância das máscaras para os africanos
depende do conhecimento acerca da sacralidade do artista, de modo que a percepção estética desse objeto ocorra na singularidade de
cada máscara, sem a generalização de significados a todos os objetos semelhantes (ORTIZ,
2010).

O ensino da arte depende da oportunidade atribuída aos estudantes no acesso aos
materiais, instrumentos e ferramentas adequadas, seja de ordem física ou intelectual, a fim de
proporcionar o aproveitamento do aprendizado
por meio da interpretação, movimentação, exploração e comunicação, de modo que o estudante entre em contato com as linguagens
artísticas e compreenda significados a partir da
observação (SOUZA, 2015).

Portanto, por meio da produção de objetos é possível estabelecer uma conexão com
a expressão artística dos estudantes, proporcionando a formação crítica e estética dos sujeitos, contribuindo com a construção da identidade própria, baseada nas origens. A cultura
africana trata-se da fundamentação da cultura
brasileira, sendo importante o resgate, o reconhecimento e a apropriação das heranças,
proporcionando a continuação dos costumes e
tradições da sociedade atual (TRACCO, 2007).

Os saberes desenvolvidos no ensino
de arte envolvem o resgate às raízes e costumes, a releitura de expressões, a promoção
da diversidade cultural, a valorização das heranças, a percepção estética, entre outros elementos fundamentais. Sendo assim, o trabalho
com a cultura e história africana, relacionado à
disciplina de arte, permite o conhecimento das
contribuições do continente para a formação
da identidade nacional, a partir da correspondência e conscientização da importância ao
respeito à multiplicidade cultural que compõem
As atividades mais comuns ao ensino a sociedade brasileira (PILLOTTO, 2008).
da arte na Educação Básica, como a observação de pinturas e esculturas, também representam uma aprendizagem importante da cultura e
história africana, quando o professor estabelece as devidas relações, abordando as particularidades do continente a partir das propostas
curriculares da disciplina de arte (PILLOTTO,
2008).
O professor de arte precisa mediar o
conhecimento, permitindo aos estudantes a
produção a partir de uma representação, seja
histórica ou cultural, direcionando o discente
à criação, estimulando a imaginação e favorecendo a contextualização do ensino, a partir de
atividades de experimentação. Quando ocorre
uma produção artística, os sentimentos, necessidades, desejos e expressões compõem a finalização da obra, permitindo a comunicação
e sensibilização do olhar, permitindo o desenvolvimento da percepção, respeito e interação
entre os estudantes (TRACCO, 2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
O levantamento bibliográfico realizado para a elaboração deste trabalho permitiu a observação da importância do ensino de arte para a Educação Básica, considerando as possibilidades de inserção da abordagem cultural e histórica africana, a fim de proporcionar conhecimento
aos estudantes de maneira contextualizada e significativa, a partir de atividades que direcionam
à percepção da influência das heranças africanas à construção da identidade brasileira.
O estudo da cultura e história africana são fundamentais para o respeito às diversidades,
valorização do continente e resgate da composição da sociedade nacional. Sendo assim, o conhecimento da cultura africana promove a possibilidade de autoconhecimento aos indivíduos,
diante das influências africanas na atualidade, como a alimentação, os jogos, as músicas, as
danças, os festejos e as manifestações artísticas, permitindo a construção de uma identidade
nacional multicultural.
A disciplina de arte precisa abordar as diferentes linguagens artísticas para a formação
e desenvolvimento das habilidades discentes, de modo que as estratégias docentes sejam baseadas na proposta de aprendizagem contextualizada e significativa, a fim de que os estudantes
compreendam a relevância do estudo da arte em diferentes espaços e momentos. Neste contexto, a abordagem sobre a história e cultura africana, relacionada ao reconhecimento artístico,
permite a identificação das influências dessa população na construção da identidade nacional.
A partir de abordagem no ensino da arte, que permita ao aluno compreender a história
da cultura africana, considerando sua importância ao mundo, o trabalho com a produção de objetos, como máscaras e vestimentas, favorece na formação de estudantes conscientes de suas
origens, que reconhecem a influência das culturas africanas na formação cultural brasileira.
Na Educação Básica, o trabalho em sala de aula não pode estar reduzido à finalização
das propostas curriculares, exigindo do professor que direcione o ensino de arte à aprendizagem
de diferentes culturas, origens, saberes, tradições e heranças, contribuindo para a formação de
diferentes comunidades atualmente.
No ensino de arte, existem diversas possibilidades de trabalhar a cultura africana, cabendo ao professor escolher a maneira mais apropriada para atendimento das necessidades e
expectativas de sua turma, porém, as práticas docentes precisam de embasamento nas linguagens artísticas, de modo que o estudante seja estimulado à participação e aquisição do conhecimento, de modo que as habilidades humanas sejam desenvolvidas de forma plena, situação
que permite ao professor o alcance dos objetivos esperados na disciplina
de arte.
A cultura africana, abordada na disciplina de arte durante a
Educação Básica, permite resgatar lembranças, crenças e heranças
que direcionam o indivíduo ao reconhecimento de sua identidade,
permitindo a apropriação do conhecimento, o desenvolvimento das
habilidades, bem como a potencialização da capacidade crítica e
perceptiva, proporcionando a continuação da história social de uma
nação.
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PROCESSOS DE INCLUSÃO ESCOLAR (PcD): UM
DESAFIO NA EDUCAÇÃO

RESUMO: A proposta apresentar algumas questões e reflexões sobre a inclusão de educandos
com deficiência e seus direitos ao ensino regular, a atuação de professores e toda comunidade escolar, recursos, ambientes e materiais pedagógicos para que a aprendizagem se torne
significativa. A Inclusão escolar é muito discutido na educação, um grande desafio diante do
cenário educacional brasileiro (PcD), a palavra “incluir” já remete ao sentido de que aquilo que
é necessário incluir é excluído de algo. A legislação somente não garante essa inclusão, existe
todo um trabalho voltado em valores e respeito a ser realizado também entre a comunidade,
família e ambiente escolar. O envolvimento de toda a comunidade escolar é fundamental para
que a inclusão ocorra de forma a realizar um atendimento de qualidade diante das diversas
formas a serem atendidas e acolhidas, assim como também seus familiares. Os profissionais
da educação enfrentam grandes desafios em sala de aula e a formação e apoio entre os gestores é essencial para que a inclusão ocorra realmente, possibilitando ao educando o desenvolvimento de suas habilidades e competências.

Palavras-chave: Inclusão; PcD; Integração Escolar; Políticas Públicas.
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INTRODUÇÃO

P

ara que ocorra uma transformação quanto a inclusão escolar, mudanças são necessárias em todos os setores, a legislação garante o direito e obrigatoriedade
legal de acolher esses educandos, pois o direito à educação é universal e para
todos. Portanto Políticas Públicas voltadas para esse acolhimento devem ocorrer e uma nova
estruturação com mudanças no processo de ensino, qualificação profissional para um domínio
metodológico com práticas e avaliações coerentes, currículos apropriados que atendam essas
diferenças, dentre outros fatores que possibilitem esse aprendizado e atendam suas especificidades, de forma a estimular e valorizar sua aprendizagem.
Compreender o que é a Inclusão e Integração Escolar para PcD (pessoas com deficiência), a construção de Políticas Públicas na área da Educação Especial e a Formação de Profissionais, para a busca constante de entendermos o conceito de Igualdade e direitos tão necessárias e urgentes diante de mudanças significativas no decorrer da história. O termo recomendado
a ser utilizado, evitando constrangimento, conceitos equivocados, pejorativos e ofensivos.
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O capítulo 5 da LDB 9.394/96 trata
somente de aspectos referentes à Educação
Especial, no art. 58. § 1º diz que, sempre que
for necessário, haverá serviços de apoio especializado para atender às necessidades pecuNo decorrer dos séculos, as socieda- liares de cada aluno portador de necessidades
des sofreram uma série de mudanças quanto especiais.
as atitudes dispensadas às pessoas portadoras de deficiências, antes ou eram atitudes de
A Lei de Diretrizes e Bases da Eduproteção e assistencialismo ou de eliminação, cação Nacional (LDB) mais recente – Lei nº.
menosprezo e destruição. Nos anos 50, mais 9.394 de 20/12/1996 – conceitua e orienta a
precisamente na Dinamarca, em 1959 obser- abordagem inclusiva para os sistemas regulava-se um movimento que tende a aceitar as res de ensino dando ênfase, no capítulo V, espessoas portadoras de deficiências e a integrá- pecialmente à Educação Especial. Referência
-las tanto quanto possível à sociedade.
no artigo 59, que “[...] os sistemas de ensino
assegurarão aos educandos com necessidaComo nos revela Mantoan (1998 b, p. des especiais: currículos, métodos, técnicas,
5): “a normalização visa tornar acessíveis às recursos educativos e organização específica,
pessoas socialmente desvalorizadas condi- para atender às suas necessidades” (BRASIL,
ções e modelos de vidas análogas aos que 1996).
são disponíveis de um modo geral ao conjunto
de pessoas de um dado meio ou sociedade”.
Desde o dia 03 de novembro de 2010,
Seguindo esse princípio, novos conhecimentos que o termo “Pessoa portadora de Deficiência”
foram surgindo e estes indivíduos passaram a foi substituído, segundo o que confirmava a
ser reconhecidos, pelo menos no plano das tendência mundial, por “Pessoa com Deficiênideias, como pessoas com direitos e deveres cia”. (Portaria da Presidência da República –
precisando que lhes sejam oferecidas as mes- Secretaria de Direitos Humanos, Nº 2.344, de
mas condições dadas aquelas, de acesso aos 3 de novembro de 2010).
bens culturais e materiais produzidos historicamente pela humanidade. O processo de incluPNE (portador de necessidades espesão vai muito além de matricular um educando ciais) foi alterado porque a deficiência não se
PcD em uma sala no ensino regular e manter porta, não é um objeto, a pessoa tem uma desua frequência.
ficiência, faz parte dela, portanto a Sigla PcD,
que significa “pessoa com deficiência” ou “pesNo Brasil, a Constituição Federal de soas com deficiência” é o termo recomendado,
1988 tem uma nova perspectiva teórica sobre evitando assim qualquer forma de preconceito.
os direitos educacionais das pessoas com de- “É parte do atendimento que atinge todos os
ficiência, elas devem ser educadas “preferen- aspectos do processo educacional” (Pereira,
cialmente na rede regular de ensino”, com a 1980, p. 3).
LDBEN de 1996, a Educação muda da Integração Social para a Inclusão Social e com ela
Os elementos da integração já deixam
vêm o nome de Educação Inclusiva.
claro que neste processo, a criança PcD é que
deve se adaptar ao ambiente escolar e não
A Convenção sobre os Direitos das este se adequar para atender às necessidades
Pessoas com Deficiência (BRASIL, 2008), no daquela. Segundo Pereira (1980, p. 6), uma
artigo 24, asseguram o direito das pessoas das grandes estratégias decorrente do procescom deficiência à educação e “para efetivar so de integração se relaciona com a integração
esse direito sem discriminação e com base na temporal, instrucional e social do [PNE] elegível
igualdade de oportunidades, os Estados Partes com crianças normais, de forma progressiva,
assegurarão sistema educacional inclusivo em baseada em estudos e avaliações individuais.
todos os níveis, bem como o aprendizado ao
longo de toda a vida em todos os níveis”.
De acordo com os estudos de Jesus et
al. (2003), muitas são as mudanças que devem
ocorrer para que a inclusão realmente aconteça, para isso cabe à sociedade eliminar todas

ASPECTOS FUNDAMENTAIS DO
PROCESSO DE INCLUSÃO ESCOLAR E
SUAS POLÍTICAS PÚBLICAS
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as barreiras físicas, programáticas e atitudinais
para que possam ter acesso aos serviços, lugares, informações e bens necessários ao seu
desenvolvimento pessoal, social, educacional
e profissional, também é necessário que para
a Educação do PcD, que:

seja, o preconceito. Para isso, é preciso que as
escolas estejam preparadas para recebê-los,
não só na parte física da escola, mas também
com educadores preparados para incluir esse
aluno no grupo, dando todas as condições necessárias para que eles tenham autonomia e
garantam que o processo de aprendizagem
• As escolas se adéquem, de forma a
aconteça de forma natural e tranquila (KIRK;
eliminar barreiras físicas e atitudinais que
possam impedir o acesso em seu interior GALLAGHER, 1987).
e modificar seus métodos, quando se fizer
Numa escola onde há a inclusão, ou
necessário, para que seus serviços sejam
seja, numa escola inclusiva as principais caracoferecidos a todas as crianças;
• Os pais participem de forma efetiva do terísticas são:
processo educacional da criança, junto com
a escola acompanhando e continuando o
- Integração da criança (PcD) pessoa
ensino no lar;
com deficiência na comunidade;
• As autoridades governamentais assu- A escola realizar a integração do
mam compromisso permanente, a fim de educando em todo contexto escolar, fácil acesajudarem técnica e financeiramente, para so em todos ambientes, que estimulem o ensigarantir um bom atendimento.
no-aprendizagem, profissionais e toda a equipe
• Haja ênfase na importância da formação escolar comprometidos com o desenvolvimendo educador, como ponto crucial a efetivato do educando, em sua totalidade;
ção do processo de educação inclusiva.
- O educando deve ser estimulado ao
• Para que essas mudanças aconteçam, é
preciso haver um esforço de todos os envol- seu potencial máximo;
- A escola inclusiva deve abandonar
vidos: escola, família, comunidade, sociedamétodos
tradicionais e buscar entre professode. Somente com a participação de todos,
a educação poderá ocorrer com igualdade. res e toda sua equipe novas formas de ensino
Sendo assim as práticas inclusivas garanti- e avaliação, valorizando e respeitando o tempo
rão o acesso democrático à cultura e aos de aprendizagem do educando;
saberes escolares, enfim uma vida mais dig- A escola inclusiva é uma escola inna aos PcD (JESUS et al., 2003).
tegrada à sua comunidade; contando com os
pais ou responsáveis como parceiros nesse
processo;
O QUE É INCLUSÃO: QUAIS AS

PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DE
UMA ESCOLA INCLUSIVA:
Para Kirk; Gallagher (1987), inclusão
é trazer para si, incluir algo ou alguém, em alguns casos seu antônimo, a exclusão pode ser
algo melhor, como por exemplo, ser excluído
de uma enfermidade, ou de uma briga, mas no
caso da Educação, a inclusão é a palavra-chave para se alcançar inúmeros benefícios. Inclusão consiste em o PcD estar na escola, participar do processo de aprendizagem e conseguir
adquirir conhecimentos e desenvolver suas
habilidades. Algumas barreiras podem impedir
que adquiram conhecimentos acadêmicos, por
exemplo: a organização da escola, o prédio, o
currículo, a forma de ensinar e muitas vezes as
barreiras que estão na mente das pessoas, ou

A escola inclusiva pode parecer utopia,
mas em alguns lugares ela já é realidade, o
que nos faz pensar que é possível sim que ela
venha a existir em todo o país, porque nesse
dia o trecho da declaração de Salamanca que
diz: Escolas inclusivas precisam reconhecer e
responder às necessidades diversificadas de
seus alunos, acomodando os diferentes estilos e ritmos de aprendizagem e assegurando
educação de qualidade para todos mediante
currículos apropriados, mudanças organizacionais, estratégias de ensino, uso de recursos e
parcerias com suas comunidades) se tornará
algo natural (KIRK; GALLAGHER, 1987).
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Todas as escolas devem ser inclusivas,
- comunicação;
conforme a Política Nacional para a Educação
- cuidado pessoal;
Inclusiva, com o direito a ingressarem nas clas- habilidades sociais;
ses comuns do ensino regular, apesar de al- utilização dos recursos da comunidade;
gumas escolas ainda não estarem preparadas
- saúde e segurança;
nos aspectos físicos, estas devem se preparar
- habilidades acadêmicas;
e quanto aos seus profissionais devem tam- lazer e
bém acolher e respeitar a diferença de cada
- trabalho.
um, pois somos todos iguais, a única diferença é que cada aluno tem sua singularidade e
V - Deficiência múltipla – associação
isso deve ser respeitado (KIRK; GALLAGHER, de duas ou mais deficiências.
1987).
Para Kirk E Gallagher (1987), o foco
principal é a educação inclusiva aos educanA escola deve receber esses alunos dos com deficiência (PcD). Cada aluno com neda inclusão de forma a propiciar um ambiente cessidade educativa específica possui um tipo
acolhedor e seguro, dando todas as possibili- diferente de caracterização, como profissionais
dades de se desenvolverem, pois são dotados devemos atender a cada tipo de necessidade
de potencialidades como qualquer outro aluno, específica de forma diferenciada, no que diz
com um ensino de qualidade, com materiais respeito ao seu atendimento, e que melhor lhe
de qualidade e de profissionais comprometi- proporcionar o conhecimento, a aprendizagem,
dos com seu ensino aprendizagem fará toda pois cada um tem uma deficiência diferente da
outra (KIRK; GALLAGHER, 1987).
a diferença, apesar de suas limitações devem
e podem ser estimulados, trabalhando de uma
O direito a uma educação de forma
forma que cada um possa atingir os mesmos incondicional para educandos com ou sem
objetivos propostos aos seus colegas de clas- deficiência, respeitando o tempo de cada um
se (KIRK; GALLAGHER, 1987).
dentro de suas dificuldades, isto é o que esperamos de uma educação e a inclusão é um
meio de tornar isso uma realidade e a sociedaCARACTERIZAÇÃO DE PESSOAS
de enxergar de fato esses alunos, tornando-os
COM NECESSIDADES EDUCATIVAS
visíveis para todos, família, escola e sociedade,
ESPECÍFICAS
fazendo deles cidadãos capazes de transformar sua realidade e serem inseridos no mundo
No artigo 4º do Decreto nº 3.298, de (KIRK; GALLAGHER, 1987).
20 de dezembro de 1999, considera pessoa
As classes especiais separam, isolam,
com de deficiência a que se enquadra nas seexcluem
e a educação inclusiva vem acabar
guintes categorias:
com essas diferenças e mostrar que somos todos iguais em nossos direitos, a escola se faz
I - Deficiência física - exceto as deformi- para todos e com isso tanto aprendemos como
dades estéticas e as que não produzam dificul- ensinamos, com oportunidades e direitos iguais
dades para o desempenho de funções;
sentem-se integrados e sua vida muda assim
como também muda os valores daqueles que
II - Deficiência auditiva;
os acolhem, torna-se um ambiente colaborativo
III - Deficiência visual;
IV - Deficiência mental – funcionamento e mais humano (KIRK; GALLAGHER, 1987).
intelectual significativamente inferior à média,
Estes educandos têm que sentir-se
com manifestação antes dos dezoito anos e li- seguros, inseridos, com seus direitos respeitamitações associadas a duas ou mais áreas de dos, cidadãos, sem nenhum tipo de segregahabilidades adaptativas, tais como:
ção e serem protagonistas em suas vidas, respeitar as diferenças e acreditar, afinal somos
todos especiais e ser diferente é normal (KIRK;
GALLAGHER, 1987).
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FORMAÇÃO DO PROFESSOR EM
RELAÇÃO AS PRÁTICAS EDUCATIVAS
Para que de fato a inclusão se realize é
necessário que os professores estejam preparados para atender essas necessidades específicas. O art. 59, inciso III, diz que os sistemas
de ensino devem assegurar aos educandos
com necessidades especiais “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” (BRASIL, 1996, p. 44).
Mas não é realmente isso que verificamos no dia a dia, os professores passam
por muitos desafios e um deles é a inclusão,
desafio e não obstáculo. De acordo com Bueno (1999), “ Não podemos incluí-las no ensino
regular sem apoio especializado, que ofereça
aos professores dessas classes, orientação
e assistência”. Assim a educação inclusiva é
aquela que oferece um ensino adequado às
diferenças e às necessidades de cada aluno
e não deve ser vista lateralmente ou isolada,
mas como parte do sistema regular. Para tanto,
o quesito indispensável para a efetivação deste
conceito é a formação adequada e contínua do
professor (SANT’ANA, 2005; GLAT & FERNANDES, 2005).

materiais, formas de expressão e apoio de outros profissionais quando necessário. De acordo com Alves (2009):
o importante não é só capacitar o professor, mas também toda equipe de funcionários desta escola, já que o indivíduo não estará
apenas dentro de sala de aula. [...] Alguém tem
por obrigação treinar esses profissionais. Não
adianta cobrar sem dar subsídios suficientes
para uma boa adaptação deste indivíduo na
escola. Esta preparação, com todos os profissionais serve para promover o progresso no
sentido do estabelecimento de escolas inclusivas (ALVES, 2009, p.45-46).
Para que haja um processo de mudança a escola deve propiciar oportunidades e
espaços para formação de seus profissionais,
trazendo momentos de leituras, debates e reflexões sobre suas práticas e uma troca constante
de conhecimentos entre todos. Outro ponto importante é a formação continuada de professores para implantar novas propostas e práticas
de ensino, assim o professor poderá desenvolver novas formas de avaliar os educandos para
melhorar o atendimento (ALVES, 2009).

Professores e educandos juntos, valorizando e respeitando as diferenças, interagindo
uns com os outros, trocando informações e acima de tudo respeitando o tempo de aprendizaFormação e reciclagem, pois a cada gem de cada um:
dia a educação vem com novas propostas
É preciso se integrar na luta pela extensobre a educação inclusiva e os profissionais
da educação precisam estar preparados para são e qualificação da escola pública, única foracolher e saber direcionar esses educandos ma para se encaminhar, de fato, o problema do
para os novos desafios para uma aprendiza- acesso ao conhecimento daquela parcela da
gem significativa. O currículo precisa tornar a população que, em razão de uma política que,
escola inclusiva, com uma visão ampla, onde embora sustentada por um discurso democratodos sejam acolhidos e que reflexões e mu- tizante, tem concretamente obstaculizado esse
danças sejam constantes para garantir um am- acesso aos membros das camadas populabiente acolhedor e comprometidos com esses res, quer sejam eles normais ou excepcionais
educandos historicamente estigmatizados. As (BUENO, 1999, p.23).
reflexões não se baseiam somente na aprendizagem desses educandos, mas todo o ambiente e demais educadores que trabalham
na unidade, são acessos a lugares e espaços,
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e para que possam ter acesso, de forma justa
IMPORTÂNCIA DE COMUNICAR
UTILIZANDO DIFERENTES RECURSOS e igualitária, devemos acolher essa diversidade e suas especificidades, não medir esforços
E FORMAS DE LINGUAGENS

para que a inclusão de fato possa ser real e
para que supere os preconceitos e dificuldades existentes temos o apoio do profissional na
educação inclusiva, de acordo com a lei que
define esses cuidados (MAZZOTTA, 1996).

É através das diferenças que crescemos, evoluímos, comunicamos uns com os outros, por isso devemos abrir a mente para receber informações para nosso convívio no dia a
dia, transmitir novos conhecimentos e aprender
No artigo 3º da Lei no. 13.146 de 06
todos os dias, fazer com que sejamos capazes
de julho de 2015, institui a Lei Brasileira de Inde aprender algo novo (MAZZOTTA, 1996).
clusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da
Cabe ao ser humano através do diálo- Pessoa com Deficiência), consideram-se:
go criar mudanças de comportamento aceitando as pessoas como elas são, sendo aceitas
e respeitadas onde quer que estejam, como
nas escolas, nos bairros, na sociedade e até
mesmo serem aceitas em sua própria família
com todo amor e carinho que elas merecem.
É importante que todas as pessoas possam
trocar experiências, utilizando outros recursos
como o uso das tecnologias e criar novas formas de aprendizagem conforme a necessidade específicas de cada educando, explorando ao máximo todos os recursos e as mais
variadas formas de linguagens disponíveis, a
fim de buscar sua integração, os professores
devem estar preparados para saber transmitir
o conhecimento de forma simples e objetiva,
tornando sua aula prazerosa e participativa, integrando todos os alunos (MAZZOTTA, 1996).

- tecnologia assistiva ou ajuda técnica: produtos, equipamentos, dispositivos, recursos, metodologias, estratégias, práticas e
serviços que objetivem promover a funcionalidade, relacionada à atividade e à participação
da pessoa com deficiência ou com mobilidade
reduzida, visando à sua autonomia, independência, qualidade de vida e inclusão social;

De acordo com a lei citada o educando tem direito a apoio profissional na educação
inclusiva, esse profissional deve auxiliar nos
cuidados com a higiene, locomoção e alimentação quando necessário, não exerce a função
de um monitor ou um professor auxiliar, mas
sim aos cuidados e apoio com a pessoa com
deficiência, sendo um facilitador ao educando
que acompanha, ter empatia é primordial para
Dar oportunidades para esses educan- realizar o trabalho com respeito e dedicação
dos, com mais motivação e vontade de apren- (MAZZOTTA, 1996).
der cada vez mais, pois as informações podem
Sua contratação é de responsabilidade
ser encontradas em vários lugares e espaços,
só assim poderão ter uma outra visão do apren- do estabelecimento de ensino, tanto público
dizado, cabe aos professores e educandos tra- ou privado, não sendo da responsabilidade da
balharem juntos, transmitindo e recebendo co- família o pagamento desse profissional.Quannhecimentos, como por exemplo maneiras de do a escola reconhecer a necessidade de um
pensar, ver e compreender o mundo ao nosso profissional de apoio escolar, deverá acionar a
secretaria de educação de seu município, soliredor (MAZZOTTA, 1996).
citando esse profissional, para garantir a plena
A educação inclusiva tende a valorizar participação e integração em todas as atividaas diferenças humanas e garantir a participação des escolares (MAZZOTTA, 1996).
de todos em sua aprendizagem e as pessoas
com deficiência apresentam certos impedimentos que podem atrapalhar essa aprendizagem
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Concluímos que todas as etapas relatam sobre a importância dos professores e sua
formação constante, o planejamento, organização, saber direcionar, criar novas estratégias, o
espaço físico, recursos, materiais de apoio, participação dos pais ou responsáveis pelo educando, a comunidade escolar como um todo, pois é fundamental para garantir a oportunidades de
aprendizagem aos educandos com deficiência ou necessidades específicas, tornando a aprendizagem prazerosa em um ambiente acolhedor e saudável.
A educação para se tornar inclusiva precisa ser flexível, dinâmica e individualizado, oferecido desde a infância, com equipes preparadas, multiprofissionais e com um atendimento
pedagógico que vá de encontro com suas necessidades específicas.
Ainda temos um longo caminho a percorrer para que a educação em nosso país seja de
fato inclusiva, vários fatores se fazem necessários, pensando em igualdade de oportunidades e
direitos, devemos reconhecer a individualidade e assim respeitar o tempo de cada um, dentro de
suas especificidades e de forma significativa contribuir para formação de todos, de forma plena
e expandir suas capacidades intelectuais, físicas, sociais, emocionais e culturais.
Proporcionar uma vida mais digna, com oportunidades a todos é a nossa missão como
profissionais na área da educação, desafios a serem vencidos, uma integração real e sensível,
novos olhares com respeito e responsabilidade diante daqueles que por um longo tempo foram
excluídos e marginalizados ao longo da história.
Sanchez, ao tratar da educação inclusiva afirma que: “Requer pensar na heterogeneidade do alunado como uma questão normal do grupo/classe e pôr em marcha um delineamento
educativo que permita aos docentes utilizar os diferentes níveis instrumentais e atitudinais como
recursos intrapessoais e interpessoais que beneficiem todos os alunos” (SANCHEZ, 2005, p.12).
Um fator muito importante também é que o educando se aceite dentre sua deficiência,
devendo suas limitações serem reconhecidas, pois as dificuldades existem e um trabalho de
respeito entre professor e aluno será construído, os colegas da sala de aula bem como todos os
demais devem incluir e valorizar cada descoberta, cada passo que para alguns seria mais fácil
e para o educando (PcD) torna-se um grande avanço (SANCHEZ, 2005).
Para Mantoan (1997) a metáfora inclusão é a do caleidoscópio, ou seja, precisa de todos os pedaços para formar as figuras. Portanto assim é a criança que precisa de um ambiente
variado, de ajuda de todos para que se desenvolva e consiga atuar dentro
de uma sociedade sem limitações.

1097

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

REFERÊNCIAS

JESUS, Saul Neves de; MARTINS, Maria Helena;
ALMEIDA, Ana Susana. Da educação especial à
educação inclusiva. In: STOBÄUS, Claus Dieter ;
MOSQUERA, Juan José Mouriño. Educação especial em direção à educação inclusiva. Porto
Alegre, RS: EDIPUCRS, 2003. p. 65-82.
KIRK, Samuel A., GALLAGHER, James J. Educação da criança excepcional. São Paulo : Martins Fontes, 1987, p.502.
LEI nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece as Diretrizes e Bases da Educação
Nacional. Presidência da República. Disponível
em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/
L9394.htm> Acesso em: 8 jun. 2020.

ARANHA, Maria Salete Fábio. ”Paradigmas
da relação da sociedade com as pessoas
com deficiência.” In:Revista do Ministério Público do trabalho .Brasília, ano XI,nº21.pp.
160-73,mar.2001.
BUENO, Geraldo Silveira. Educação Brasileira:
integração/segregação do aluno diferente. São
Paulo: EDUC, 1999.
BRASIL. Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência: Protocolo Facultativo à
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com
Deficiência: Decreto Legislativo nº 186, de 09
de julho de 2008: Decreto nº 6.949, de 25 de
agosto de 2009: Declaração Universal dos Direitos Humanos.
______. Decreto nº 3.298, de 20 de dezembro
de 1999. Regulamenta a Lei nº 7.853, de 24
de outubro de 1989, dispõe sobre a Política
Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência, consolida as normas de
proteção, e dá outras providências. Disponível
em: Acesso em: 26 mai. 2020.
FONSECA, Vitor da. Educação Especial. Porto
Alegre: Artes Médicas, 1987. p 127.

MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Educação
Especial no Brasil: História e Políticas Públicas.
São Paulo: Cortez, 1996.
MANTOAN, Maria T. E; PRIETO, Rosângela G;
AMORIM, Valéria. Inclusão Escolar: ponto e contrapontos. 4. Ed. São Paulo: Summus,2006.
PEREIRA, Olívia et al. Educação especial: atuais
desafios. Rio de Janeiro : Interamericana, 1980.
Cap. 1, p.1-13: Princípios de Normalização e de
Integração na educação dos excepcionais.
RODRIGUES, David Antônio. Avaliação e planejamento da intervenção pedagógica em pessoas portadoras de necessidades educativas
especiais. Vitória: UFES, Centro Pedagógico,
Laboratório de Aprendizagem, 1993. Videocassete (120 min). Palestra proferida no II Fórum
Capixaba de Estudos em Educação Especial,
29/07/93.
SASSAKI, Romeu Kazumi. Inclusão, construindo
uma sociedade para todos. Rio de Janeiro: WVA,
1999.
SILVA, Otto Marques da. A epopéia ignorada: a
pessoa deficiente na história do mundo de ontem e de hoje. São Paulo: CEDAS, 1987.

1098

Revista Revista
Educar FCE
- 32 ªFCE
Edição
Educar
- 32- Julho/2020
ª Edição - Julho/2020

SIMONE MARIA SILVA SENA

Graduada em Pedagogia pela Faculdade Luterana do Brasil
(2010). Professora de Educação Infantil e Ensino Fundamental
na Prefeitura Municipal de São Paulo.

1099

ª Edição
- Julho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 32 -ª 32
Edição
- Julho/2020

O LÚDICO NA EDUCAÇÃO INFANTIL

RESUMO: A promoção do lúdico ajuda a criança a aprender sobre suas habilidades, enquanto interage com outras pessoas e seus arredores. Todas as crianças devem ter tempo para brincar. São
os alicerces para estabelecer confiança, habilidades de enfrentamento, flexibilidade e interações
positivas com os outros. Por meio da brincadeira, a criança poderá aplicar essas habilidades à
medida que crescer e se tornar um jovem adulto. Brincar é uma das principais maneiras pelas
quais as crianças aprendem e se desenvolvem. Ajuda a construir a auto-estima, dando à criança
um senso de suas próprias habilidades e a se sentir bem consigo mesma. Por ser divertido, as
crianças geralmente ficam muito absorvidas no que estão fazendo.

Palavras-chave: Lúdico; Habilidades; Enfrentamento.
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INTRODUÇÃO

P

ara as crianças pequenas, o brincar é geralmente uma atividade de corpo inteiro
que as ajuda a desenvolver as habilidades necessárias mais tarde na vida. Correr,
dançar, escalar, rolar - essas atividades promovem o desenvolvimento muscular e
ajudam a ajustar as habilidades motoras. As crianças também constroem seus músculos mentais e emocionais ao criar mundos elaborados e imaginativos, ricos em um sistema de regras
que regem os termos do jogo.
A brincadeira é muito importante para o desenvolvimento de uma criança, é parte integrante do estágio inicial da criança e também apoia sua jornada de aprendizado. As crianças
pequenas podem desenvolver muitas habilidades por meio do poder do brincar. Eles podem
desenvolver suas habilidades de linguagem, emoções, criatividade e habilidades sociais. Brincar
ajuda a alimentar a imaginação e a dar uma sensação de aventura à criança. Com isso, eles
podem aprender habilidades essenciais, como resolução de problemas, trabalho com outras
pessoas, compartilhamento e muito mais.Além de estimular as mentes jovens a serem receptivas
ao aprendizado, a brincadeira é um componente necessário do desenvolvimento do cérebro das
crianças. De acordo com Kishimoto (1994 p.1):
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, solucionar problemas e criar (KISHIMOTO, 1994 p.1).
Brincar é se divertir! Qualquer atividade, organizada ou não estruturada, seu a criança
considera divertida e agradável é considerada brincadeira. Brincar é muito mais do que apenas
uma atividade divertida para a criança. Quando a criança cresce, ela passa por diferentes estágios de desenvolvimento da brincadeira:
Ao longo dos anos podemos comprovar que a utilização de procedimentos metodológicos que envolvem brincadeiras, jogos e brinquedos tende a contribuir com mais facilidade para
o processo de ensino e aprendizagem da criança na formação de atitudes como: cooperação;
socialização; respeito mútuo; interação; lideranças, criatividade, personalidade e autonomia, que
favorecem a construção do conhecimento do educando (SANTOS, 2014.)
Enquanto brincam, as crianças aprendem e desenvolvem habilidades importantes que
continuarão a usar por toda a vida. Resolução de problemas, criatividade e disposição para
assumir riscos são apenas algumas das habilidades desenvolvidas durante o jogo. As crianças
que usam sua imaginação e ‘brincam de fingir’ em ambientes seguros são capazes de aprender
sobre suas emoções, o que lhes interessa e como se adaptar às situações. Quando as crianças
brincam umas com as outras, elas têm a oportunidade de aprender a interagir com outras pessoas e a se comportar em várias situações sociais. Segundo Heinkel (2000, p. 54):
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A troca de saberes entre as crianças participantes da ação lúdica, ativa o pensamento
cognitivo e afetivo. Brincando a criança cria, recria e inventa novas manifestações adequando-se
a sua realidade, ela é capaz de entrar num estado de sonhos e fantasias, onde encontra espaço
para representar o mundo de sua forma, descobrindo ao mesmo tempo soluções para os obstáculos surgidos no seu faz de conta e que servirá para sua vivência ao longo do seu desenvolvimento (HEINKEL, 2000, p. 54).
Contudo, percebe-se que o brincar é uma troca de aprendizagem, nas quais as crianças
são as protagonistas, interagindo, aprendendo com o outro e ensinando, de forma significativa.
[...] a essência do bom professor está na habilidade de planejar metas para aprendizagem das crianças, mediar suas experiências, auxiliar no uso das diferentes linguagens, realizar
intervenções e mudar a rota quando necessário. Talvez, os bons professores sejam os que respeitam as crianças e por isso levam qualidade lúdica para a sua prática pedagógica (GONZAGA,
2009, p.39).
A brincadeira livremente escolhida ajuda o desenvolvimento saudável das crianças e dos
jovens. Para ter boa saúde física e mental e aprender habilidades para a vida, eles precisam de
várias oportunidades de brincar não estruturadas, desde o nascimento até a adolescência. Brincar melhora o bem-estar cognitivo, físico, social e emocional de crianças e jovens. Por meio da
brincadeira, as crianças aprendem sobre o mundo e elas mesmas (GONZAGA, 2009).
Segundo Galperin, (2001):
Aprendizagem é toda atividade cujo resultado é a formação de novos conhecimentos,
habilidades, hábitos naquele que a executa, ou a aquisição de novas qualidades nos conhecimentos, habilidades, hábitos que já possuam. O vínculo interno que existe entre a atividade e os
novos conhecimentos e habilidades residem no fato de que, durante o processo da atividade,
as ações com os objetos e fenômenos formam as representações e conceitos desses objetos e
fenômenos (GALPERIN, 2001, p.85).
As crianças geralmente querem criar desafios e incertezas em suas brincadeiras. Por
meio de brincadeiras arriscadas e desafiadoras, as crianças testam a si mesmas e descobrem
seus próprios limites. Eles aprendem a lidar com os riscos por meio do jogo e podem usar essas
mesmas habilidades mais tarde na vida.
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A NECESSIDADE DE BRINCAR

O brincar estimula o desenvolvimento
social, cognitivo e afetivo das crianças. Elas se
colocam em desafios e questões de seu comportamento diário, levantam hipóteses para
compreenderem melhor os problemas apresentados pela realidade na qual estão inseridas (FONTANA E CRUZ, 1997, p. 118).

A brincadeira é uma parte essencial da
vida de todas as crianças e é vital para o desfrute da infância, bem como para o desenvolvimento social, emocional, intelectual e físico.
Quando as crianças são questionadas sobre o
que elas acham importante em suas vidas, as
Por meio do brincar se estimula a inbrincadeiras e os amigos geralmente estão no
teração, o que gera o confronto de diferentes
topo da lista (FONTANA E CRUZ, 1997).
crianças com diversos pontos de vista. Com
O playground é a sala de aula de uma isso vão desenvolvendo sua própria autonomia
criança. Eles aprendem a negociar enquanto e cooperação, lidando com a realidade de foraguardam na fila pelo slide. Eles aprendem a ma ativa e construtiva. O brincar tem a função
se comunicar jogando piratas na ponte. Mais educativa única para as crianças, garantindo
importante: eles aprendem a confiar em si a possibilidade de educação, em uma persmesmos e nos outros, interagindo fisicamente, pectiva criadora, voluntária e consciente. Poremocionalmente e socialmente com seus pa- tanto, a brincadeira tem um papel essencial e
fundamental na escola de educação infantil. A
res (FONTANA E CRUZ, 1997).
brincadeira é uma situação organizada, onde
É muito importante que as crianças te- existe, para aquele que brinca, um certo númenham tempo livre e desestruturado para brincar. ro de decisões a tomar em uma ordem dada,
Nestes dias de horários, rotinas e muitas de- mesmo que seja indeterminada ou aleatória.
mandas e responsabilidades, é cada vez mais Isso auxilia no desenvolvimento do autocontroimportante que as crianças possam brincar. A le da criança (FONTANA; CRUZ, 1997).
escola pode ser estressante, especialmente
Uma das formas pela qual a criança
para estudantes que precisam liberar energia
reprimida. Brincar dá às crianças a chance de começa a aprender é a brincadeira, pois atraaliviar o estresse naturalmente, sem raiva ou vés dela exercita sua imaginação e se apropria
das funções sociais e das normas de comporfrustração (FONTANA E CRUZ, 1997).
tamento. A brincadeiras devem se desenvolver
Garantir que as crianças tenham tempo conforme a especificidade da conduta infantil,
para brincar é importante para qualquer cre- conforme cada faixa etária. Essas brincadeiras
che. Permitir às crianças uma folga nos livros podem ser tradicionais, simbólicas, de regras
e sair e pular pode ajudar a promover o desen- ou de construção. Elas estimulam a resistência
volvimento cognitivo, físico e social. Mas eles corporal, habilidades físicas, a moralidade da
precisam de tempo para poder fazê-lo. Confor- criança, etc. (FONTANA; CRUZ, 1997).
me Fontana e Cruz (1997) afirmam:
Ter tempo e espaço para brincar ofePela brincadeira, objetos e movimentos são transforma- rece às crianças a oportunidade de conhecer
dos. As relações sociais em que a criança está imersa e socializar com seus amigos, mantê-las fisisão elaboradas, revividas, compreendidas. Brincando camente ativas e dar a liberdade de escolher
de casinha, de médico, de escolinha, de roda, de amarelinha, de bolinhas de gude ou de pião, a criança se o que querem fazer. Pesquisas mostram que
relaciona com seus companheiros, e com eles, num o brincar tem muitos benefícios para crianças,
movimento partilhado, dá sentido às coisas da vida famílias e a comunidade em geral, além de me(FONTANA E CRUZ, 1997, p. 118).
lhorar a saúde e a qualidade de vida. Pesquisas recentes sugerem que o acesso das crianças à boa oferta de brinquedos pode:
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• Aumentar sua auto consciência, auto-estima e auto-respeito;
• Melhorar e manter sua saúde física
e mental;
• Dê a eles a oportunidade de se misturar com outras crianças;
• Permitir-lhes aumentar sua confiança através do desenvolvimento de
novas habilidades;
• Promover sua imaginação, independência e criatividade;
• Oferecer oportunidades para crianças de todas as habilidades e origens brincarem juntas;
• Proporcionar oportunidades para o
desenvolvimento de habilidades sociais e aprendizado;
• Construir resiliência por meio de assumir e desafiar riscos, resolver problemas e lidar com situações novas
e inovadoras;
• Proporcionar oportunidades de
aprender sobre o ambiente e a comunidade em geral.
• Também estão disponíveis evidências que descrevem benefícios mais
amplos da oferta de brincadeiras
para famílias e comunidades, sugerindo que:
• Os pais podem se sentir mais seguros sabendo que seus filhos estão
felizes, seguros e se divertindo;
• Famílias se beneficiam de crianças
mais saudáveis e felizes;
• Edifícios e instalações usados pelos
serviços de recreação são frequentemente vistos como um ponto focal
para as comunidades;
• Espaços públicos externos têm um
papel importante na vida cotidiana
de crianças e jovens, especialmente
como um local para encontrar amigos
• Parques e outros espaços verdes
são populares entre os adultos que
levam crianças pequenas para brincar e que as crianças mais velhas
e os jovens passam algum tempo
juntos (FONTANA; CRUZ, 1997).

Há um crescente corpo de pesquisa
que mostra uma ligação entre o brincar e o
desenvolvimento de habilidades cognitivas e
sociais, pré-requisitos para a aprendizagem de
conceitos mais complexos à medida que as
crianças crescem. Por exemplo, a brincadeira
está ligada ao crescimento da memória, auto-regulação, linguagem oral e símbolos de reconhecimento. Tem sido associada a níveis mais
altos de ajuste escolar e aumento do desenvolvimento social (FONTANA; CRUZ, 1997).
Para os autores (1997), a brincadeira
é especialmente benéfica para o aprendizado
das crianças quando atinge um certo grau de
sofisticação. Em outras palavras, o jogo “improdutivo” acontece não apenas quando as
crianças brigam e discutem sobre quem será a
“mamãe” e quem será o “bebê”, mas também
quando a criança que é “mamãe” continua realizando as mesmas rotinas com seu “bebê”
dia após dia sem alterações. Por outro lado, a
peça com potencial para promover muitas áreas do desenvolvimento de crianças pequenas,
incluindo o desenvolvimento social e cognitivo,
tem as seguintes características:
As crianças criam um cenário de fingimento negociando e conversando com colegas e usando adereços de maneira simbólica;
e as crianças criam papéis e regras específicos
para fingir comportamento e adotam vários temas e vários papéis. Quando as crianças se
envolvem nesse tipo de jogo durante a maior
parte de seus primeiros anos, aprendem a
adiar a gratificação e a priorizar seus objetivos
e ações. Eles também aprendem a considerar
as perspectivas e necessidades de outras pessoas. Eles aprendem a representar as coisas
simbolicamente e a regular seus comportamentos e a agir de maneira deliberada e intencional (FONTANA; CRUZ, 1997).
A maioria dos professores das escolas
primárias provavelmente concordaria que eles
não esperam que os alunos do jardim de infância entrem na primeira série com um domínio
completo de ortografia ou adição. Afinal, é nas
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primeiras séries do ensino fundamental que as
crianças aprendem essas competências acadêmicas. No entanto, os professores que ingressam na escola esperam que as crianças
que entram nas salas de aula possam se concentrar, prestar atenção e ter consideração pelos outros. Essas áreas são desenvolvidas não
usando cartões de memória ou programas de
computador, mas interagindo com os colegas
durante o jogo (FONTANA; CRUZ, 1997).

A CRIANÇA E O LÚDICO

As crianças aprendem a compartilhar,
resolver conflitos, tomar decisões, ser assertivas e trabalhar em grupos por meio de brincadeiras não estruturadas. Embora algumas
crianças sejam mais aptas a ter essas habilidades do que outras, a maioria das crianças é
capaz de desenvolver essas grandes habilidades sociais brincando com outras crianças. Até
brincar sozinho pode ajudar a criança a ganhar
autoconfiança, assertividade, capacidade de
tomar decisões e muito mais (FRIEDMANN,
1996).

Brincar permite que as crianças identifiquem, expressem e aprendam sobre sentimentos. As crianças costumam brincar de
fingir para encenar coisas que veem em suas
vidas, como são seus pais, experiências que
ocorrem na escola ou como são as amizades.
Entre essas experiências da vida cotidiana, é
claro que as crianças têm sentimentos sobre
os eventos. As crianças tornam-se mais conscientes dos seus próprios sentimentos e dos
outros e de como lidar com eles, expressanSão espaços públicos e/ou privados que funcionam do-os e trabalhando por meio das emoções no
como bibliotecas de brinquedos, organizados de forma jogo (FRIEDMANN, 1996).

Para Friedmann (1996), o ambiente da
sala de aula pode ser transformado em um espaço de brincar, utilizando as mesas, cadeiras
ou afastando-as para que se tenha um espaço livre. Fora das salas existem os parques e
pátios onde predominam as brincadeiras de
grande atividade física. Outra alternativa é a utilização de espaços planejados para o brincar,
chamados de brinquedoteca, que Friedman assim define:

para que as crianças possam desenvolver criativamente
suas atividades lúdicas. Em creches, escolas e universidades há brinquedotecas com fins especificamente
educacionais (FRIEDMANN, 1996, p.16)

Pela existência destes diversos espaços lúdicos, e de como estes são utilizados,
torna-se importante observar as formas de
brincar que podem ser sugeridas e criadas
no momento do uso destes espaços. A partir
desta observação, torna-se um elemento da investigação identificar, diferenciar e caracterizar
as brincadeiras livres, em que são as crianças
que decidem suas funções e regras, das brincadeiras utilizadas pelas professoras com foco
pedagógico (FRIEDMANN, 1996).

O LÚDICO NO DESENVOLVIMENTO
INFANTIL
O lúdico é a essência da infância. É
pura alegria. O lúdico também é essencial
para o desenvolvimento saudável das crianças
e de adultos bem-arredondados, bem ajustados e bem-sucedidos. De acordo com Teixeira
(2012),
Jogos, brinquedos e brincadeiras sempre ocuparam um
lugar importante na vida de toda criança, exercendo um
papel fundamental no desenvolvimento. Desde os povos mais primitivos aos mais civilizados, todos tiveram
e ainda têm seus instrumentos de brincar. Em qualquer
país, rico ou pobre, próximo ou distante, no campo ou
na cidade, existe a atividade lúdica (TEIXEIRA, 2012, p.
13-14).

Brincar é importante para o desenvolvimento neurológico da criança. Ao brincar, as
crianças estão promovendo o desenvolvimento
A aprendizagem lúdica, também chasaudável do cérebro porque estão fortalecendo
muitas conexões neuronais que, de outra for- mada de aprendizagem por meio da brincadeima, desapareceriam ou enfraqueceram se não ra, é uma abordagem que usa a brincadeira
das crianças para apoiar o aprendizado de
fossem usadas (FRIEDMANN, 1996).
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descoberta e a solução de problemas. A integração do jogo livre e do jogo guiado nas configurações de aprendizagem precoce promove
o desenvolvimento saudável e holístico das
crianças e ajuda a construir uma base sólida
para o sucesso acadêmico. Segundo Vygotsky
(1989, p. 101):
[...] um aspecto essencial do aprendizado é o fato de
ele criar a zona de desenvolvimento proximal; ou seja,
o aprendizado desperta vários processos internos de
desenvolvimento, que são capazes de operar somente
quando a criança interage com pessoas em seu ambiente e quando em cooperação com seus companheiros. Uma vez internalizados, esses processos tornam-se
parte das aquisições do desenvolvimento independente
da criança (VYGOTSKY, 1989, p. 101).

A aprendizagem lúdica promove a
aprendizagem e o desenvolvimento, contando
com as brincadeiras das crianças para promover a descoberta e a solução de problemas.
As crianças são naturalmente curiosas. Eles
exploram seus arredores para aprender sobre
como o mundo funciona. Ao capitalizar isso, o
aprendizado lúdico promove o desenvolvimento e o aprendizado, contando com o brincar
das crianças para impulsionar a descoberta e
a solução de problemas (VYGOTSKY, 1989).

• Educação: ajuda as crianças a
aprender e desenvolver habilidades
que fundamentam o aprendizado
de leitura, escrita e matemática.
• Habilidades sociais: oferece oportunidades para socializar com colegas da mesma idade e aprender a
entender os outros, a se comunicar
e a negociar.
• Cognição: incentiva as crianças a
aprender, imaginar, categorizar e resolver problemas.
• Benefícios terapêuticos: Oferece às
crianças a oportunidade de expressar aspectos preocupantes de sua
vida cotidiana, incluindo tensões,
traumas, conflitos familiares e outros dilemas (VYGOTSKY, 1989).

O desejo das crianças de pular corda,
subir em árvores e brincar de etiqueta é essencial para o desenvolvimento. Os benefícios do
jogo são infinitos. Durante o jogo, as crianças
aprendem a resolver problemas, praticar habilidades sociais e de linguagem e controlar seus
impulsos e emoções. Essas são as habilidades
necessárias para prosperar. Durante o aprendizado lúdico autodirigido, as crianças pensam
criticamente, resolvem problemas e desenvolAs crianças realmente precisam de
vem a memória.
muito poucos, e às vezes zero, adereços quando brincam. Talvez a coisa mais surpreendente
A relação entre brincadeira e desensobre as crianças pequenas seja sua imaginavolvimento cognitivo é descrita de maneira dição sem limites. Materiais abertos, como um
ferente nas duas teorias do desenvolvimento
prato e uma colher, deixam infinitas possibilidacognitivo que dominam a educação infantil - as
des. Comida de plástico ou madeira finge limide Piaget e Vygotsky.
tar apenas o que as crianças podem conceber.
Um graveto se torna uma espada para matar
Piaget (1962) definiu a brincadeira
dragões, uma colher para mexer um caldeirão
como assimilação, ou os esforços da criança
ou um pônei para montar. A brincadeira é um
para fazer com que os estímulos ambientais
fenômeno universal é um direito da infância. É
correspondam a seus próprios conceitos. A teespontâneo, gratificante e divertido, com vários
oria piagetiana sustenta que o jogo, por si só,
benefícios (VYGOTSKY, 1989):
não resulta necessariamente na formação de
novas estruturas cognitivas. Piaget alegou que
brincar era apenas por prazer e, embora permitisse às crianças praticar coisas que haviam
aprendido anteriormente, não resultava necessariamente no aprendizado de coisas novas.
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Em outras palavras, a brincadeira refleA LUDICIDADE NA EDUCAÇÃO
te o que a criança já aprendeu, mas ensina
INFANTIL
necessariamente algo novo à criança. Nesta visão, o brincar é visto como um “processo que
Segundo Santos (1999), o brincar
reflete o desenvolvimento simbólico emergen- pode promover o desenvolvimento do cérebro
te, mas pouco contribui para ele” (Johnsen & de uma criança de várias maneiras, incluindo o
Christie, 1986, p. 51).
fornecimento de experiências cruciais de vida
para estabelecer as bases para o crescimento
Em contraste, a teoria vygotskiana afir- do cérebro.
ma que o jogo realmente facilita o desenvolviOs cérebros infantis estão equipados
mento cognitivo. As crianças não apenas praticom
uma
superabundância de conexões de
cam o que já sabem, mas também aprendem
coisas novas. Ao discutir a teoria de Vygotsky, células cerebrais (sinapses). A superprodução
de sinapse permite que as informações captuVandenberg (1986) observa que “o jogo não
radas desde os primeiros anos construam uma
reflete tanto o pensamento (como sugere Piabase para o cérebro (SANTOS, 1999, p. 38):
get) quanto cria o pensamento” (p. 21).
Observações de crianças brincando
dão exemplos para apoiar as teorias piagetiana e vygotskiana do brincar. Uma criança que
veste uma capa de chuva e um chapéu de
bombeiro e corre para resgatar seu ursinho de
pelúcia das fingidas chamas em sua casa de
brincar está praticando o que aprendeu anteriormente sobre bombeiros. Isso apoia a teoria de Piaget. Por outro lado, uma criança no
centro do quarteirão que anuncia ao professor:
“Olha! Quando eu coloco esses dois blocos
quadrados, recebo um retângulo!” construiu
novos conhecimentos através de sua peça.
Isso apoia a teoria de Vygotsky. Se as crianças
estão praticando o que aprenderam em outros
contextos ou construindo novos conhecimentos, fica claro que a brincadeira tem um papel
valioso na sala de aula da primeira infância.

A criança é um ser complexo, com suas próprias características, com uma forma específica de observar
o mundo de modo muito singular, que fornece perspectivas para transformar o mundo – perspectivas que
devem ser entendidas dentro do seu estágio de vida.
Neste sentido, a escola não complementa ou molda a
criança, mas sim, proporcionar condições para que se
desenvolva plenamente. É um conceito variável e que
se estabelece nas dimensões psicológica, social e afetiva (SANTOS, 1999, p. 38).

Talvez o benefício mais óbvio de brincar seja o fato de aumentar a criatividade de
uma criança. A criatividade está intimamente
ligada ao pensamento divergente, que explora
muitas soluções possíveis e geralmente gera
ideias criativas. Muitos estudos descobriram
que brincar é altamente associado a pensamentos divergentes (SANTOS, 1999, p. 38).
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Fingir brincar é especialmente benéfico
porque permite que as crianças pratiquem seu
vocabulário quando falam e tentam entender
os outros. As crianças usam habilidades motoras finas e grossas em suas brincadeiras. Eles
reagem um ao outro socialmente. Eles pensam
sobre o que estão fazendo ou fazendo. Eles
usam a linguagem para conversar um com o
outro ou consigo mesmos e muitas vezes respondem emocionalmente à atividade lúdica. A
integração desses diferentes tipos de comportamentos é fundamental para o desenvolvimento cognitivo de crianças pequenas (SANTOS,
1999, p. 38).
Já para os autores:
Na medida em que recebem estímulos externos do
mundo, a criança pode transformar tais estímulos e produzir novos significados aos objetos e ao mundo que
a cerca, atribuindo-lhe um novo conceito que expressa
seu caráter no curso de seu próprio desenvolvimento
pessoal e social. Além disso, a maior parte de seu desenvolvimento se produz sobre influência de processos
educativos, o que implica na importância da ação do
meio e na configuração de um órgão tão importante
como o cérebro (PANIAGUA; PALACIOS, 2007, p. 32).

O envolvimento no brincar estimula o
desejo de uma criança de explorar e descobrir.
Isso motiva a criança a dominar seu ambiente, promovendo foco e concentração. Também
permite que a criança se envolva nos processos de pensamento de nível superior e flexível
considerados essenciais para o aluno do século XXI (PANIAGUA; PALACIOS, 2007).
Embora sejam necessárias mais evidências sobre as relações de causa e efeito entre brincadeira e aprendizado, as descobertas
da pesquisa geralmente apoiam o valor de programas de boa qualidade baseados nos jogos
de primeira qualidade . A escola necessita repensar quem ela está educando, considerando
a vivência, o repertório e a individualidade do
aluno, caso contrário, dificilmente estará contribuindo para mudança e produtividade de seus
educandos (PANIAGUA; PALACIOS, 2007).

Uma abordagem baseada em brincadeiras envolve tanto a aprendizagem iniciada
por crianças quanto à apoiada por professores.
O professor incentiva o aprendizado e a investigação das crianças por meio de interações
que visam ampliar seu pensamento a níveis
mais altos (PANIAGUA; PALACIOS, 2007).
Por exemplo, enquanto as crianças
brincam com blocos, um professor pode fazer perguntas que incentivam a resolução de
problemas, a previsão e a hipótese. O professor também pode trazer a conscientização da
criança para os conceitos de matemática, ciências e alfabetização, permitindo que eles se
envolvam com esses conceitos por meio do
aprendizado prático (PANIAGUA; PALACIOS,
2007).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Hoje, muitas crianças não têm oportunidades suficientes de brincar em casa por causa
da TV, vídeos e computador. Eles interagem com brinquedos que não são propícios à criação de
imaginação e a temas dramáticos interessantes. Em muitos casos, fingir que brinca com irmãos
e crianças da vizinhança não está disponível.
Existem mais atividades dirigidas e organizadas por adultos do que no passado. Eles
tendem a pertencer a grupos de crianças da mesma idade e não a grupos de idade mista, o que
incluiria crianças mais velhas que poderiam atuar como “mentoras”.
As salas de aula da primeira infância oferecem um ambiente único para promover o tipo
de peça dramática que levará à maturidade cognitiva e social. Há outras crianças com quem
brincar, um ambiente que pode ser organizado para acomodar brincadeiras imaginativas e adultos que podem incentivar a brincadeira, orientando as crianças a brincar efetivamente umas com
as outras. De fato, esta é a pedra angular de todo aprendizado, e precisa se permanecer firmes
em apoio ao brincar.
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A IMPORTÂNCIA DO ESTUDO DA
PSICOMOTRICIDADE

RESUMO: A saúde, bem primordial e essencial ao ser vivo, aponta um sentido sinônimo a infância
e juventude, entretanto, no percurso de nossa história somos surpreendidos por experiências
que marcam essa passagem, exigindo de nós criatividade, inovação e capacidade para transformar e adaptar recursos já existentes em outros que somarão resultados e acrescentarão
alternativas aos que por algum motivo não dispõem dessa oportunidade. Visando a melhoria
na qualidade de vida e baseando-se num processo de humanização, é que as áreas da Saúde
e Educação, criaram a Psicopedagogia, com a missão de estudar o processo de construção do
conhecimento nos indivíduos, propondo-se a identificar os pontos que possam, porventura,
estar travando essa aprendizagem; atuar de maneira preventiva para evitá-los e, ainda, propiciar estratégias e ferramentas que possibilitem facilitar esse aprendizado. Visto que, escolas
precisam cada vez mais de professores preparados, apto para trabalhar a psicomotricidade
que é a base fundamental para o processo de aprendizagem das crianças. Dessa maneira,
compreendemos que a psicomotricidade contribui para o desenvolvimento global da criança,
considerando o físico, o afetivo e até o cognitivo.

Palavras-chave: Alfabetização; Educação; Formação; Psicopedagogia; Psicomotricidade.
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INTRODUÇÃO

E

ste trabalho tem com a finalidade de conhecer da origem, história, evolução, conceitos, abrangência, objetivos, rotina e resultados do percurso da Psicomotricidade
e o papel do professor com formação em psicopedagogia. Este artigo foi baseado
na conjectura que o educador, frente ao desafio de atender seus alunos e desenvolvê-los, adquire um caráter de pesquisador/observador, contribuindo para a realização das intenções da
educação psicomotora. Pois não há psicopedagogo dentro da instituição escolar como deveria.
Precisamos compreender a função da psicomotricidade para o desenvolvimento motor.
Nas nossas escolas não há muitos educadores com a formação adequada, ou alguém
que tenha formação para atender a todos os educadores auxiliando-o, os demais funcionários
para que nossos educandos possam ter uma melhor forma de aprendizado, uma chance de não
se tornar um fracasso na vida escolar e na vida em sociedade.
Nem todos os professores se interessam, ou possuem aptidão para procurar saber sobre psicomotricidade, mas poderia ter incentivo governamental para poder estudar o assunto,
mudando um pouco o seu ver o indivíduo e seu desenvolvimento e mudar o seu trabalho como
um todo. Podemos e devemos levar esse assunto às diversas esferas da sociedade para poder
atender todo mundo, pois dentro das escolas existem crianças que precisam de diversos atendimentos especializados.
A autonomia do ser humano por muito tempo ficou condicionada a essa instabilidade, a
essa alternativa que lhe possibilitasse integrar profissionais capacitados em busca do equilíbrio
do corpo e da mente, quando sozinhos não alcançam sintonia. A nossa visão de um aluno ideal, discípulo saudável, perfeito, limpo e preparado para assimilar suas ideias, hoje descartado,
observa que o sonho se torna um pesadelo se não trabalhado em tempo hábil, o investimento
no recurso humano, tecnologia e qualidade de vida se mantém como prioridades na busca de
resultados que aparecem do esforço da família que busca ajuda assim que observar qualquer
alteração no quadro comportamental da criança; do educador que acompanha os problemas
das crianças dentro do ambiente escolar e do médico que descarta o problema clínico se necessário.
Várias famílias só veem a escola como um lugar seguro para deixarem seus filhos por
algumas horas do dia, para que possam trabalhar, não pensando também se está sendo bem
atendido, se está aprendendo o que deve aprender, se acompanha bem as aulas. Todo professor
pode desempenhar um importante papel na percepção que algum aluno precisa de mais atenção, de que esses têm potencialidades e limitações diferentes. O psicopedagogo deve sugerir
propostas de atividades em que os alunos sejam estimulados sobre suas habilidades e identificadas suas limitações, incluindo todos os alunos.

1113

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

Identificar, trazendo propostas de trabalho para o aluno que necessita de apoio sempre
ajuda, para que ele se sinta especial e capaz de concluir sua educação. Diminuindo um pouco
o fracasso escolar. Este artigo tem como objetivo analisar a importância do movimento do corpo
e das dinâmicas na educação infantil, com crianças de cinco anos juntos com os professores e
observar a utilização das brincadeiras e dinâmicas na capacidade de aprendizagem dos alunos
pequenos.
Um dos objetivos gerais desse artigo é mostrar que o educador deve produzir o seu
próprio conhecimento e deve assumir uma postura capaz de pensar e de examinar diariamente
suas aulas e suas atitudes cotidianas, ensinando com amor e dedicação, formando alunos cidadãos, fazendo com que por meio de movimentos do corpo, sozinho ou em grupo, construam
aprendizados importantes para a vida. Além de discutir atitudes e comportamentos do professor,
em formação inicial e que atuam na educação básica, em relação ao brincar e a partir de sua
experiência na participação em uma atividade lúdica, que utilize os movimentos do corpo para
auxiliar na alfabetização. Refletindo sobre como podemos melhorar o desempenho do aprendizado de nossos alunos, introduzindo o lúdico como fator central da didática escolar, explorando
da melhor maneira os movimentos do corpo, para o desenvolvimento do cognitivo.
Este artigo se justifica com os educadores desenvolvam uma prática educacional voltada
para seus alunos, tornando-os pessoas atuantes e críticos. Precisamos tomar consciência que
nossas atitudes como educadores de devem ser repensadas, elevando o conhecimento do professor a respeito das atividades lúdicas.
O jogo e o brincar devem ser um tema bastante estudado dentro das escolas tanto nas
de educação infantil, como nas escolas de fundamental dos anos iniciais, no qual a criança
está dentro da fase correta para aprender diversos valores e com isso aprendem de forma mais
significativa. Os professores que deixam as crianças livres às vezes é visto como um marginal,
pois não apresenta uma ordem dentro de sala de aula, mas isso precisa ser trabalhado entre
seus pares e superiores. Observar seus movimentos, como andar, como pula, como segura, é
de tamanha importância para o desenvolvimento cognitivo como um todo.
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chamado de psicomotricidade, ciência que
tem como finalidade estudar o ser humano por
meio dos movimentos do seu corpo e na relaO corpo humano sempre foi valorizado, ção que possui com o mundo interno e externo.
podemos perceber no pensamento da cultura
Em todas as atividades do cotidiano a
grega o culto ao esplendor físico, retratado em
obras de arte e esculturas daquela época pode psicomotricidade está intrínseca, e isso condizer isso. Por um longo tempo, o ser humano tribuem para o conhecimento e o domínio de
foi entendido de forma fragmentada, isso quer corpo. Sendo um fator imprescindível ao dedizer que já eram separados corpo e alma, e senvolvimento completo e constante das crianças, colaborando também para a base essenisso sempre foi um bom motivo de estudo.
cial para o procedimento de aprendizagem das
Ao passar dos tempos vários pensa- crianças e esse desenvolvimento psicomotor
mentos tentaram explicar essa relação entre evolui do comum para o específico.

PSICOMOTRICIDADE E A SUA
IMPORTÂNCIA

corpo e mente; porém, a partir de alguns pensamentos mais radicais, no 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.
O termo psicomotricidade é empregado para uma concepção de movimento preparado e conectado, em razão das experiências
vividas pelas crianças, pois suas ações são resultados de sua individualidade, da sua forma
de se expressar e sua forma de socializar-se.
Há três conhecimentos básicos que sustentam
a psicomotricidade: o movimento, o intelecto e
o afeto.
A psicomotricidade é uma ciência encruzilhada que usa todas as descobertas das
muitas ciências constituídas (a linguística, a sociologia, a psicanálise, a biologia, a psicologia,
entre outras). Podemos definir a psicomotricidade como área transdisciplinar que estuda e
investiga as relações e as influências recíprocas e sistemáticas entre psiquismo e motricidade.
As funções cognitivas, sócio emocionais, simbólicos, psicolinguísticas e motoras,
são encaradas com uma forma integrada pela
psicomotricidade, baseada numa visão holística do ser humano. O procedimento do amadurecimento, no qual o corpo é a origem das
obtenções cognitivas, afetivas e orgânicas é

Durante o processo de aprendizagem,
o esquema corporal, a estruturação espacial, a
lateralidade, a orientação temporal e a pré-escrita, são usados com muita frequência, sendo
importantes para que as crianças façam associações e construam noções de tempo e espaço, certos conceitos, ideias, adquirindo vários
conhecimentos. Uma criança que apresenta
um mal desenvolvimento psicomotor poderá
ter problemas na escrita, na leitura, na direção
gráfica, na distinção de letras, na ordenação de
sílabas, no pensamento abstrato e lógico, na
análise gramatical e em vários aspectos importantes para o desenvolvimento cognitivo.
Para que as crianças aprendam com
mais facilidade a escrita e a leitura é necessário que saiba pegar corretamente no lápis e na
forma como deve correr em cima do caderno.
Parece bobagem, mas quando a criança se
sente capaz em escrever e copiar, se interessa
muito mais em aprender a ler o que está escrevendo.
O aparecimento do método Psico-Cinético de Educação pelo movimento foi uma primeira visão de psicomotricidade, criada pelo
francês Jean Le Boulch, constituindo a origem
dessa ciência. Esse método foi consagrado em
Portugal entre as décadas de 1970 a 1980,
como uma disciplina curricular do ensino primário.
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A psicomotricidade relacional foi criada por outros dois franceses: André e Anne
Lapierre, que estudaram as possibilidades de
crescimento e de aperfeiçoamento em que o
sujeito aumente a capacidade de desenvolver
em todos os aspectos sua personalidade. No
Brasil desde a década de 1960, a Psicomotricidade já tinha sido introduzida no Brasil por
meio dos profissionais que traziam informações da Europa, porém, foi na década de 1970
que a eclosão foi definitiva.
Em 1980 foi fundada a Sociedade
Brasileira de Psicomotricidade, com apoio de
Françoise Desobeau, que nesta época era
presidente da Sociedade Internacional de Terapia Psicomotora. Houve vários encontros e
congressos, a Sociedade Brasileira de Psicomotricidade proporcionou a disseminação da
Psicomotricidade e o surgimento de um curso
de graduação e vários de pós-graduação. A
partir daí surgem linhas originais, desenvolvidas por profissionais brasileiros. Só em 2012,
foi instituído o dia 19 de abril, data da fundação
da Sociedade Brasileira de Psicomotricidade, o
dia nacional do Psicomotricista.

A psicomotricidade compreende as
habilidades motoras relacionadas aos fatores
psicológicos e ambientais. Desta forma, o desenvolvimento psicomotor não envolve somente ações motoras, como também, prioriza as
habilidades e expressões corporais, vinculadas
às experiências do sujeito ao meio em que vive.
A psicomotricidade é a integração do
sujeito, no qual se utiliza do movimento para
compreender os aspectos relacionais ou afetivos, cognitivos e motrizes. Sendo de extrema
importância o seu estudo para os profissionais
de educação, especialmente aqueles que trabalham com as crianças menores, pois quanto
antes for trabalhado alguns problemas motores, mais fácil será o aprendizado da mesma,
afetando o seu progresso no futuro.

O desenvolvimento da psicomotricidade vai além dos aspectos motrizes. A mesma
também proporciona a socialização entre os
indivíduos e auxiliam na aquisição de aprendizagens como leitura, escrita e pensamento
lógico- matemático. Este desenvolvimento tem
papel fundamental nos primeiros anos de vida
escolar da criança, pois é nesta fase que se
observam possíveis desvios das capacidades
O CONCEITO PSICOMOTRICIDADE
motoras, evitando então, futuras dificuldades
O conceito de psicomotricidade, nos de aprendizagem.
seus primórdios, entendia o corpo nos seus
aspectos neurofisiológicos, anatômicos e loA prática psicomotora respeita, então,
comotores, vivenciados em um determinado as potencialidades de cada indivíduo e seu ditempo e espaço, com objetivos únicos, emitir e reito de ter um lugar na sociedade. De acordo
receber significados.
com esse marco, a criança pode se expressar
por meio de uma grande variedade de canais
Atualmente, o termo psicomotricidade de comunicação, expressão e criação, entre os
é visto como o relacionar-se por meio da ação, quais a motricidade é o principal.
ou seja, como uma maneira de unir o corpo,
a mente, o espírito e a sociedade. Assim, ela
A psicomotricidade envolve uma meestá associada à afetividade e a personalidade diatização corporal e expressiva, na qual, os
do indivíduo, pois o mesmo utiliza-se do corpo profissionais envolvidos, estudam e relacionam
para expressão de sentimentos e pensamen- condutas inadequadas e inadaptadas em situtos. A psicomotricidade pode ser compreen- ações distintas, normalmente relacionadas a
dida como uma forma de integração superior problemas de desenvolvimento psicomotor, de
da motricidade, resultado da relação existente aprendizagem e comportamento psicoafetivo.
entre a criança e o meio. É um instrumento significativo, por meio do qual a consciência se
forma e se materializa.
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A psicomotricidade subentende uma
concepção holística do ser humano, é fundamentalmente de sua aprendizagem, que tem
por finalidade associar dinamicamente o ato ao
pensamento, o gesto à palavra e as emoções
aos símbolos e conceitos.

ações motoras, cognitivas, afetivas, culturais e
sociais. O movimento integrado e organizado é
uma das bases da concepção psicomotricista,
no qual o sujeito é concebido integralmente,
por meio de suas experiências vividas decorrentes de suas ações individuais e coletivas.

O desenvolvimento psicomotor ocorre
em conjunto com os aspectos motor, intelectual, emocional e expressivo, objetivando assim a formação de um indivíduo comunicativo,
criativo e operativo. Para que uma pessoa se
exprima, enquanto corpo que se realiza mais
livremente seus próprios desejos, é necessário
que ela cresça não em sua individualidade absoluta, mas em suas relações com os outros e
o mundo.

A PSICOMOTRICIDADE NO PROCESSO
DA APRENDIZAGEM

A psicomotricidade tem uma ligação direta com o pleno desenvolvimento do ser, uma
vez que, tem por objeto de estudo o movimento
humano associado ao ambiente, à cognição, à
emoção e às significações. Por ser uma área
estudo multidisciplinar, relaciona cada movimento com seu contexto. As múltiplas dimensões existentes em cada expressão, gesto, ato
e movimento, devem ser observados durante
a mediação das experiências proporcionadas
aos educandos.

Podemos perceber que para a criança
crescer e aprender, ela precisa conhecer o seu
meio e vivê-lo concretamente, é pelo conhecimento do seu corpo, da exploração de objetos,
das relações afetivas que a criança terá subsídios cognitivos, motores e afetivos para suportar a sucessão de informações a que será
exposta durante todo o seu crescimento.

Temos alguns aspectos do desenvolvimento motor que devemos observar para o
desenvolvimento global de nossos alunos.O
desenvolvimento motor nas crianças reflete no
futuro das crianças em vários aspectos: social,
intelectual e cultural. Esse termo diz respeito à
influência mútua existente entre o pensamento inconsciente e consciente e os movimentos
feitos pelos músculos, necessita do auxílio do
sistema nervoso. O estudo do desenvolvimento motor sugere envolver as modificações conAs atividades desenvolvidas na educa- secutivas que acontecem por meio das interação psicomotora objetivam propiciar a ativação ções das crianças entre si e com o meio que
de processos como: vivenciar experiências as cercam.
para distinguir partes do corpo exercendo um
controle sobre ele; vivenciar o corpo por inteiro;
O desenvolvimento motor está próximo
vivenciar a organização espaço-temporal; vi- às áreas cognitivas e afetivas do desempenho
venciar situações necessárias à aprendizagem humano, não deixando de lado as demais indo cálculo, da leitura e escrita; aquisição de fluências: ambientais, biológicas, familiar, entre
um ajuste tônico; adquirir uma melhor imagem outros fatores importantes. Esse desenvolvicorporal para um equilíbrio psicossomático.
mento é a sucessiva alteração da motricidade,
ao longo do crescimento da criança, da sua
Assim, é de suma importância a estimu- vida, proporcionada pela interação entre as
lação psicomotora na criança para a compre- obrigações da empreitada, a biologia do ser
ensão dos movimentos corporais integrados humano e das condições do seu meio ambiencom sua emoção e expressados por esses mo- te.
vimentos. Por conseguinte, a psicomotricidade
é um campo transdisciplinar que tem por objetivo o estudo do homem relacionado às suas
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O desenvolvimento motor é um processo de mudança no comportamento motor, estando relacionadas com a idade, com
a postura quanto no movimento das crianças,
podemos observar que o desenvolvimento motor apresenta características principais sendo
elas, as possibilidades de nosso corpo agindo
e expressando uma forma adequada, partindo
da interação de componentes externos, sendo
o próprio movimento, e por meio de elementos
internos, que são todos processos neurológicos e orgânicos que executamos ao nos movimentarmos.

O processo de desenvolvimento motor
revela-se por alterações no comportamento motor, apresentando fases, estágios. Ocorre uma
gama enorme de diferenças de desenvolvimento no comportamento motor provocadas por fatores próprios de cada indivíduo, do ambiente,
e da tarefa em si, esse processo pode ser considerado sob o aspecto de fases e estágios.
As crianças muito pequenas são consideradas
na fase motora reflexa, pois seus movimentos
são apenas reflexos, servindo apenas como
equipamentos de teste neuro-motor para mecanismos que estabilizam, sendo locomotores
e manipulados que são usados posteriormente
Desde os primeiros estudos sobre a como um controle consciente da criança.
motricidade, foi constatado que as crianças
possuem fases no desenvolvimento de suas
Depois da primeira fase temos as com
funções psicomotoras, essas fases estão pau- movimentos rudimentares ainda, mas são detadas nas suas faixas etárias, respeitando que terminadas pela maturação, caracterizada por
cada ser humano possui diferentes habilidades uma sequência que aparece altamente previsímotoras e se desenvolve de acordo com as vel. Na terceira fase ocorrem movimentos funsuas próprias necessidades, de acordo com o damentais, que acontecem na primeira infância
meio em que esta envolvido, e com diferentes e estabelecem em decorrência da fase durante
períodos de tempo. Existindo metodologias de- o neonatal. No qual a criança consegue exploterminantes na alteração no procedimento mo- rar e experimentar suas capacidades motoras
tor ao longo da vida dos seres humanos.
e aprendem cada vez mais como funciona o
seu corpo, descobrindo as formas de exercer
O desenvolvimento motor pode ser di- uma variável enorme de movimentos estabilizavidido em: longitudinal, que envolve o mape- dores, locomotores e manipulativos, de início
amento de vários aspectos do comportamen- isoladamente e depois, esses movimentos poto motor de um indivíduo por diversos anos, dem ser guiados de modo combinado.
observando e medindo as alterações associadas às idades de comportamento; transversal
A última fase do desenvolvimento moque permite coletar, simultaneamente, dados tor é nomeada dos movimentos especializade grupos de pessoas de várias faixas etárias, dos, pois suas características estão relacionaapresentando as diferenças médias em grupos das aos movimentos fundamentais. A criança
no decorrer do tempo do desenvolvimento; faz dos seus movimentos ferramentas, que selongitudinal misto, que combina aspectos dos rão aplicada em diversas atividades motoras,
dois outros estudos, que abrange todos os da- mais complexas e posteriormente utilizada na
dos possíveis e necessários à descrição e/ou vida diária, na recreação e nos exercícios esà explicação de diferenças e mudanças, no de- portivos. Essa fase é marcada por habilidades
correr do tempo, tanto das funções do desen- estabilizadoras, locomotoras e manipuladas
volvimento como nas funções etárias.
fundamentais, que no dia a dia são refinadas,
combinadas e elaboradas para o uso nas diversas situações que crescem em conjunto
com as crianças.
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Devemos considerar alguns riscos que
podem tirar o indivíduo desse curso normal do
desenvolvimento motor, algumas condições
biológicas ou ambientais que aumentam a
probabilidade de déficits no desenvolvimento
neuro-psicomotor da criança. Existem inúmeras causas para que isso aconteça, entre eles:
baixo peso ao nascer, distúrbios cardiovasculares, respiratórios e neurológicos, infecções
neonatais, desnutrição, nível educacional precário dos pais e prematuridade. Quanto mais
fatores existem na vida do indivíduo mais será
o seu comprometimento no desenvolvimento
motor. Nem todas as crianças que passam por
uma ou duas características dessas pode apresentar algum tipo de problema de desenvolvimento.

cia da maturação neurológica, saberá entender como acontece o desenvolvimento infantil,
as funções psicomotoras, as dificuldades de
aprendizagem presentes dentro do ambiente
escolar para a organização, planejamento e
encaminhamentos acadêmicos.

Um desenvolvimento motor atípico não
se liga, fundamentalmente, à presença de alterações neurológicas ou estruturais, mesmo
crianças que não apresentam sequelas graves
podem apresentar comprometimento em algumas áreas de seu desenvolvimento neuropsicomotor. Os maiores prejuízos estão ligados
à memória, à coordenação visomotora e à linguagem.

Alguns aspectos do desenvolvimento
motor precisam ser bem trabalhados, como o
equilíbrio, a lateralidade e o esquema corporal.
Veremos um pouco mais sobre esse assunto,
que deve ser estudado e levado para nossas
salas de aula.

Crianças que apresentam um desenvolvimento atípico, ou algum tipo de atraso,
merecem atenção e ações específicas, pois
alguns problemas poderão chegar à fase adulta. Fora isso, atrasos motores, podem causar
prejuízos secundários de ordem psicológica
e social, como uma péssima auto-estima, isolamento, hiperatividade, timidez, entre outros,
que dificultam a socialização de crianças e o
seu desempenho escolar como um todo.

O educador deve estar atento e saber
se a sua proposta de trabalho está contemplando todas as necessidades de suas crianças, observando o caminho que pode seguir e
os objetivos que pretende chegar. Como educador devemos compreender a importância da
psicomotricidade nas séries iniciais, devemos
trabalhar isso desde a educação infantil, para
que a criança que precise de um acompanhamento tenha cada vez mais cedo.

A EDUCAÇÃO INFANTIL
E AS RELAÇÕES COM A
PSICOMOTRICIDADE

A Psicomotricidade contribui 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, além de se divertirem, por meio
dessas atividades, as crianças criam, interpreta
e se relacionam com o mundo em que vivem.
Por isso, os educadores devem vislumbrar que
os jogos e as brincadeiras ocupem um lugar
de destaque na programação escolar desde os
As crianças que são trabalhadas seu primeiros momentos de vida escolar dos alusistema motor desde a Educação Infantil é nos.
fundamental para o sucesso das crianças no
A Psicomotricidade requer relacionadecorrer da sua vida escolar como um todo.
mento por meio da ação, como um meio de
Sendo fundamental o papel do educador como
tomada de consciência que une os aspectos
pesquisador, especialmente nos assuntos refe- humanos, corporal, mental, espiritual em relarentes à psicomotricidade. Um educador inte- ção às vivências na natureza e na sociedade.
ressado sobre a educação psicomotora, em Vitor da Fonseca em 1988 dizia que: “A Psise tratando de prática pedagógica, conhecen- comotricidade é atualmente concebida como
do sua estrutura, conhecendo como se dá o a integração superior da motricidade, produdesenvolvimento psicomotor nas crianças, as to originário de uma relação inteligível entre a
implicações do sistema nervoso e a importân- criança e o meio”.
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O desenvolvimento psicomotor é de
suma importância na prevenção de problemas
futuros na aprendizagem e na reeducação do
tônus, da postura, da direcional idade, da lateralidade e do ritmo. A educação das crianças
deve destacar a relação por meio do movimento de seu próprio corpo, considerando sua idade, a cultura corporal e dos seus interesses.
O autor Le Boulch, afirma: A educação psicomotora é uma forma prática de ajudar
a criança a dispor de uma imagem do “corpo operatório”, segundo a qual poderá exercer sua disponibilidade. Esta conquista passa
por várias etapas do desenvolvimento motor,
de equilíbrio, que correspondem às etapas da
evolução psicomotora.
A motricidade é a capacidade de realizar movimentos; e psicomotricidade, a educação de movimentos ou por meio de movimentos que provocam melhor uso das capacidades
psíquicas. Pode-se definir psicomotricidade
como a educação do movimento com atuação
sobre o intelecto, numa relação entre pensamento e ação, englobando funções neurofisiológicas e psíquicas.

O DESENVOLVIMENTO INFANTIL
O desenvolvimento infantil é um assunto
bastante relevante em todos os aspectos, pois
é preciso que se tenha um desenvolvimento
na íntegra, o que significa um desenvolvimento social e psicológico, por isso é fundamental
que se possam oferecer as condições necessárias para a criança ter um desenvolvimento
sócio afetivo adequado e desenvolver também
a capacidade de aprendizagem respeitando os
limites da sua faixa etária. Desde muito cedo a
criança desenvolve-se de forma relevante e dinâmica, o desenvolvimento físico corresponde
à sua maneira de crescer com fatores genéticos e biológicos interferindo nesse processo.
Outro fator relevante vem a ser o desenvolvimento social e afetivo, que deve ser levado em consideração no processo de aprendizagem, pois a personalidade da criança é a
única e sua construção se dá nos primeiros
anos de vida. E a base desse desenvolvimento dará estruturação à infância e a seguirá por
toda a vida.
Diante do exposto observa-se a importância da contribuição e influência do educador
na formação da personalidade das crianças.
Portanto, aqui também demonstra-se a necessidade de formação continuada dos docentes
para que os educadores estejam preparados
para os desafios no cotidiano da escola observando as fases do desenvolvimento das crianças e suas necessidades de aprendizagem

A psicomotricidade pode ser vista
como uma ciência que estabelece relação do
homem com o meio interno e externo, é a ciência que tem como objetivo de estudo o homem
por meio do seu corpo em movimento e em
relação ao seu mundo, estando relacionada
ao processo de maturação, no qual o corpo
é a origem das aquisições cognitivas, afetivas
e orgânicas, e é sustentada por três conheciAlguns estudiosos ofereceram suas
mentos básicos: o movimento, o intelecto e o contribuições vislumbrando fases de desenvolcognitivo.
vimento e o que essas fases podem auxiliar na
compreensão em cada momento de aprendizaA Psicomotricidade, também oferece gem, entre estes se cita Piaget com os resultagrande contribuição e importância na resolu- dos dos seus estudos. De acordo com Piaget,
ção de problemas dentro da sala de aula, mas a criança aprende construindo e reconstruindo
não é necessariamente a única solução para o seu pensamento, por meio da assimilação e
os problemas de crianças com dificuldades de acomodação das suas estruturas. Esta construaprendizagem, mesmo assim é um meio de au- ção do pensamento foi chamada de estágios:
xiliar a criança a superar alguns obstáculos e sensório-motor, simbólico, conceitual e das
prevenir possíveis inadaptações.
operações formais.
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O que Piaget define o primeiro estágio
nas faixas etárias do zero aos dois anos, iniciando o desenvolvimento das coordenações
motoras, no qual as crianças estão aprendendo a diferenciar os objetos do próprio corpo ao
passo que os pensamentos das crianças estão
vinculados ao concreto.

Um desenvolvimento motor atípico não
se vincula, necessariamente, à presença de alterações neurológicas ou estruturais, mesmo
crianças que não apresentam sequelas graves
podem apresentar comprometimento em algumas áreas de seu desenvolvimento neuro-psicomotor. Os maiores prejuízos estão ligados à
memória, à coordenação visio-motora e à linJá o segundo estágio, o simbólico vai guagem.
dos dois até perto dos sete anos, nesse período o pensamento da criança está centrada
A educação motora aplicada desde a
nela mesma, é um pensamento basicamente Educação Infantil é preponderante para o suegocêntrico. Nesta fase que se apresenta a lin- cesso dos alunos. Sendo fundamental a parguagem, como socialização da criança, que se ticipação do professor como pesquisador, esdá por meio da fala, dos desenhos e das dra- pecialmente nos assuntos relacionados sobre
matizações.
psicomotricidade. O professor precisa estar
atento e saber se a sua proposta de trabalho
No terceiro estágio, o conceptual que está de acordo com as necessidades das crianvai dos sete até perto dos onze anos, a criança ças, as quais estão sob sua responsabilidade e
continua bastante egocêntrica, tendo dificulda- que caminhos deve buscar e pretende chegar.
des em se colocar no lugar do outro. A predo- Na escola faz-se necessário trabalhar alguns
minância do pensamento está entroncada mais aspectos do desenvolvimento motor como o
nas acomodações do que nas assimilações.
equilíbrio, a lateralidade e o esquema corporal.
O próximo estágio, das operações formais, vai por volta dos onze anos, até a vida
adulta, é uma fase de transição, de criação de
ideias e hipóteses do pensamento. A linguagem tem um papel fundamental para se comunicar. Devemos considerar alguns riscos que
podem tirar o indivíduo desse curso normal do
desenvolvimento motor, algumas condições
biológicas ou ambientais que aumentam a probabilidade de déficits no desenvolvimento neuro-psicomotor da criança.
Existem inúmeras causas para que isso
aconteça, entre eles: baixo peso ao nascer, distúrbios cardiovasculares, respiratórios e neurológicos, infecções neonatais, desnutrição, nível
educacional precário dos pais e prematuridade. Quanto mais fatores existem na vida do indivíduo mais será o seu comprometimento no
desenvolvimento motor. Nem todas as crianças
que passam por uma ou duas características
dessas pode apresentar algum tipo de problema de desenvolvimento.

FORMAÇÃO DO EDUCADOR
O que mais importa é a necessidade
de darmos uma boa formação aos futuros professores, do ponto de vista do conhecimento
técnico científico relacionado à sua área. No
entanto, há controvérsias quando se considera
o atual progresso científico e a rapidez com que
as mudanças ocorrem, nos diferentes campos.
Estuda-se a ideia de formação especial
universal e amplia-se a ideia de formação básica e sistematizada na área de conhecimento,
a fim de garantir a flexibilidade para mudanças
e ampliações do campo conceitual. Apenas o
domínio do conteúdo não se restringe mais ao
conhecimento consistente de uma área específica, mas se exige que esse conhecer se articule com outros saberes e práticas, criando
espaços para uma produção que vai além, das
fronteiras disciplinares. Essa busca de um conhecimento técnico-científico interdisciplinar e
transdisciplinar.
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O professor deve compreender que
precisa ser um pesquisador, questionador e estar sempre buscando novas informações, analisando-as e incorporando-as à sua formação
básica. Faz-se necessário essa flexibilidade,
a habilidade de busca o interesse e as motivações para prosseguir constituem motores importantes no assumir da formação continuada.
É importante destacar que se entende
formação continuada como um processo complexo e multideterminado que ganha materialidade em múltiplos espaços/atividades, não se
restringindo a cursos e/ou treinamentos, e que
favorece a apropriação de conhecimento, estimulando a busca de outros saberes e introduzindo uma fecunda inquietação contínua como
o já conhecido, motivando viver a docência em
toda a sua imponderabilidade, surpresa, criação e dialética com o novo.
É fundamental que o professor desenvolva habilidades de coletar, trabalhar, analisar
e levantar hipóteses a respeito dos dados, encaminhando propostas para as questões encontradas e discutir com o grupo da escola. A
escola deve dar condições materiais e organizacionais, e a disponibilidade da direção da escola para as inovações são fatores que podem
facilitar a inclusão de novas práticas em sala
de aula, em decorrência de ações formadoras.

A FUNÇÃO DO PROFESSOR
Primeiramente o educador precisa conhecer as etapas do desenvolvimento psicomotor das crianças, suas características, dependendo das faixas etárias, as necessidades e os
interesses das mesmas, para organizar a sua
ação docente. Sendo de extrema importância
que desenvolva atividades sempre tendo em
mente para que servem, ordenando da melhor
maneira, relacionando como necessárias para
o domínio do esquema corporal das crianças.

Qualquer desenvolvimento psicomotor
das crianças depende se são estimuladas ou
não, mesmo que sejam crianças normais ou
com algum distúrbio de aprendizagem, requerendo a observação constante do educador,
estimulando sempre que possível, se em casa
essa criança estiver sendo estimulada, melhor
será para o seu desenvolvimento, com uma observação constante nos movimentos os educadores podem identificar algumas dificuldades
que algumas crianças podem apresentar nos
primeiros anos de escola e o educador pode
encaminhar para um atendimento especializado quando necessário.
Para se alfabetizar uma criança o
educador precisa mostrar que ela precisa fazer certos movimentos, alguns amplos, como
transportar objetos, exercitando movimentos
de pinça com o seu polegar e o indicador,
mostrando a forma adequada, sentando de
forma correta, sendo alguns dos ensinamentos
dos primeiros educadores. A criança precisa
mexer o máximo possível dos seus dedos, das
suas articulações do braço, do seu pulso e das
mãos, fazendo com que perceba os tipos de
pressão, de resistência, com que deve utilizar
o lápis para conseguir fazer as letras de forma legível. O educador precisa ter em mente
os objetivos que deseja para determinada turma, e para isso precisa observar seus alunos
desde o início, anotando sempre que possível
alguma evolução, tentando pensar na melhor
maneira de estimular seus alunos, para que se
desenvolvam da melhor maneira possível.
A ação educadora da escola consistirá
em desenvolver de forma espontânea a adaptação ao ambiente. É preciso que o educador
conheça o ritmo de desenvolvimento da criança e elabore as condições para o seu progresso contínuo. E para que isso seja possível é
necessário um ambiente adequado, no qual
possam se beneficiar com o contato em grupo
de crianças da mesma faixa etária, podendo
participar de atividades alternadas em grupo
e individual, um ambiente lúdico, com diversas
cores e figuras.
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O professor ao transmitir atividades
lúdicas às crianças estará proporcionando a
mesma que crie uma personalidade da imagem
do corpo. Essas atividades adquirem um valor
catártico na medida em que permite à criança
a liberação de certas tensões. Mediante uma
atitude não diretiva, que garanta certa liberdade, o educador permite à criança realizar sua
experiência do corpo, indispensável no desenvolvimento das funções mentais e sociais. Desenvolvendo-se nesse ambiente, a criança vai
conquistando pouco a pouco confiança em si
mesma e melhor conhecimento de suas possibilidades e limites, condições necessárias para
uma boa comunicação com o mundo, o brincar
por si só já traz ganhos enormes para o desenvolvimento motor das crianças, ao brincarem
livremente, apenas com um olhar adulto, para
evitar certos acidentes, já é de enorme valia
em todos os sentidos.

ainda mais as crianças, por isso o educador
precisa conhecer a graduação necessária das
técnicas a serem utilizadas.

O professor pode oferecer diversas
atividades lúdicas para observar o desenvolvimento motor de seus alunos, se conseguem
modificar algumas peças de lugar, o jogar de
dados, o cortar um baralho pode mostrar a fase
em que seus alunos estão. O educador precisa
ajudar as crianças a afirmarem sua própria lateralidade, ajudando-lhes a realizarem livremente as suas experiências motoras. Na primeiras
produções das crianças o educador não pode
demonstrar descontentamento, e nem fazer
pressão, fora isso não pressionar que utilizem
a mão direita por ser mais fácil de ensinar a
pegar no lápis, se a criança for canhota.

Repensar e reorganizar o jeito de ensinar é um dos maiores desafios da educação.
Este fazer diferente já ocorre em diversas escolas, que têm provado que o método tradicional
de ensino pode ter dado muito certo no passado, mas está longe de atender aos anseios de
um universo no qual crianças crescem tendo
as novas tecnologias como companheiras. A
preparação do professor para a sala de aula
é o processo mais urgente e mais desafiador
para o salto na qualidade da educação que se
sonha e que tanto nossas crianças precisam.

Entre os três e seis anos, idade à qual
a criança está dentro da escola de educação
infantil, ela chega à representação dos elementos do espaço, descobrindo formas e dimensões. No final da educação infantil, no qual o
papel do educador não é de alfabetizar, mas
estimular funções psicomotoras, que são necessárias para o aprendizado formal, a evolução da relação corpo-espaço resulta numa organização egocêntrica do universo. Por meio
do conhecimento e da sensibilidade do educador, pode medir a teoria e a prática de maneira
gradual, combinando os estímulos adequados
para cada turma ou cada aluno. O professor
ajudando nisso, a criança é capaz de ir para o
ensino fundamental muito bem preparada.

O educador primeiramente precisa
fazer com que seus alunos sentem de forma
adequada, adquirindo uma boa postura, para
aprender primeiramente a ouvir. Quando conseguir que as crianças fiquem sentadas e atentas,
estarão prontas a receberem algumas ordens,
conseguindo se concentrar, usar sua memória,
e concluir algumas tarefas do começo ao fim.
Isso é um processo lento, mas como em todas
as outras áreas, sendo que o principal objetivo
é de não deixar lacunas entre as etapas. Estimulando de forma adequada, sem confundir
1123

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao professor cabe a importante atividade na formação do indivíduo, fazendo com que
sua relação com seus alunos é essencial para o fracasso ou sucesso no seu processo aprendizagem, cabendo ao psicopedagogo mostrar aos próprios alunos, quando possível, que eles
também têm um papel ativo nessa relação, tomando conta da sua própria educação, sendo
responsáveis pelo seu sucesso ou fracasso.
Quando o educador procura aprender cada vez mais sobre psicomotricidade, as fases
do desenvolvimento das crianças na faixa etária com que trabalham, é capaz de modificar sempre o seu plano de ensino de acordo com as características de seus alunos, aplicando sempre
que necessário algumas mudanças nas suas práticas para melhorar o aprendizado de seus
alunos.
Um bom desenvolvimento motor contribuir futuramente para o desenvolvimento não só
físico, mas consequentemente afetivo e para o cognitivo das crianças. O estudo da psicomotricidade ajudou a compreender algumas alterações que podem vir a ocorrer e ajudou a solucionar
muitos desses problemas, auxiliando o desenvolvimento motor desses indivíduos com certos
fatores debilitantes.
Podemos perceber que o papel de um psicopedagogo dentro de cada unidade escolar
seria de uma enorme utilidade, tanto para os professores, quanto para seus educandos, pois
com suas intervenções poderia melhorar em muito com a qualidade de ensino e melhoraria o
processo ensino aprendizagem.
As instituições escolares como um todo não possuem esse profissional à disposição,
claro que dentro de equipes de professores com certeza um deve ter formação em psicopedagogia, mas esse não interfere no trabalho de seus colegas, para não ser taxado como intrometido,
ou algo parecido. O governo como um todo precisaria fazer concursos para que haja um psicopedagogo para cada unidade escolar, ou para cada duas. Fizesse mais formações com esses
profissionais, pois os professores precisam de formação contínua.
O papel do educador e dos pais é fundamental na evolução, crescimento e habilidades
que as mesmas vão adquirindo com o passar do tempo. As brincadeiras, as dramatizações,
enfim atividades livres constituem-se importantes práticas pedagógicas, pois trabalham com
movimento do corpo, com o imaginário, a fantasia. Estes são ingredientes indispensáveis para o
desenvolvimento da criança, desde que seja dada liberdade para se tiver, assim, um resultado
positivo, sendo que a criança poderá seguir seus passos, outras formas de
realização e produção de conhecimento.
Toda criança necessita de um tempo para ter o seu desenvolvimento total, é preciso conscientização tanto dos professores quanto dos familiares da necessidade de estar atento ao desenvolvimento
da criança oferecendo opções para que ela possa desenvolver sua
totalidade de maneira lúdica e agradável. A consciência do próprio
corpo e de suas partes, dos movimentos, da postura é necessária
para que a criança consiga adaptar-se ao meio ambiente.
1124

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, L. R. Wallon e a educação. In: MAHONEY, A.; Almeida Laurinda Ramalho (Org.). São
Paulo: Martins Fontes, 2007.
BRONFENBRENNER, U. A ecologia do desenvolvimento humano: experimentos naturais e planejados. Porto Alegre: Artes Médicas, 1996.
CARVALHO, A. et. al. Desenvolvimento Motor e
Capacidade Física da Criança: programa de apoio
à educação física no ciclo de ensino básico, 1990.
COSTE, Jean Claude. A psicomotricidade – Rio de
Janeiro: Zahar, 1992.
DANTAS, E.H.M.A. Prática da Preparação Física. 4.
ed. Rio de Janeiro: Shape, 1998.
DSM-IV-TR. Manual Diagnóstico e estatístico de
transtornos mentais. Trad.Cláudia Dornelles. 4. ed.
Porto Alegre: Artmed, 2002.
ECKERT, H.M. Desenvolvimento Motor. 3. ed. São
Paulo: Manole, 1993.
FAVERO, M.T.M. Desenvolvimento Psicomotor e
Aprendizagem da Escrita. Dissertação de Mestrado. Universidade Estadual de Maringá, Maringá,
2004.
FERREIRA NETO, C.A. Motricidade e Jogo na Infância. Rio de Janeiro: Sprint, 1995.
FISCHER, Julianne. Sugestões para o desenvolvimento do trabalho pedagógico. Timbó: Tipotil,
1997.
GALLAHUE, D. L. Conceitos para maximizar o desenvolvimento da habilidade de movimento especializado. Rev. Educ. Física/UEM, v.16, n.2. Maringá, 2005, p. 197-202.
GUILLAUME, J. J. Educação e Reeducação Psicomotoras. Porto Alegre: Artes Médicas, 1983.
HAYWOOD, K. M, GETCHELL, N. Desenvolvimento Motor ao Longo da Vida. 3. ed. Porto Alegre:

Artmed, 2004.
HOLLE, B. Desenvolvimento Motor na Criança Normal e Retardada: um guia prático para a estimulação sensório motora. São Paulo: Manole, 1979.
HURTADO, J.G.G.M. Educação Física pré-escolar e
escolar 1 a 4 série: uma abordagem psicomotora. 4.
ed. Curitiba: Fundação da Universidade Federal do
Paraná, 1987.
ISAYAMA, H.F, GALLARDO, J.S.P. Desenvolvimento
Motor: análise dos estudos brasileiros sobre habilidades motoras fundamentais. Rev. Educ. Física/
UEM, Maringá, v.9, n.1, 1998, p. 75-82.
KREBS, R.J; FERREIRA NETO, C.A. Tópicos em Desenvolvimento Motor na Infância e na Adolescência.
Rio de Janeiro: LECSU, 2007.
MAGALHÃES, Alcídia Faria. Lateralidade: implicações no desenvolvimento infantil. Rio de Janeiro:
Sprint, 2001.
MAGALHÃES, L.C.; NASCIMENTO, V.C.S.; REZENDE, M.B. A Avaliação da Coordenação e Destreza
Motora – ACOORDEM: etapas da criação e perspectivas de validação. Rev. Ter. Ocup. Univer. São
Paulo, v.15, n.1, 2004, p. 17-25.
MONTARDO, J. L . Aprendendo a Vida. São Paulo:
Sprint. 2002.
MOREIRA, N.R. Desenvolvimento Motor e Dificuldades de Aprendizagem. In.VIEIRA, J.L.L. (org). Educação Física e Esportes: estudos e proposições.
Maringá: EDUEM, 2004.
NEGRINE, Airton. Educação psicomotora: a lateralidade e a orientação espacial. Porto Alegre: Pallotti,
1986.
NEWCOMBE, N. Desenvolvimento infantil: Abordagem de Mussen. Porto Alegre:Artmed, 1999.
OLIVEIRA, Gislene de Campos. Psicomotricidade:
educação e reeducação num enfoque psicopedagógico. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2001.
PARO, Vitor Henrique. Administração escolar: Introdução crítica. 11.ed. São Paulo, Cortez, 2002.
PEREIRA, V.R. Coordenação Corporal e Ambiente
de Desenvolvimento. Anais da semana da Educação Física UEM, Maringá: 2003.
PIAGET, J. A Epistemologia Genética: sabedoria e
ilusões da filosofia; problemas de psicologia genética. 2. ed. São Paulo: Abril cultural, 1983.
PIKUNAS, J. Desenvolvimento Humano: uma ciência
emergente. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 1979.
ROMERO, Eliane. Lateralidade e rendimento escolar. Revista Sprint, vol.6, 1988.
SCHILDER. P. A imagem do corpo; as energias
construtivistas da psique. São Paulo. Martins Fontes.
1994.

1125

Revista Revista
Educar FCE
- 32 ªFCE
Edição
Educar
- 32- Julho/2020
ª Edição - Julho/2020

SUELI RAMOS LEITE

Professora de Ensino Fundamental da Prefeitura
MunicipaldeSãoPaulo.EspecialistaemAlfabetização
e Letramento, Arte Educação e Psicopedagogia. Exerceu
também, as funções de Assistente de Diretor de Escola,
Diretora de Escola e Supervisora de Educação na Rede
Pública Municipal. Trabalhou com formação de Professores
na Prefeitura de São Paulo, na ONG Ação Educativa e foi
Coordenadora do Naapa em 2016.

1126

ª Edição
- Julho/2020
RevistaRevista
EducarEducar
FCE FCE
- 32 -ª 32
Edição
- Julho/2020

A INCLUSÃO ESCOLAR DO ALUNO COM
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

RESUMO: Toda criança tem direito à Educação, direito este garantido pela Constituição Federal.
Crianças com deficiência são como quaisquer crianças, com capacidade de aprender, necessitando apenas que o currículo do ensino seja pensado para elas, que a escola esteja preparada
e os professores capacitados. O objetivo deste artigo é apresentar a definição de deficiência
intelectual para entender como deve-se trabalhar com esta criança, além de trazer a importância do preparo do professor para oportunizar aprendizado a essa criança e como a parceria
família / escola se faz essencial nesse processo. Falar-se-á também do percurso da inclusão
no ensino regular das escolas brasileiras em uma análise cronológica.

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

A

deficiência intelectual apresenta-se como um grande desafio, pois afeta ao cognitivo de um indivíduo. Pensando nisso, este artigo tem como objetivo compreender
a importância da inclusão do aluno com Deficiência Intelectual no ensino regular.

Para que a inclusão ocorra de forma satisfatória, é necessário um trabalho pedagógico
específico do professor da classe regular, e este deve ser qualificado para responder às necessidades diferenciadas dos alunos, propondo assim situações de ensino-aprendizagem que
contemplem a todos: “Uma política de formação de professores é um dos pilares para a construção da inclusão escolar, pois a mudança requer um potencial instalado, em termos de recursos
humanos, em condições de trabalho para que possa ser posta em prática” (MENDES, 2004, p.
227).
A inclusão de alunos que apresentam necessidades educacionais especiais mobiliza a
comunidade escolar e a sociedade, pois todos os alunos devem estar incluídos nas salas de
aula do ensino regular e ter direito a uma aprendizagem de qualidade. O trabalho em parceria
entre professores da classe comum e os profissionais da Educação Especial auxilia os professores a elaborarem seus métodos de diferenciação de ensino para os alunos com necessidades
educacionais especiais:
[...] para garantir o êxito dos trabalhos na escola inclusiva, algumas considerações devem ser consideras: apoio
de especialistas, unificando os dois sistemas e adaptando-os às necessidades de todos os alunos; potencialização das formas de intervenção, isto é, aplicação dos sistemas consultivos e de intervenção direta em sala de aula
comum por meio do ensino cooperativo; adoção de uma nova organização escolar, propondo a colaboração, o
ajuste mútuo, as formas interdisciplinares e o profissionalismo docente (DENARI, 2004 apud RODRIGUES, 2006,
p.36).

O eixo norteador na vida de uma criança com deficiência intelectual é a inclusão, assim
sendo, os professores devem estar preparados para atender as necessidades e ajudar o aluno
a transpor as dificuldades que aparecerem. Os objetivos desta pesquisa foram conhecer mais
sobre as definições de deficiência intelectual, como a inclusão deste aluno se deu na história do
ensino brasileiro e falar do papel do professor neste processo.
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finição de uma política nacional para educação, as ações governamentais buscam estratégias efetivas, visando à garantia dessas ações
Algumas ações isoladas se deram en- em nível federal, estadual e municipal (BRASIL,
tre 1854 a 1956. Até 1950 No primeiro perío- 2007).
do da história da educação inclusiva no Brasil,
As políticas públicas relativas à inclupercebem-se grandes avanços, pois, em 1950,
havia quarenta instituições especializadas em são são direcionadas ao sistema público de
atendimentos aos deficientes intelectuais e oito ensino, enquanto as instituições de ensino priespecializadas nas outras deficiências (MAZ- vado se comprometem a mudar em seus projetos político-pedagógicos, os quais precisam
ZOTTA, 2009).
dessas mudanças para incluir e não excluir os
Neste primeiro período, o atendimento alunos com deficiência intelectual. (MAZZOTdas pessoas portadoras de deficiência se dava TA, 2009).

CONTEXTO HISTÓRICO DA INCLUSÃO
NA EDUCAÇÃO BRASILEIRA

por meio de instituições especializadas, como
centros de habilitação e reabilitação, onde a
prioridade era a internação das pessoas, que
assim, acabavam por não participar de uma
vida cotidiana normal, pois passavam os dias
sendo assistidos por cuidadores, como se não
tivessem condições de participar de atividades
e lugares como todas as outras pessoas. (MAZZOTTA, 2009).

A inclusão, historicamente, também
está ligada a movimentos de pais de crianças
com deficiência. As famílias dos deficientes colaboraram, e ainda colaboram, muito para as
conquistas e direitos dos deficientes, e mesmo
os deficientes hoje sabem seus direitos e brigam por eles (VOIVODIC, 2007).

O Centro Nacional de Educação Especial (Cenesp), criado em 1973, dividiu os alunos que acompanhavam o ensino regular em
salas regulares, e os demais eram separados
e encaminhados para a educação especial.
As pessoas com deficiência passam então, a
ter atendimento oficializado, em nível nacional,
pelo Governo Federal. Nos anos seguintes,
forma-se a organização das próprias pessoas
com deficiência, as quais levam aos órgãos públicos, federais e estaduais, suas verdadeiras
necessidades (MAZZOTTA, 2009).

O conceito de deficiência intelectual
passou por várias modificações até chegar ao
que temos hoje. No caso da deficiência cognitiva o termo correto a ser utilizado é “pessoa
com deficiência intelectual” (SASSAKI, 2002)
Seu diagnóstico necessita do envolvimento
de grupos de fatores biomédicos, etiológicos,
comportamentais, sociais e educacionais:

Consta na Constituição Federal de
1988, o artigo 3º que tem como objetivo “promover o bem de todos, sem preconceitos de
origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação”. - “Educação
para todos” (art.3º inciso IV).

CONCEITOS E IMPLICAÇÕES DA
DEFICIÊNCIA INTELECTUAL

O diagnóstico de deficiência mental está a cargo de
médicos e psicólogos clínicos, realizando-se em consultórios, hospitais, centros de reabilitação e clínicas.
Equipes interdisciplinares de instituições educacionais
também o realizam. De um modo geral, a demanda
atende propósitos educacionais, ocupacionais, profissionais e de intervenção (CARVALHO et al., 2003, p.
25).

Um dos desafios da deficiência intelectual é estabelecer claramente a sua origem ou
Tem-se em 1994, por meio do Consecausa. Em cerca de 30% a 50% não é possível
lho Nacional de Educação diretrizes que instideterminar exatamente qual a causa. Entretantuem as ações básicas para a implementação
to, existem fatores de risco que podem levar à
das propostas de educação inclusiva. Para de1129
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deficiência, e esses fatores são multifatoriais,
compostos por quatro categorias: biomédicas,
sociais, comportamentais e educacionais:
• Fatores biomédicos ou genéticos:
são aqueles que dizem respeito aos processos
biológicos.
• Fatores ambientais: síndrome da
criança maltratada, violentada, golpeada, abusada, negligenciada.
• Fatores educacionais: associados ao
não atendimento das exigências de apoio e suporte que certas crianças necessitam para o
seu desenvolvimento intelectual e habilidades
adaptativas.
• Fatores sociais: dizem respeito à interação familiar e social (VIEGAS, 2004 apud
BARROS, 2015, p.29).

graves no desenvolvimento intelectual (ALMEIDA, 2007, p. 34).
Pode-se perceber que nenhum desses fatores implicam na deficiência intelectual
sozinhos, mas devem ser consideradas, pois
são situações de risco. Ela é caracterizada
pela redução no desenvolvimento cognitivo,
geralmente abaixo do esperado para a idade
da criança ou adulto, o que pode levar a um
desenvolvimento mais lento na fala, no desenvolvimento neuropsicomotor e em outras habilidades (SASSAKI, 1999).

“A deficiência intelectual não é considerada uma doença ou um transtorno psiquiátrico, e sim um ou mais fatores que causam
prejuízo das funções cognitivas que acompaAlmeida (2007) escreve, contudo, que nham o desenvolvimento diferente do cérebro”
as mais comuns são:
(HONORA; FRIZANCO, 2008, p. 103).
Fator pré-natal-Condições genéticas: O
A deficiência intelectual, segundo DSMatraso cognitivo é causado por genes heredi- -IV tr. (2003) se resume em:
tários, que durante suas combinações, podem
a. funcionamento intelectual inferior à
sofrer algumas alterações de natureza gené- média: QI de aproximadamente 70 ou abaixo;
tica. A exemplo disso tem-se: a síndrome de
b. déficits ou prejuízos concomitantes
down ou a fenilcetonúria.
no funcionamento adaptativo atual, em pelo
menos duas das seguintes áreas: comunicaProblemas durante a gravidez: podem ção, cuidados pessoais, vida doméstica, habiresultar da má formação do feto ou embrião lidades sociais/interpessoais, uso de recursos
durante o período gestacional, resultante de comunitários, independência, habilidades acaproblemas que podem ocorrer no momento da dêmicas, trabalho, lazer, saúde e segurança; e
divisão das células. Problemas de saúde: po- Início anterior aos 18 anos.
dem-se citar também a sífilis, a rubéola e a toxoplasmose, que, se acometer a mãe nos três
Uma pessoa é considerada com deficiprimeiros meses de gestação, podem causar ência intelectual quando há comprometimento
DI ao bebê.
tanto na questão cognitiva quanto na adaptativa, pois se houver incapacidade em somente
Fator Perinatal- problemas ao nascer. uma das questões, não se considera como deSe, durante o parto, houve a falta de oxigênio ficiente intelectual (SASSAKI, 1999)
para o bebê, este está propício a desenvolver
um atraso intelectual.
Na infância as características de deficiência são identificadas logo nos primeiros
Fator Pós-natal- problemas de saúde: meses de vida em ações como a demora para
algumas doenças infecciosas, como a menin- firmar a cabeça, para sentar, andar e falar.
gite ou sarampo, que aflijam a mãe ou bebê, Com o passar do tempo, começa-se a notar diassim como, a exposição a produtos tóxicos ficuldades em outros aspectos, como compree a má-nutrição, podem ocasionar problemas ensão de regras, raciocínio lógico e normas,
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gerando assim dificuldades na aprendizagem essas pessoas, possibilidades de se desenvol(SASSAKI, 1999).
verem por si mesmas, sem superproteção, que
costuma ser comum no seio familiar que, na
As principais características apresenta- intenção de auxiliar e acolher, as tornam dedas são:
pendentes e com pouca iniciativa (MANTOAN,
1989).
A falta de concentração, entraves na comunicação e
na interação, além de uma menor capacidade para entender a lógica de funcionamento das línguas, por não
compreender a representação escrita ou necessitar de
um sistema de aprendizado diferente (RODRIGUES,
2009 apud ROSITO, 2015, p.29).

Para compreender o deficiente intelectual e implementar o seu processo educativo,
é necessário aceitar a condição de que o deficiente é, como todo o homem, um ser humano
com possibilidades, deveres e direitos (MANTOAN, 1989). Deve-se então, partir do princípio que o deficiente intelectual é um ser humano com possibilidades em nível educacional e
social, pelo que deve ser estimulado a um nível
do desenvolvimento cognitivo e nunca excluído
das ações sociais diárias (MANTOAN, 1989).

Uma pessoa com deficiência intelectual, devido às suas limitações cognitivas não
distingue entre o certo e o errado, apresentando características que tornam sua situação
com o meio menos sociável. “O aprendizado é
mais do que a aquisição de capacidade para
pensar; é a aquisição de muitas capacidades
especializadas para pensar sobre várias coiOs deficientes intelectuais são capazes
sas” (VYGOTSKY, 1991, p.55):
de adquirir conhecimentos complexos, desde que hajam condições favoráveis, e que a
Uma pessoa com deficiência mental apresenta pertur- adaptação às situações passem por equilíbrio
bações no comportamento adaptativo, possuindo detere organização entre os processos de assimilaminadas características: *não é capaz de perspectivar
o futuro, nem gerir comportamentos; *não estabelece ção e acomodação. É importante então, que
relações entre situações nem sabe contextualizar signi- se crie currículos que privilegiam as teorias do
ficados; *tem dificuldades no nível do comportamento desenvolvimento, levando em consideração os
emocional, nos trabalhos de grupo e cumprimento de períodos críticos da criança. Portanto, o conheregras sociais (QUEIRÓS, 2007 apud RIBEIRO, 2008,
cimento das sequências de desenvolvimento é
p.6).
imprescindível. Há unanimidade quanto à inteCada pessoa que possui deficiência gração/inclusão, o mais possível, do indivíduo
intelectual tem suas próprias dificuldades, ten- na vida normal de uma sociedade (PERREdo maior ou menor autonomia em situações NOUD, 1999).

do dia a dia. As maiores dificuldades que os
O currículo escolhido para uma criandeficientes intelectuais enfrentam estão relacionados à descoberta de novos conhecimentos, ça deficiente terá de respeitar o seu nível de
aptidão, deve se adequar ao seu perfil inteaptidões e nas resoluções de problemas.
rindividual, garantindo assim que os objetivos
A deficiência intelectual não termina na a atingir partam de pressupostos concretos.
sua condição orgânica e intelectual e não pode Surgem, então, os currículos alternativos e funser definida por somente um saber. Ela deve cionais que se destinam a desenvolver comser objeto de investigação de inúmeras áreas petências que permitam à criança deficiente
do conhecimento. A educação do deficiente in- funcionar de forma autônoma e eficaz nos ditelectual deve ser voltada aos hábitos de auto- ferentes ambientes em que se insere (PERREnomia e independência, portanto, definir bem NOUD, 1999).
o papel que cada um tem na interação com o
deficiente intelectual é fundamental para favorecer sua educação integral, proporcionando a
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A INCLUSÃO DO ALUNO PORTADOR
DE DEFICIÊNCIA INTELECTUAL
A inclusão do aluno com deficiência
avançou no decorrer na história, mas ainda
carece de envolvimento político, institucional e
familiar para que novos passos sejam dados,
pensando-se sempre na criança, que possui
expectativa e sentimentos (MANTOAN, 1989):
O princípio básico da inclusão escolar consiste em que
as escolas reconheçam diversas necessidades dos alunos e a elas respondam, assegurando-lhes uma educação de qualidade, que lhes proporcione aprendizagem
por meio de currículo apropriado e promova modificações organizacionais, estratégias de ensino e uso de
recursos, dentre outros quesitos (UNESCO apud MENDES, 2002, p. 56).

É imprescindível que haja uma relação de
apoio de toda a família, pois ela tem papel crucial
para que a inclusão aconteça, já que é por meio
do conhecimento dos direitos e da conscientização sobre a importância de a criança com deficiência frequentar uma escola de ensino regular.
Portanto, escola e família devem caminhar juntas
para que a criança seja incluída no âmbito escolar. Segundo a Constituição Federal de 1988:
É dever da família, da sociedade e do estado assegurar
à criança e ao adolescente, com absoluta prioridade, o
direito à vida, à saúde, à educação, à cultura, ao lazer
e a profissionalização, a liberdade, ao respeito, à dignidade e à convivência familiar e a comunitária, além de
colocá-lo a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão
(BRASIL, 1988, Art. 227).

Todas as crianças, com deficiência ou
não tem o direito de se sentirem seguras, precisam de amor, segurança e proteção. A inclusão é
uma possibilidade que se abre para o aperfeiçoamento da educação escolar e para o benefício de
todos os alunos, com ou sem deficiência:

A inclusão bem-feita contribui para uma
nova sociedade, que contempla transformações
em ambientes físicos: espaços internos e externos, equipamentos, aparelhos, meios de transportes; além de transformações sociais, na forma
como as pessoas percebem e entendem que a Toda criança tem direito fundamental à educação e
pessoa com deficiência, embora tenha limitações, deve ser dada a oportunidade de atingir e manter níveis adequados de aprendizagem, escolas regulares
são infinitamente capazes (MANTOAN, 1989):
A meta da inclusão é, desde o início, não deixar ninguém fora do sistema escolar, que deverá adaptar-se às
particularidades de todos os alunos[...] à medida que
as práticas educacionais excludentes do passado vão
dando espaço e oportunidade à unificação das modalidades de educação, regular e especial, em um sistema
único de ensino, caminha-se em direção a uma reforma educacional mais ampla, em que todos os alunos
começam a ter suas necessidades educacionais satisfeitas dentro da educação regular (MANTOAN, 1997,p.
56).

que possuam tal orientação inclusiva constitui 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 provêem uma educação
efetiva à maioria das crianças e aprimoram a eficiência
em última instância o custo da eficácia de todo o sistema educacional (SALAMANCA, 2000, p.134).

Para que uma escola seja inclusiva precisa atender às necessidades de todos os alunos
independente de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, entre outras, sendo seu
maior desafio envolver uma pedagogia focada
no aluno, capaz de educar e incluir todos. Nesse
sentido, o aluno com deficiência precisa se sentir
acolhido, aceito e trocar experiências com os outros alunos. Aranha (2004) escreve que:

Precisamos salientar que a família e a
escola são à base de formação para um cidadão. A inclusão de uma criança com deficiência começa na família. Ainda que a relação de
mãe e filho seja privilegiada, o pai e os irmãos
também devem cumprir suas funções:
Assim, uma escola somente poderá ser considerada
[...] quanto mais às mães permitem a participação do
pai no cuidado do bebê, e quanto mais o pai tem prazer
nisso, menos provável será a isolamento e a depressão da
mãe, e maior será a perspectiva de equilíbrio na família. A
atitude do “novo pai” merece atenção especial pelo fato
de ser ele um conhecedor de seus próprios sentimentos
em relação ao filho (PINCUS E DARE, 1987, p. 226).

inclusiva quando estiver organizada para favorecer a
cada aluno, independentemente da etnia, sexo, idade,
deficiência, condição social ou qualquer outra situação.
Um ensino significativo é aquele que garante o acesso
conjunto sistematizado do conhecimento como recursos a serem mobilizados (ARANHA, 2004, p. 27).
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A inclusão requer uma mudança educacional, uma vez que, que não limita apenas à pessoa com deficiência e sim, a todos os alunos. A
escola é a porta da inclusão e o começo da vida
social do indivíduo, portanto um aluno com deficiência precisa que se acredite em seu aprendizado,
principalmente no caso da deficiência intelectual,
pois quando estimuladas e incentivadas, elas mostram aprendizados e desenvolvimentos surpreendentes.
Muitos professores se sentem despreparados para atender os alunos com deficiência intelectual, devido à diversidade que esses grupos
apresentam em seu processo de apropriação do
conhecimento. A lei nº 9.394 de 20 de dezembro
de 1996, no art.63, garante no inciso lll: “Programas de educação continuada para profissionais
de educação dos diversos níveis”. Contudo, apesar do que está na lei, inúmeras falhas têm acontecido, o que tem causado danos significativos, impedindo os alunos de estarem realmente incluídos
na turma regular:
O professor, na perspectiva da educação inclusiva, não é
aquele que ministra um ensino diversificado para alguns,
mas aquele que prepara atividades diversas para seus
alunos (com ou sem deficiência) ao trabalhar um mesmo
conteúdo curricular. As atividades não são graduadas para
atender a níveis diferentes de compreensão, e estão disponíveis na sala de aula para que os alunos as escolham
livremente, de acordo com o interesse que têm por elas
(BAPTISTA, 2006, p. 13-14).

O aluno com deficiência intelectual tem
limitações impostas pela própria deficiência, mas
isso não significa que o mesmo não tenha condições de ser alfabetizado e incluso, tudo ao seu
ritmo e tempo, e cabe o professor ter a paciência
de esperar e acompanhar cada avanço.

no é único. Para que a inclusão aconteça dentro
da sala de aula, precisa-se fazer com que o aluno
esteja envolvido nas mesmas atividades que os
outros alunos. Segundo a Secretaria de Educação(SÃO PAULO, 2012), deve-se:
• tratar o aluno de maneira natural, não adotando atitudes
superprotetoras, infantilizada ou de rejeição;
• respeitar sua idade cronológica, oferecendo atividades
compatíveis relacionadas ao que está sendo ensinado aos
demais alunos;
• incentivar autonomia na realização das atividades;
• estabelecer objetivos, conteúdos, metodologias, avaliação e temporalidade de acordo com a necessidade do aluno; • dividir as instruções em etapas, olhando nos olhos
do aluno;
• respeitar o ritmo de aprendizagem, oferecendo desafios
constantes;
• repetir instruções/atividades em situações variadas, de
forma diversificada;
• estabelecer regras junto com o grupo de alunos procurando ressaltar a qualidade de cada;
• reforçar comportamentos adequados; e
• apresentar os espaços físicos construindo referências
que os tornem mais familiares (SÃO PAULO, 2012, p. 141).

Não há um método para exato para incluir
um aluno com deficiência intelectual, contudo,
existem estratégias e métodos que podem auxiliar
o professor e contribuir na aprendizagem como o
currículo funcional, a comunicação alternativa, a
flexibilização curricular, a tecnologia assistiva, dentre outros.
É necessária uma reflexão constante sobre métodos, estratégias, práticas e adequações
que auxiliem o aluno no processo de descobertas
e aprendizado, tendo sempre em mente que as
dificuldades aparecerão e devem ser superadas:
Para que as pessoas com deficiência realmente pudessem ter participação plena e igualmente de oportunidade, seria necessário que não
se pensasse tanto em adaptar as pessoas à sociedade e sim em adaptar a sociedade às pessoas
(JONSSON, 1994. p.61).

A verdadeira inclusão é primordial para
que o aluno com deficiência intelectual se beneficie do ensino regular. É necessário que o professor, como mediador e condutor da aprendizagem
na prática educacional, seja flexível, analisando e
A escola tem papel fundamental na socierevisando seu plano de ensino, e sempre que for
necessário, alterando, visando sempre ao desen- dade, uma vez que a vida social de todos começa
e a escola inclusiva deve proporcionar aos alunos,
volvimento do aluno em todos os aspectos.
vivências em seu cotidiano e também situações
Cabe ao professor refletir sobre as estraté- problemas relacionadas ao dia a dia, entrelaçangias que utilizará, pois nem todos os alunos apren- do-as a situações que se tornem significativas
derão com as mesmas, ainda que sejam todos para o aluno. A escola é o primeiro local fora de
deficientes intelectuais. A apropriação de conhe- casa que o aluno com deficiência intelectual terá
cimento acontece individualmente, pois cada alu- convívio com outras pessoas e é por isso que a
escola inclusiva se torna tão importante.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Vivemos em uma sociedade individualista onde a preocupação consigo mesmo é muito
maior que com os demais e, a inclusão, é exatamente o contrário disso, pois significa olhar o
próximo, se colocar no lugar dele, ouvi-lo e compartilhar suas dificuldades e conquistas.
A inclusão de crianças com deficiência intelectual em salas da rede regular de ensino
provoca receio na maioria dos professores, por tratar-se de uma deficiência defasada na capacidade cognitiva da criança. Este é o ponto em que a escola vai atuar para o seu desenvolvimento.
Ela se realiza na prática e não na preocupação conteudista da escola, em que o aluno
precisa cumprir uma meta de aprendizado. O professor deve se preocupar em auxiliar o aluno
para que o mesmo alcance um desenvolvimento satisfatório e não estar preocupado em apenas
cumprir o programa. Quando o profissional da educação se preocupa em cumprir o sistema,
está se enquadrando em um modelo tradicional de ensino, em que os alunos são um depósito
de conhecimento.
O professor deve aprimorar seus conhecimentos e práticas de ensino, para que consiga
atender as necessidades de todos os alunos e deve sempre apoiado pela escola e pelo Estado,
que deve fornecer capacitação por meio de cursos e reciclagens regulares, instrumentalizando
o professor para que o mesmo consiga proceder com sucesso na inclusão.
A família é um instrumento muito importante na vida dessas crianças, a aceitação e a
rápida procura de apoio, ajudam em seu desenvolvimento, ainda mais se for em uma escola inclusiva, onde realmente ocorra a verdadeira inclusão, e não apenas a inserção. Por isso, família
e escola devem andar sempre juntas, todos com os mesmos objetivos, que é aceitar, conviver
com as diferenças de forma natural.
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O PAPEL DA PSICOMOTRICIDADE NA
EDUCAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: Esse artigo tem como por objetivo apresentar e mostrar o papel da psicomotricidade
na educação inclusiva para pessoas com necessidades especiais. As informações deste artigo
são baseadas no conteúdo publicado no site Neurosaber, publicado em 2020, classificando-se assim, como uma pesquisa de cunho bibliográfico. Os resultados mostram que A psicomotricidade traz benefícios além do aprendizado nas salas de aula e da relação professor-aluno.
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INTRODUÇÃO

E

m uma sala de aula com um número grande de alunos, é possível observar que
há grande diferença entre cada um deles no processo de aprendizagem. Cada um
tem a sua própria maneira de aprender e absorver o conteúdo apresentado. Essa
diferença, se dá por diferentes razões, como por exemplo: problemas mais complexos como incapacidade intelectual ou mais simples como falta de atenção, indisciplina, excesso de energia
entre outros, que se não cuidados se tornam obstáculos na aprendizagem.
A psicomotricidade é um recurso muito importante para auxiliar e capacitar os alunos
para melhor assimilar o conteúdo de aprendizagem nas escolas. Pois é a partir da psicomotricidade que as crianças podem elaborar melhor seus movimentos e compreender e assimilar tudo
o que está ao seu redor. Além das capacidades básicas para obter um desempenho escolar
considerável, a psicomotricidade utiliza o movimento para atingir outras aquisições mais elaboradas, como o desenvolvimento intelectual.
Exercícios psicomotores tanto coletivamente como individualmente, têm por objetivo auxiliar a criança a vivenciar melhor seu corpo, adquirir e melhorar suas habilidades motoras,
desenvolver o esquema corporal, a orientação espaço-temporal, o ritmo, o equilíbrio etc. Assim,
a psicomotricidade traz benefícios além do aprendizado nas salas de aula e da relação professor-aluno.
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PSICOMOTRICIDADE: CONCEITO
Segundo estudos de Oliveira (1997),
o termo psicomotricidade é a ciência que estuda o ser humano através do seu corpo em
movimento e sua relação com o seu mundo
interior e exterior, sendo possível defini-lo como
a capacidade de determinar e coordenar mentalmente os movimentos do corpo.

Motriz: a ideia de movimento e força
está nessa parcela, representando um dos
itens mais importantes para o desenvolvimento
da criança.
Idade: é a etapa de cada um de nós
na vida.
O termo psicomotricidade surgiu pela
primeira vez com Dupré no ano de 1920, significando um entrelaçamento entre o movimento
e o pensamento. Desde 1909, ele já chamava a
atenção de seus estudantes sobre o equilíbrio
motor, denominando o quadro de “debilidade
motriz”. Ele formulou o termo psicomotricidade
a partir da estreita relação entre anomalias psicológicas e as anomalias motrizes

Essa ciência está relacionada com o
processo de maturação, no qual o corpo é a
origem das aquisições cognitivas, afetivas e
orgânicas, sendo sustentada pelo movimento,
intelecto e afeto, assim sendo a capacidade
psíquica do homem de realizar movimentos,
através da atividade psíquica que transforma
Para Oliveira (1997) “A psicomotricia imagem para a ação em estímulos para os dade é um caminho, é o desejo de fazer, de
procedimentos musculares do corpo (OLIVEI- querer fazer, o saber fazer e o poder fazer”: “A
RA, 2007).
educação psicomotora deve ser uma formação
de base indispensável a toda criança. Ela é um
É possível dizer que a psicomotricida- meio de auxiliar a criança a superar suas dide basicamente significa: usar uma concep- ficuldades e prevenir possíveis inadaptações.
ção de movimento organizado e integrado, de O indivíduo se constrói paulatinamente, através
acordo com as experiências vividas pelo ser da interação com o meio e de suas próprias rehumano, individual, cuja ação é o resultado da
alizações e a psicomotricidade desempenha aí
sua experiência própria e única, linguagem e
um papel fundamental. A educação psicomotosocialização. Inicialmente, a psicomotricidara pode ser vista como preventiva e educativa
de focava apenas no desenvolvimento motor.
na medida em que dá condições à criança de
Posteriormente, abrangeu o estudo da relação
se desenvolver em seu ambiente”. Abaixo poentre o desenvolvimento motor e o intelectual
de-se ver a psicomotricidade segundo alguns
da criança e só agora estuda a lateralidade, a
de seus precursores:
estruturação espacial, a orientação temporal e
as suas relações com o desenvolvimento inteA história da psicomotricidade, representada já um
lectual da criança (OLIVEIRA, 1997).
século de esforço de ação e de pensamento, a sua
A etimologia da palavra Psicomotricidade é: o prefixo grego psico (psyché = alma, espírito) foi atribuído ao estudo da mente humana
e a palavra motriz, por sua vez, está relacionada a movimento.

Como é possível identificar abaixo:
Psi: conclui-se que se refere ao aspecto emocional do ser humano e está ligado ao
sentimento da criança.
Co: a sílaba de agora faz referência à
cognição, ao processamento das informações
recebidas por todos nós.

cientificidade na área da cibernética e da informática,
vai nos permitir certamente, ir mais longe da descrição
das relações mútuas e recíprocas da convivência do
corpo com o psíquico. Está intimidade filogenética e
ontogenética representam o triunfo evolutivo da espécie
humana; um longo passado de vários milhões de anos
de conquistas psicomotora (FONSECA; 1988, p. 99).

Segundo o autor (1988), a educação
psicomotora é essencial para o desenvolvimento e progresso da criança durante seu crescimento. Ela atua, além da maneira educativa,
de forma preventiva a partir do momento em
que lida com o corpo humano como um ser indivisível, ou seja, compreende a relevância do
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corpo, do movimento e do aspecto subjetivo
de cada indivíduo em seu respectivo ritmo. Sobre o conceito, a autora do livro O Brincar e a
Criança do Nascimento aos Seis Anos diz:
Um bebê sente o meio ambiente como fazendo parte
dele mesmo. Não tem consciência do “eu” e se confunde com o espaço em que vive. À medida que cresce,
com um maior amadurecimento de seu sistema nervoso, vai ampliando suas experiências e passa pouco a
pouco a se diferenciar de seu meio ambiente (OLIVEIRA, 2000, p. 58).

É possível também, ressaltar, a importância do papel da Psicomotricidade no ato de
educar a mente e o corpo simultaneamente no
momento da formação da personalidade da
criança. A Psicomotricidade, como ciência, é
responsável pela melhora gradual no desempenho do aluno, capacitando-o a se desenvolver cada vez mais a partir de seu potencial
motor.A psicomotricidade proporciona para a
criança, um auxílio que aumenta seus recursos
frente aos desafios surgidos na vida escolar,
no dia a dia do ambiente doméstico e em outras etapas de sua autonomia e descoberta de
si (OLIVEIRA, 2000).
Ainda sobre a definição de cada autor,
Coste também explica o conceito da psicomotricidade: “Psicomotricidade é resultante de
um longo processo, pois nasce com a história
do corpo, processo este muitas vezes marcada por cortes revolucionários e reformulação
decisiva, mas que culminam em concepções
modernas, que nos permitem compreendê-las”
(COSTE; 1978, p. 7).

DOS OBJETIVOS DA
PSICOMOTRICIDADE
Nesta perspectiva Coste (1978), afirma
que como qualquer ciência, a psicomotricidade tem objetivos nos quais se baseia seus estudos, para assim explicar a necessidade de
suas ações e atitudes dentro da educação inclusiva. Dentre esses objetivos, é possível identificar:

•Incentivar a criança a praticar do movimento em todas as etapas de sua vida. Ou
seja, é preciso mostrar a criança a importância de se praticar atividades físicas e mostrar como isso pode afetar de forma positiva
sua vida e seu futuro. Não há, claro, uma
necessidade de se forçar a criança, mas sim
incentivar, esse ponto é muito importante de
se notar e respeitar a diferença. Há muitas
maneiras de se incentivar a criança a brincar
usando movimentos do corpo, como atividades ao ar livre, ou que despertem sua curiosidade, para que ela cresça com o hábito
de sempre cuidar do corpo tanto quanto do
intelecto (COSTE, 1978).
• Estimular a coordenação motora respeitando o objetivo desejado da criança.
Esse ponto é muito importante reconhecer e respeitar a vontade da criança, sem
força-la a fazer algo que não quer ou que
ainda tenha limitações. A coordenação
motora pode ser usada e incentivada em
brincadeiras e atividades em grupo e ao
ar livre, bem como as atividades físicas
(COSTE, 1978).
•Induzir a capacidade de percepção por
meio do conhecimento dos movimentos e
da resposta corporal. A criança pode e deve
conhecer o próprio corpo e seu espaço.
Aqui ainda podemos incluir o respeito pelo
espaço pessoal de cada indivíduo. Como
pessoas, há a necessidade de se ter o próprio espaço respeitado pelos outros, aquele
círculo em volta que deve ter quando há a
necessidade de ficar sozinho, por vontade
ou por segurança, e esse espaço não deve
ser desrespeitado. Assim a criança aprende
tanto que o espaço dela deve ser respeito
pelos outros e que ela também, como pessoa integrante da sociedade, deve respeitar
esse espaço individual dos outros. Assim a
sociedade consegue se desenvolver e crescer mais tolerante perante as diferenças e
limitações de cada um (COSTE, 1978).
•Motivar a descoberta de expressões de
si mesmo. Saber como se expressar é uma
lição muito valiosa para se aprender, e quanto antes se aprender e entender como se ex1141
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pressar se posicionar diante do mundo e das
pessoas, melhor será para a criança e seu
futuro. Essa habilidade é fundamental para
que se tenha um futuro promissor onde se
respeita sua identidade e autonomia. Hoje
em dia em especial com o acesso ilimitado
a informação que a internet proporciona, é
imprescindível, que se entenda seus limites
e saiba usar sua voz para aquilo que não lhe
seja viável ou condiz com a sua forma de viver. Há muitas coisas nos quais as pessoas
passam por não saberem como se expressar,
e isso vale para todas as fases da vida e em
todos os setores. É possível evitar frustrações
e tomadas de decisão errôneas quando se
aprende a importância de se expressar e ser
quem você. Além de ajudar na empatia para
entender uns aos outros (COSTE, 1978).
•Impulsionar a ação criativa e emocional.
Até pouco tempo, ou pode-se dizer até a última geração, ser emocional ou expressar as
emoções era quase considerado um Tabu,
principalmente se a pessoa que está mostrando algum tipo de emoção, ou passando
por um momento emotivo, é do sexo masculino. Infelizmente, a sociedade foi criada, até
pouco tempo atrás, para acreditar e associar
a demonstração de afeto e tristeza, como
uma fraqueza. Chorar em público, por exemplo, era errado e pronto. Muitos pais ensinam
seus filhos que chorar em público era algo
errado, e por isso deveria ser castigado, evitando assim da criança desenvolver e aprender como lidar e demonstrar suas emoções.
Isso também afeta diretamente o lado criativo
da criança, principalmente quando a criança
é repreendida por fazer algo criativo e não
incentivada, como deveria ser. Um bom diálogo e um bom entendimento de como deve
se agir perante tais situações, pode mudar o
rumo de como nossa sociedade vive. Deixar
que se demonstre afeto, é além de qualquer
coisa, uma forma de igualdade, onde homens
e mulheres devem ser considerados igualmente seres humanos, com medos, receios,
sonhos, desejos, e sentimentos em geral. E
esses sentimentos devem ser expressados
e entendidos, para que a saúde mental seja
saudável e bem vinda (COSTE, 1978).

•Usar o corpo para rolar, engatinhar, andar com um pé só, andar para os dois lados,
pular, dar cambalhota, fazer brincadeiras
com os dedos e mãos, entre outras. Como
já foi falado neste artigo, usar o corpo de
forma saudável é essencial para o desenvolvimento de cada criança, principalmente sua
relação com as outras pessoas e o respeito
ao próprio corpo, evitando muitos traumas
e dores no futuro, no qual algumas pessoas
passaram na vida, por não entenderem da
importância do seu próprio espaço pessoal
(COSTE, 1978).
•Estimular e respeitar a interação social.
A sociedade se faz de pessoas, e essas
pessoas precisam lidar com regras para
conviverem de forma a respeitarem umas as
outras. Porém, não se havia uma educação
voltada para a convivência em sociedade, e
isso explica muito o que vivemos com guerras, pobreza, indiferença, violência, etc. Essa
falta de educação voltada para a interação
social, cria pessoas que crescem apenas
conhecendo o egoísmo como forma de sucesso, ou chave para o sucesso. Onde para
o seu próprio bem e dos outros, na verdade é totalmente o contrário, só há sucesso
quando todos sejam capazes de se realizarem como pessoas e profissionais, independentemente de suas origens e habilidades
(COSTE, 1978).
•Estabelecer a consciência e o respeito
ao espaço de outras pessoas. Como já foi
citado nesse artigo, esse ponto é essencial
no objetivo da psicomotricidade (COSTE,
1978).
•Validar a importância da autoestima
e da identidade individual. Se reconhecer
como indivíduo, e entender e respeitar a si
mesmo é uma lição que mudará o rumo da
civilização que se conhece hoje. Autoestima
tem um papel muito mais importante e relevante na história do ser humano como se tinha pensado antes. Hoje é possível analisar
estudos apenas voltado para esse tópico, independentemente da psicomotricidade. Mas
que dentro dela, já há uma parte essencial
no qual as pessoas podem ter um controle
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da própria vida muito diferente das que tive- cialidades, compreendendo e aceitando suas
ram seus pais e avós, por exemplo (COSTE, condições cognitiva, afetiva, psíquica- emocio1978).
nal, social, contribuindo para o desenvolvimento de suas competências e habilidades.
•Desenvolver a capacidade sensorial.
A didática da Escola Nova ou DidátiDentro da psicomotricidade esse tópico da ca Ativa vem ao encontro da escola inclusiva,
capacidade sensorial é fundamental para tendo o mesmo objetivo, onde entende-se que
que se desenvolva todos os outros objetivos na direção de aprendizagem, o aluno é o suaqui citados (COSTE, 1978).
jeito da aprendizagem. Dessa forma, o centro
da atividade escolar não é o professor nem a
•Induzir a confiança e a crença em si matéria, e sim, o aluno ativo e investigador. Os
mesma. A confiança em si mesmo é como a
adeptos da escola nova dizem: o professor não
autoestima, é saber e reconhecer seu valor
ensina, mas auxilia o aluno a aprender. A diperante a sociedade. É aprender que você
dática inter-relacionada o aluno, professor e o
como indivíduo no meio de tantas outras
conteúdo adquirido através do conhecimento,
pessoas, tem seu valor único e intransferível.
Saber que não há no mundo ninguém igual transmitido e determinando a educação dentro
ao outro, mesmo irmãos gêmeos idênticos da escola (LIBÂNEO, 1999).
não são iguais, são pessoas diferentes e
A psicomotricidade vem justamente ao
igualmente importantes para o mundo (COSencontro desse conceito, onde a criança pode
TE, 1978).
aprender e se desenvolver sem seguir um pa•Permitir à criança reencontrar o gosto drão direcionado a todas as crianças, ao seja,
sensório-motor pelo movimento e regulação entende-se que cada criança pode e deve
tónica, sendo possível depois a apropriação aprender de maneira única e singular dentro
dos processos simbólicos, com forte acentu- das suas competências e limitações, emocioação da componente lúdica (COSTE, 1978). nais e físicas (LIBÂNEO, 1999).

EDUCAÇÃO INCLUSIVA E
PSICOMOTRICIDADE
Segundos estudos, quando se fala em
inclusão lembra-se logo do acesso de pessoas com necessidades especiais à educação e
demais espaços na sociedade. Porém incluir
uma criança com essas necessidades vai além
de apenas inseri-la na escola com as outras
crianças, ou colocá-la no mesmo espaço com
outras crianças que não apresentam as mesmas necessidades.

Ao ser a ponte do conhecimento para o
aluno, o educador, deve identificar então, quais
são as dificuldades e habilidades de cada
criança, para auxiliá-la a desenvolver o máximo
de seu potencial. Assim não se elimina ou nega-se as limitações de cada criança, mas sim
identifica-se e as trabalha de forma compreensiva (LIBÂNEO, 1999).

QUATRO PILARES DA EDUCAÇÃO

De acordo com Delor (1999), os quatro
pilares da educação devem ser princípios em
Incluir é garantir o que a Constituição que o educador seja a ponte de conhecimento
Brasileira já prevê desde 1988. Educação é di- e a criança produza o seu próprio método.
reito de todo cidadão. Isso inclui todas as classes, raças e gêneros. Inclusive qualquer pessoa
Juntando uma boa didática que forneque apresente diferença de desenvolvimento. cerá o conhecimento implicando em conteúdo
A educação inclusiva significa uma educação versus socialização. Isso é exercido pelo edude qualidade para todos. Considerando e res- cador com determinados objetivos pedagógipeitando as possibilidades dos alunos e que cos que com o decorrer do tempo serão pasoportunize o desenvolvimento de suas poten- sados (Ibid, 1999).
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Delors (1999) explica o desenvolvimento da educação nas escolas em quatro pilares
da educação, sendo eles:
•Aprender a conhecer: quando se aprende a conhecer, pode-se então tirar proveito
do conhecimento adquirido. Sendo assim,
através dos estudos é possível mobilizar a
sociedade e os conceitos e valores de cada
geração. É possível então afirmar que com o
conhecimento, as pessoas conseguem compreender o mundo que as rodeia e ter o prazer
de descobrir. Aprender para conhecer: exercitando a atenção, a memória e o pensamento.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

O procedimento metodológico usado
neste artigo é essencialmente baseado em
pesquisa bibliográfica de abordagem descritiva e documental. O proceder metodológico, ou
abreviadamente denominado de metodologia,
basicamente significa a escolha do método
dedutivo ou indutivo, bem como as tipologias
de pesquisa como ferramenta a ser utilizada,
podendo ser de diferentes maneiras e formas,
como por exemplo, pode ser experimental, te•Aprender a fazer: para aprender a órica, exploratória, explicativa, bibliográfica, dofazer é necessário falar e explicar, fa- cumental, qualitativa, quantitativa, etc.
zer se entender, e então dessa forma a
criança terá mais facilidade em praticar
Os principais autores explorados nesta
o que deseja, ligada à formação profispesquisa são Oliveira (2000), Fonseca (1988)
sional, mas não de uma forma rotineira.
e Coste (1978) no qual suas falas e experiên•Aprender a viver juntos: a partir do mo- cias foram base para entender o conceito da
mento que em que se aprende a conviver psicomotricidade e sua importância para o
em sociedade é que aprende-se a ganhar e novo modelo de educação inclusiva e dinâmia perder, aceitar o não e o sim, e saber en- ca.
tão a importância que é ter ao lado pessoas
dispostas a ajudar durante a vida. A educaNesse artigo foram analisados alguns
ção não conseguiu modificar nenhuma situação para evitar conflito. É difícil colocar na artigos de outros autores, documentários, temente do ser humano a não violência devido ses e pesquisas científicas que discutem e
ao ego das suas qualidades e o desfavore- apresentam reflexões, sugestões que podem
cimento das dos outros, a concorrência tam- contribuir para uma maior compreensão do
bém faz com que pensem somente em si. conceito da psicomotricidade.
•Aprender a ser: ninguém aprende a ser,
é nos dado à liberdade e a partir daí sabe-se
os direitos e deveres como cidadão sendo
assim o uso que fazer-se dela. É necessário que o ser humano conheça a si mesmo,
como indivíduo, para só então, depois se relacionar com os outros. A educação deve
ser desenvolvida desde cedo, pois ela contribui para a responsabilidade social e a inteligência emocional (DELORS, 1999).

A educação inclusiva deve atuar em
todos os níveis e modalidades de ensino, oferecendo a todas as pessoas a igualdade de
oportunidades dentro da sociedade. O estudo de Morin (2000) ajuda aprofundar a visão
transdisciplinar na educação, ou seja, entende-se que hoje o conhecimento não pode ser
mais entendido como uma ferramenta pronta e
acabada apenas.

Os autores citados, bem como as páginas dos websites, são essenciais para entender a psicomotricidade e sua função na educação inclusiva. Ler e entender o ponto de vista
de cada autor é necessário para usar e praticar
essa metodologia nas escolas, principalmente
as escolas públicas, onde há uma necessidade
maior de atenção devido a falta de recursos,
tanto financeiros quanto humanos.
No artigo, podemos identificar de forma descritiva esse conceito e seu papel na
transformação na forma de educar no mundo
moderno, onde temos maior acesso à informação e acesso a teorias globais que podem e
devem ser consideradas no plano de aula para
mudar o rumo de uma civilização de maneira
única.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Sendo educação infantil a primeira experiência de educação escolar vivenciada pela
criança, é de essencial importância que esse processo educativo esteja voltado para seu desenvolvimento total, evidenciando todas suas características cognitivas, sócio afetiva e psicomotora.
O ponto de partida e de chegada de uma prática está na ação e estas se traduzem na
intenção educativa de ampliar a capacidade do aluno em relação a: expressar-se através de
múltiplas linguagens e posicionar-se diante da informação, interagir de forma crítica e ativa com
o seu meio, ou seja com o seu lugar na sociedade. Buscando, assim, alcançar com a educação
psicomotora, que a criança brinque com o objeto e entre si, se expresse com o corpo, construa-se no tempo e no espaço.
Através de atividades lúdicas as experiências corporais são vivenciadas com brincadeiras, jogos, danças que exploram lateralidade, agilidade, atenção, memória, coordenação motora
global, equilíbrio e percepção de espaço-temporal. As descobertas que as crianças fazem com
seu próprio corpo, do corpo dos outros e do meio que estão inseridos, são resultados desse
desenvolvimento através do ensino psicomotor, e a educação inclusiva, sendo a capacidade
de execução de movimento, a construção de novos conceitos prevenindo então dificuldades de
aprendizagem e preparando as crianças para as etapas seguintes da vida e seus desafios.
Segundo Frug (2001) o aluno com necessidade especial intelectual tem direito à educação motora, tanto quanto um aluno sem necessidades especiais, devendo ser estimulado de
forma adequada e partindo sempre do princípio básico: a consciência corporal. Para que assim
possa ter todas as oportunidades necessárias que um indivíduo precisa para construir o conhecimento e desenvolver seu melhor potencial e mudar a sociedade como um todo.
Assim o trabalho da psicomotricidade vai além da motricidade, existindo uma preocupação maior com os sentimentos e emoções da criança, na criação do vínculo afetivo entre
professor e aluno, como também na formação geral, tanto psicológica, moral quanto intelectual.
A sintonia e relação entre os aspectos cognitivos e psicomotores para o êxito no desenvolvimento da criança com necessidades especiais é de extrema importância. Onde somente em
uma escola totalmente inclusiva e com trabalho bem planejado e interdisciplinar pode-se obter
êxito na minimização das dificuldades em aquisições para sua inserção no contexto escolar e
quem sabe no bom e natural aprendizado, que toda a sociedade tanto almeja. Destacando que
o trabalho de consciência corporal favorece o ajuste efetivo e emocional, a espontaneidade,
socialização e a organização perceptiva, o respeito às regras, conseguindo assim o alicerce no
desenvolvimento integral da criança.
Entendendo-se a psicomotricidade e a individualidade de cada criança é possível incentivar o que cada uma tem de melhor e explorar o que há espaço para aprimoramento. Assim
desenvolvendo o lado afetivo de forma compreensível e igualitária ao lado intelectual. A psicomotricidade é apenas uma ferramenta na busca pela igualdade reconhecendo as diferenças e
individualidades, porém como qualquer outra ferramenta, ela em si sozinha não fará mudanças
significativas ou válidas se o educador não estiver disposto a aprender a reconhecer velhos hábitos que precisam ser mudados, tanto como educador como indivíduo comum na sociedade.
Essas mudanças devem ir desde a crença de como “educar” até os conceitos mais complexos
da sociedade como um todo.
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É importante antes de qualquer coisa, entender quais mudanças são necessárias e
quais são os motivos para essas mudanças serem necessárias. Como toda mudança de comportamento, é preciso tempo para implantação e adaptação, ou seja, é preciso entender que a
teoria as vezes não condiz com a realidade, principalmente no Brasil onde a educação em si já
é precária e carente, então é necessário que se conheça a ferramenta mas aceite que ela é uma
das maneiras de se alcançar a igualdade e que o processo de mudança nem sempre será fácil
ou simples.
Mudanças são complexas e as vezes muito cansativas, porém por um bem maior, é preciso sempre focar no objetivo para melhorar e continuar sempre em busca de melhores soluções
para que enfim, todas as pessoas, independentemente de suas condições, físicas ou mentais,
tenham uma educação ideal e de qualidade, onde cada um tenha o seu potencial explorado ao
máximo, para o seu próprio sucesso dentro do que lhe cabe. Além disso o educador precisa
também aceitar seu papel de ponte e não de detentor do conhecimento absoluto, para que todos
possam crescer como pessoas e profissionais. O conhecimento é para todos e de todos.
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A EDUCAÇÃO NO BRASIL E O PAPEL DOS
EDUCADORES

RESUMO: É recorrente há muitos anos as suposições sobre qualidade de ensino no Brasil, desde o princípio, ainda na época do império e suas negociações com a ordem Jesuítas para o
ensino das letras, entretanto, sem se aprofundar tanto nessas questões, este artigo, tem o
intuito de tratar, qual o papel do educador no processo de letramento na educação infantil,
período em que ocorre a transição das crianças em creches, com poucas ou nenhuma atividade lúdica preparatória para seu processo de alfabetização. Esse artigo, por outro lado, não
tem a intenção de questionar ou mesmo, aventar possíveis falhas ou mesmo falta de cuidado
que por ventura pode também fazer parte das suposições acerca do processo do letramento.
O que propõe é um olhar do ponto de vista dos educadores, e as ferramentas atuais que são
disponibilizadas para que seu trabalho seja elaborado de uma forma satisfatória.

Palavras-chave: Qualidade; Ensino; Educador; Educando; Processo.
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INTRODUÇÃO

E

ste artigo, se propôs as avaliar o processo atual de letramento para os educandos
da educação infantil, entendendo que para uma sociedade é vital que seus indivíduos sejam capacitados e letrados para que ao longo de suas vidas busquem
seu desenvolvimento e, por conseguinte, façam com que sua comunidade se desenvolva, não
apenas culturalmente, mas financeiramente. Portanto, a capacitação das pessoas envolvidas no
processo de transmitir conhecimento é cada vez mais importante e é considerada uma tarefa
bastante complexa no meio do processo educacional da atualidade.
Para avaliar o processo de aprendizagem, foi necessário sobretudo, avaliar certa parte
histórica da educação no Brasil, e o artigo, procurou estabelecer o vínculo entre a prática pedagógica da leitura/escrita e a sociedade que permeia a escola, ou estabelecimento de ensino,
desta forma, foi possível estabelecer um parâmetro muito importante entre o que se se ensina e
o que o aluno retém deste processo. Por conta destes fatores, se faz necessário, a busca constante de alternativas modernas para facilitar o processo de formar a parte crítica dos estudantes
e com isso, possam desenvolver diferentes maneiras para que os alunos possam se expressar,
com linguagem, gestos, desenhos etc.
Baseado nesses pilares, este artigo, procura de uma forma abrangente, mas não aprofundada, entender e conhecer os atuais métodos de desenvolvimento do letramento e da escrita,
o artigo procura ainda, compreender qual método de ensino deve ser adotado, qual é o mais
eficaz, qual engloba a maior parte das questões que hoje permeia a cabeças dos educadores,
como por exemplo, como tratar igualmente os desiguais em uma sala com indivíduos com histórias tão distintas e com um meio ambiente muitas vezes dissociado da realidade do ambiente
escolar.
No Brasil a história do processo de alfabetização, se iniciou com os métodos, diferentes
modelos entraram em disputa com a finalidade de garantir um modo de inserir no mundo a cultura de letramento e a partir das disputas pelo qual melhor método, surgiram uma série de teóricas
e temáticas dos estudos e pesquisas para este contexto.
As dificuldades enfrentadas pelos alunos ao final do século XIX, principalmente nas escolas públicas, deu início a uma série de debates, para buscar uma saída para o problema, e
esta temática tomou mais forma de consciência a partir da proclamação da república, momento
em que a prática de leitura escrita, toma maior força, isso já no final do próprio século XIX. Conceição (2011).
A partir da proclamação da república, a educação passou a ser encarada como uma
prioridade e uma visão de modernidade, já que até então, saber ler e escrever eram práticas de
apenas uns poucos indivíduos em ambientes exclusivos ou nas escolas do império.
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Uma das primeiras opções de educação, eram nas chamadas escolas Régias, ainda na
época do império, que ofereciam uma condição precária de processo de ensino, onde dependia
muito mais do empenho dos professores e dos alunos e seu início se dava com o uso das cartas
de ABC, com o uso dos chamados métodos de marca sintética ou método sintético, que funcionava “da parte, para o todo”, e envolvia soletração, fonética e silabação. Conceição (2011).
João de Deus, um poeta português, em 1876, publicou um documento chamado Cartilha Maternal ou Arte da Leitura, que deram o nome posteriormente como Método João de Deus,
essa cartilha foi bastante difundida no início da década de 1880, esse método consistia em
iniciar o ensino da leitura pela palavra e então posteriormente, analisar seus valores fonéticos.
A partir da primeira década da república, surgiu um novo conceito, chamado método
analítico, que diferente do método da marcha, instruída que o ensino partisse do todo, para depois analisar as partes que constituíam as palavras. E em 1920, surge pela primeira vez o termo
Alfabetização, que designava o ensino inicial da leitura e escrita (CONCEIÇÃO, 2011).
A partir de meados de 1920, um novo método passa a ser implantado, que é o método
misto ou eclético, que são métodos analítico/sintético ou vice e versa, sua utilização vai ocorrer
até o final da década de 1970.Em 1980 o Brasil para a implantar um modelo chamado Construtivismo, não é um método de ensino, sim de pensamento, que visa excluir os métodos, como
conceito de alfabetização, e a partir do pensamento Construtivista, surge uma nova forma de
alfabetizar, utilizando mecanismos processual e construtivo com etapas contínuas e hipotéticas
(CONCEIÇÃO, 2011).
A partir de então, deu-se início a um novo fenômeno, os chamados casos de analfabetos funcionais, pessoas que leem, mais não tem compreensão do que leram, com isso, surge
o termo Letramento, que consiste em mensurar, e ensinar, aos indivíduos a capacidade de ler,
escrever e fazer uso deste conhecimento em seu dia a dia, criando poder de argumentação e
garantindo mais significado para o processo de aprendizagem (SOARES, 2004).
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LEITURA E VIDA SOCIAL

O PROFESSOR E OS GÊNEROS
TEXTUAIS

Por muitos anos no Brasil, saber ser fazia parte do sonho de muitos brasileiros, em
sua maioria, pessoas com mais idade em que
foram negados esse direito, em muitas questões por conta de falta de projetos do Governo,
mas também muitos casos em que a família,
por conta de inúmeras questões, entre elas
necessidades básicas do núcleo familiar, optaram em mandar seus filhos para o trabalho,
em detrimento do seu ingresso ao letramento
(BRASIL, 1997).

Os professores são agentes de transformação para o processo de conhecimento
prévio dos alunos, as práticas pedagógicas
dos professores, são as ações onde os alunos
passam a obter conhecimento do método, da
função do professor como agente transformador para o futuro saber dos seus educandos.
Desta forma, cabe ao professor, avaliar seus
alunos baseados no contexto social e cultural
de onde vivem, para desta forma, buscar métodos eficazes do processo do letramento. Para
Ao longo dos anos, entretanto, foram Kleiman (2007):
apresentados diversos programas com a finalidade de eliminar o índice brasileiro de anal- Somente através das pesquisas é possível conhecer
fabetismo e surgiram programas como o MO- onde deve ser focado os estudos, quais métodos aplicar, quais as expectativas dos pais dos alunos, como
BRAL, Ciclos de Cultura e atualmente o EJA. dimensionar uma sala de aula, para que não haja comEsse processo não termina, ainda nos dias de prometimento do processo, bem como subvalorização
hoje, o Brasil ainda possui pessoas analfabe- do professor com turmas muito pequenas. As pesquitas, e ainda um problema dos alunos que saem sas, principalmente as quantitativas, podem conhecer
da escola, sem saber ler e escrever, contudo as perspectivas específicas de cada região e os contextos de uso e apropriação da escrita, o que vai permitir
é evidente o valor do letramento na vida das uma avaliação mais assertiva da realidade de cada grupessoas, uma pessoa que não é alfabetizada po de alunos (KLEIMAN, 2007, p.269).
é como se fosse uma pessoa deficiente, pois,
não tem liberdade de ir e vir, enfrenta problePara isso, uma prática diferenciada
mas no mercado de trabalho, são pessoas ex- será necessária, para entender onde os alucluídas de sua identidade de cidadão, vive –se nos devem ser inseridos e em quais tipos de
em uma sociedade de escrita, desde de apare- leitura. É fundamental que a escola, mude o
lhos na palma da mão, portanto, apenas saber seu ambiente, para que as práticas de leituras
decodificar as palavras, não pode ser conside- ocorram dentro do contexto para que seja visrado uma pessoa letrada, pois, esta não possui ta como atividades importantes, para que seja
argumento para sua leitura com interpretação, aplicado diferentes gêneros textuais (KLEIMAN,
que são exigências do mundo atual (BRASIL, 2007).
1997).
A função principal em trabalhar com os
Por fim, cabe ressaltar que a leitura é a gêneros textuais é entender como será possíprincipal ferramenta que um indivíduo precisa vel através do meio social, direcionar o procespossuir como elemento de comunicação e in- so ensino/aprendizagem, como uma prática
tegração social, pois sem leitura, esse sujeito pedagógica mais abrangente. Para Marcuschi
acaba por ser excluído como pessoa e como (2010), utilizar a metodologia usando gêneros
cidadão.
textuais, gera uma oportunidade para lidar com
as diversas línguas em seu habitat mais natural
de comunicação.
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Deste modo os diferentes gêneros texA PRÁTICA DA LEITURA DE
tuais, são como guias ou modelos de referênPRODUÇÃO TEXTUAL
cias para comparar as práticas de leitura/escrita, pois, pelo seu modo de escrita é possível
Segundo Santos (2007), o dito popuentender a que tipo de gênero pertence (BAR- lar afirma que a prática leva a perfeição, isso
ROS, 2011).
se aplica a prática da leitura, quando os alunos são incentivados a praticar a leitura atraOs gêneros são formas de comunica- vés de produção textual, esse procedimento
ção, onde de uma forma geral, determina uma gera grandes oportunidades para estes alunos,
forma, um jeito de falar/escrever de uma co- pois, desta forma, tornam-se um eficiente leitor.
munidade, de forma que todos daquele grupo
de identifica com a linguagem, como um crítico
Santos (2007), afirma que a leitura e
de cinema, uma receita de bolo, ou mesmo em a produção de diferentes tipos de textos são
determinadas profissões. Os gêneros interme- importantes para o domínio do letramento. Na
deiam e integram as práticas as atividades do escola, é importante que os contextos da leitutipo de uma linguagem. São referências fun- ra e a produção destes testes, levem em considamentais para a construção dessas práticas deração as funções e o usos do gênero, pois, a
(ROJO, 2006).
leitura e a produção dos textos são importantes
O ponto principal da comunicação é
criado a partir do domínio em relação à leitura/escrita, sem esse domínio, é possível que
haja grandes perdas da via sócio e cultural do
indivíduo Diante disso, professor precisa observar que, em função do tipo de atividade e
da finalidade, a diferentes modos de ler: leitura
de lazer, entretenimento; “Leitura articulada às
ações da vida diária; leitura de orientação e
formação pessoal; leitura de instrução para atividade profissional; leitura de estudo (BRITO,
2007), para cada tipo de leitura, deve ser exigido pelo professor, um tipo de domínio, e assim,
suas interferências para a evolução do aluno
neste processo.
As práticas e os entendimentos das
funções pedagógicas, efetuadas no decorrer
de leituras realizadas para a construção desse
estudo, pode-se observar que o termo letramento é muito importante para a vida social e
cultural de todos, ou seja, é a integração social
das pessoas, é a tomada de consciência de
seus direitos e deveres.

para entender as diferentes formas e finalidades de cada texto.
A leitura de texto perceptível faz com
que torne possível a formação de um indivíduo
com domínio da leitura e escrita. Portanto, importância as práticas de leitura e escrita com
vários tipos de gêneros textuais sejam trabalhadas frequentemente nas salas de aulas (SANTOS, 2007).
Praticar a leitura e escrita, diariamente,
principalmente no processo de desenvolvimento do aprendizado, fará com que o aluno, passe a dominar mais rapidamente o processo,
bem como tornar o aluno, uma pessoa mais
crítica e com maior poder de argumentação.
Esse processo, porém, se faz necessário, adequado direcionamento para a prática de produção textual desses alunos, para que estes
tenham bons resultados em relação à leitura,
portanto, o professor tem neste processo um
papel fundamental. Faz-se, ainda, necessário
que o professor faça uma reflexão com os alunos, mostrando a cada um deles quais os pontos que devem ser observados em suas produções (SANTOS, 2007).
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Para Soares (2001), a estrutura e a organização do texto, a coesão textual e os níveis
de informação e até mesmo a própria disposição do texto não padronizados, se trata de
uma narrativa, uma dissertação, uma argumentação, um editorial, uma notícia de jornal ou
mesmo de uma receita culinária, todos estes e
muitos outros, são considerados gêneros textuais SOARES, (2001).
Por fim, cabe enfatizar que trabalhar
com a produção de textos, concluindo, tornamos a enfatizar a seguinte ideia: Trabalhar com
produção de textos ajuda muito no processo
de aprendizagem da leitura e escrita dos alunos. Neste ponto, o papel do professor é fundamental, para que estes despertem o gosto
pela leitura, com aulas interessantes e criativas
(SANTOS, 2007).

zer parte do processo de educação base, com
a inclusão das creches e pré-escolas. Onde a
partir do reconhecimento desse processo, houve a divisão do processo da entre educação
infantil, fundamental e médio.
A educação Fundamental passa a ter 9
(nove) anos de duração, e os alunos passam
a ser matriculados a partir dos 6(seis) anos de
idade, enquanto as creches cuidam das crianças de 0 (zero) aos 03 (três) anos e a pré-escola para crianças entre 04 (quatro) e 05 (cinco)
anos. Desta forma, a inclusão das crianças no
ensino fundamental, tem como objetivo inserir as crianças no processo de aprendizagem
para que estes alcancem um melhor nível de
escolaridade (BRASIL, 1997).

Todas estas novas diretrizes que ocorreram a partir dos anos 90, apresentava problemas conceituais, inclusive com relação as
EDUCAÇÃO INFANTIL & EDUCAÇÃO
regras de transições das idades das crianças,
FUNDAMENTAL
afinal, nos princípios anteriores, elas conheciam a escola, somente a partir do ensino funA constituição Federal, promulgada em damental e, portanto, sem referência do que
1988, em um dos seus artigos, estabelece que ocorria em processo anterior (BRASIL, 1997).
a educação é um direito que deve ser garantido como obrigação pelo Estado e também
A partir dessa mudança, o papel do
da família, pois, a educação visa o desenvolvi- educador para a ser de vital importância, afinal,
mento das pessoas e visa a preparação para o em cada etapa, eles, os alunos precisam ser
mercado de trabalho. E posto desta forma, a preparados, não apenas do ponto de vista da
educação é um dos direitos fundamentais das educação, como também, psicológico para os
crianças, jovens e adolescentes. Por este mo- anos seguintes, com isso, evitando os impactivo, deve ser gratuita dos 04 aos 17 anos de tos no processo de aprendizado destas crianidade (BRASIL, 1997).
ças, que devem aprender de forma, gradual
O que se sabe, que anteriormente a
constituição de 1988, já havia muitos movimento para o processo de gratuidade e modelos de educação, entretanto, se avaliar um
passado não muito recente, mais basicamente na década de 959, perceberá que naquela
época, a educação era um processo limitado a
poucas pessoas e que mudou apenas a partir
da Lei de diretrizes e bases da educação nacional (LDBEN), de 1961, quando os Estados
e Municípios passaram a ter autonomia, essa
lei teve algumas alterações ao longo dos anos
e a principal dela aconteceu a partir dos anos
90, quando a educação infantil passou a fa-

entre as 03 (três) etapas, e de forma contínua
(BRASIL, 1997).
Embora tanto na educação infantil
como no fundamental, o norte educacional
deva ser o mesmo, que é centrado nos princípios éticos e de valorização das pessoas, com
conceitos como a autonomia e a solidariedade,
para que estes entendam parâmetros políticos
como seus direitos, cidadania, sempre visando o desenvolvimento destas crianças para
os processos de sensibilidade e criatividade
(BRASIL, 1997).
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A partir de 2009, ocorreu a mudança
da nomenclatura das séries e com isso, o processo estudantil passa a ter uma nova estrutura, com duração de 9 (nove) anos o incluiu
também, que a criança esteja alfabetizada até
os 8 (oito) anos de idade ou ao final do terceiro ano do ensino fundamental, entretanto, a
terceira versão do BNCC, direciona que esse
processo de alfabetização e letramento seja
antecipada em um ano, ou seja, a partir dos 7
(sete) anos de idade (BRASIL, 1997).

A HISTÓRIA DA EDUCAÇÃO X
EDUCAÇÃO ATUAL
No Brasil a história do processo de
alfabetização, se iniciou com os métodos, diferentes modelos entraram em disputa com a
finalidade de garantir um modo de inserir no
mundo a cultura de letramento e a partir das
disputas pelo qual melhor método, surgiram
uma série de teóricas e temáticas dos estudos
e pesquisas para este contextO (CONCEIÇÃO,
2011).
As dificuldades enfrentadas pelos alunos ao final do século XIX, principalmente nas
escolas públicas, deu início a uma série de debates, para buscar uma saída para o problema,
e esta temática tomou mais forma de consciência a partir da proclamação da república, momento em que a prática de leitura escrita, toma
maior força, isso já no final do próprio século
XIX (CONCEIÇÃO, 2011).
A partir da proclamação da república,
a educação passou a ser encarada como uma
prioridade e uma visão de modernidade, já que
até então, saber ler e escrever eram práticas
de apenas uns poucos indivíduos em ambientes exclusivos ou nas escolas do império. Em
1980 o Brasil para a implantar um modelo chamado Construtivismo, não é um método de ensino, sim de pensamento, que visa excluir os
métodos, como conceito de alfabetização, e a
partir do pensamento Construtivista, surge uma
nova forma de alfabetizar, utilizando mecanismos processual e construtivo com etapas contínuas e hipotéticas (CONCEIÇÃO, 2011)

NOVA PROPOSTA DE EDUCAÇÃO
Com o novo modelo implantado, dar-se início o chamado período de criação dos
casos de analfabetos funcionais, pessoas que
leem, mais não tem compreensão do que leram, com isso, surge o termo Letramento, que
consiste em mensurar, e ensinar, aos indivíduos a capacidade de ler, escrever e fazer uso
deste conhecimento em seu dia a dia, criando poder de argumentação e garantindo mais
significado para o processo de aprendizagem
(SOARES, 2004). E esse processo, ficou claro
depois dos primeiros movimentos, deveria começar na educação infantil.

BNCC – BASE NACIONAL COMUM
CURRICULAR
Um dos pontos que sempre houve divergência no Brasil, por anos, é a diferença entre o
ensino público e o privado, com isso. Com isso
o governo deu início um plano para a integração
da base comum curricular, com o intuito de diminuir essa diferença (BRASIL, 2017).
O ensino infantil é uma das prioridades
das mudanças apresentadas no BNCC, principalmente com relação ao processo de alfabetização no ensino infantil, que anteriormente
deveria ocorrer até o terceiro ano do ensino fundamental, e nessa nova diretriz, esse processo
inicia até o fim do segundo ano (BRASIL, 2017).
A BNCC visa um processo de ensino de
forma continuada do aprendizado, com o intuito de fazer uma ponte entre o ensino infantil e
o fundamental, desta forma, passam a ter uma
continuidade na experiência adquirida nos anos
anteriores com linguagem oral. Com essa nova
forma, o foco passa a ser integral na alfabetização para os professores de língua portuguesa já
nos dois primeiros anos do ensino fundamental
(BRASIL, 2017).
Outro direcionamento da BNCC é que
os alunos precisam ter suas experiências em
práticas modernas de expressão, para que possam aprender que existem diversas formas de
escrita e oralidade, o que também deve incluir
outras formas de comunicação, como por exem1155
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plo o letramento digital, que deve ser uma das
Portanto, o processo de ensinar, para esnovas formas tanto para os professores ensinar, tas crianças, deve considerar os aspectos infantis
como ferramenta dos alunos aprenderem (BRA- como parte para a educação, como modelos lúSIL, 2017).
dicos e brincadeiras. A BNCC (Brasil, 2017), determina que deve ser considerado ainda nos anos
Outra oportunidade tem a ver com os iniciais dos ensino fundamental, as brincadeiras e
alunos nos dias atuais, estes que já nasceram aspectos lúdicos que deve permanecer nos prona era digital e portanto, para o processo de cessos de aprendizagem e no desenvolvimento
letramento, deve ser incorporado equipamentos das crianças, pois esse processo, além de ajudar
tecnológicos, que são incorporados de forma a criança no processo de transição, aumenta a exnatural no dia a dia. Desta forma, o processo periência positiva vivenciada na educação infantil.
de planejamento pedagógico para a alfabetização deve dar ênfase no universo tecnológico,
A maioria das pessoas, entendem que o
buscando formas de maximizar todas as ferra- processo de educação ou ensinar a ler e escrever,
mentas disponíveis para incentivar que as crian- embora esteja associado apenas aos professores,
ças leiam, escrevam estas novas linguagens e inclusive da língua português, mas estas não é
as use-as como forma de expressão (BRASIL, uma verdade absoluta, ensinar um processo que
2017).
envolve toda equipe pedagógica do corpo docente. Ensinar a ler e escrever é introduzir o aluno para
A BNCC passa a ser uma nova forma um outro nível de consciência social e do mundo
para fazer visa dar oportunidade de criação de quem que vive (BRASIL, 2017).
desafios e novas experiências para os professores possam explorar técnicas novas, novos conPor outro lado, o educador deverá ser caceitos para que os estudantes possam praticar paz de utilizar métodos mais eficientes para que
e acrescentarem algo positivo no seu processo seus alunos, sejam conduzidos para o poder do
de comunicação. O prazo para que todas as es- conhecimento argumentativo, então é correto afircolas estejam adaptadas deverá ocorrer até o mar que o professor e sua prática pedagógica,
início do ano letivo de 2020, até este prazo, as são aspectos fundamentais a ser acrescentado
escolas devem se adaptar, tanto do ponto de neste processo de ensino e aprendizagem do
vista de qualificação profissional, livros didáticos aluno e além disso, caberá ao professor avaliar
e tecnologias a ser aplicadas para que atendam constantemente se esse processo está funcionanessas novas diretrizes (BRASIL, 2017).
do e perceber sobre o tipo de processo didático
que está sendo aplicado, para entender se está de
O PAPEL DOS EDUCADORES E A NOVA fato contribuindo para o desenvolvimento do aluno
(BRASIL, 2017).

BNCC

Embora tanto na educação infantil como
no fundamental, o norte educacional deva ser o
mesmo, que deve ser centrado nos princípios éticos e de valorização das pessoas, levando em
conta ainda conceitos como a autonomia e a solidariedade, que pode parecer não ter nada a ver
com o termo de educação e letramento, estes termos, visam forma, além de indivíduos que saibam
ler e compreender o que está lendo, servirá como
um direcionador para o desenvolvimento destas
crianças, criando futuros adultos com sensibilidade e criatividade, não apenas em suas comunidade, mas com visão de mundo (BRASIL, 2017).

Os professores são agentes de transformação para o processo de conhecimento prévio
dos alunos, as práticas pedagógicas dos professores, são as ações onde os alunos passam a
obter conhecimento do método, da função do professor como agente transformador para o futuro
saber dos seus educandos. Desta forma, cabe ao
professor, avaliar seus alunos baseados no contexto social e cultural de onde vivem, para desta
forma, buscar métodos eficazes do processo do
letramento (BRASIL, 2017).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo, apresentou os dois principais temas acerca do processo de letramento, de
uma lado a abordagem histórica, fazendo referência ao início da educação no Brasil, os principais aspectos, por outro lado apresentou ainda, o papel atual do educador, dentro deste processo, o que foi visto que hoje não basta apenas ensinar o letramento, ler e decorar frases ou
mesmo os sinais do idiota e seus fonemas.
O educador passa a ter um papel mais fundamental na vida dos indivíduos, e esse trabalho deve começar com a educação infantil, já que, o educador passa a exercer a função de
criar pessoas críticas, pensantes para que façam a diferença não apenas para ele ou para a sua
realidade, sim, para o mundo em que vive e onde irá se desenvolver.
O processo de ensinar, não é apenas uma mera função, ela tem um início, porém, o
fim, por si mesmo não existe, e por isso, o processo deve estabelecer um processo lógico de
ensino, com um fluxo circular, com uma abordagem de um processo infinito de “começo, avaliar,
recomeço”, neste processo, deve após avaliar o desenvolvimento do educando, avançar para
próxima etapa ou mudar a abordagem, caso não tenha obtido o resultado que almejava.
Este não será um processo fácil, entretanto, é uma demanda atual, haja visto que ao
longo de todos estes anos, houve uma gigante evolução no mundo e a educação, precisa fazer
parte deste conceito, seja usando tecnologia, seja utilizando métodos não ortodoxos para o processo, desde que seu fim, seja a formação de pessoas com pensamento crítico, que sabe ler,
não apenas as letras, mas sobretudo, o mundo ao qual está inserido
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BARROS. Eliana Merlin Deganutti. O letramento
como atividade de apropriação de gêneros textuais. Raído, Dourados, MS, v. 5, n. 9, p.127 – 145
jan.
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A ARTICULAÇÃO ENTRE A ARTE, O MUSEU E A
ESCOLA

RESUMO: Este artigo tem com foco na articulação entre a Arte, o Museu e a Escola e o objetivo
deste estudo é levar o professor de Artes a uma reflexão da importância de desenvolver uma
prática relacionando a Arte, com o Museu e a Escola. Proporcionando aos seus alunos uma
vivência rica entre os objetos artísticos e ampliando a sua prática educativa para além dos
muros da escola, para que desenvolva no educando, mediante a análise e observação e da
fruição, do que é Arte ou o que não é, porém o professor de Arte para propiciar momentos de
qualidade e de valorização da Arte e das produções artísticas, este docente necessita conhecer os Museus por intermédio de suas próprias experiências pessoais e formações continuadas, diluindo esses conhecimentos em sua prática diária na sala de aula, em suas programações, mas é relevante que esteja atento às programações da cidade, para que possa incluí-las
em suas aulas, levando o aluno a entender a relação museu/escola como espaço colaborativo,
de coparticipação e protagonismo das pessoas envolvidas nesta instituição museológica.

Palavras-chave: Arte; Museu; Escola.
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INTRODUÇÃO

A

inda no nosso país podemos encontrar muitas pessoas, que nunca visitaram um
museu, sendo no entanto , um hábito pouco praticado no geral pelo povo. Normalmente as pessoas enxergam os museus como um lugar onde existem coisas
velhas, objetos velhos e não como local de ampliação de conhecimento histórico-social.
Os museus históricos se forem utilizados de maneira correta são uma fonte inesgotável
de conhecimentos, um âmbito de produção e socialização do conhecimento, de identificação do
sujeito com a sua história e de conscientização da conservação e proteção do espólio cultural.
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escolar ao se tratar de visitas a museus, assim
A IMPORTÂNCIA DA INSTITUIÇÃO
MUSEOLÓGICA PARA A COMUNIDADE como, observamos a falta de políticas educaSegundo Rodrigues (2010, p.4), os
objetos que se encontram nos museus, estão
carregados de historicidade, sendo necessário exercitar a leitura dos objetos de Arte, de
observar a história que há por trás de cada
um, devendo ter um olhar crítico, que possa
subentender o objeto ao qual está se olhando,
a criticidade, o questionamento e a obtenção
de respostas, sejam elementos fundamentais
na visita ao museu, e assim, a memória elitista
preservada nos inúmeros museus deste país,
seja criticada, analisada e questionada pelas
classes que se sintam excluídas.

cionais voltadas para aproximar o museu da
escola, é relevante direcionar as visitas a este
local histórico de uma forma educativa, para
que este seja considerado uma das inúmeras
ferramentas importantes na prática docente.

Muitos professores de Arte ainda não
vinculam as visitas aos museus, em suas práticas pedagógicas, ao contato direto dos alunos
com os objetos artísticos do museu, pois às
vezes acabam se prendendo a rotina no âmbito educacional e realizam uma didática superficial, só para poder dizer que esteve presente
nas classes e ficam remoendo fatos e problemas do dia a dia em relação aos conflitos, enConforme Caiuá Al-Alam (2013), o tre as inter-relações no contexto educacional,
museu não é apenas um espaço para estudar- ficando presos a esse mundinho.
mos e analisarmos o passado e sim deve se
Anulando-se e deixando de lado o proobservar e analisar o museu, como um local
cesso
criativo
e educativo de sua prática, mede questionamento do passado, não apenas
para conhecermos o nosso passado, porém diante a figura impressa da imagem do objeto
também para questionarmos o passado e sa- artístico ou da obra artística, sendo uma reprobermos porque as ações humanas acontecem dução, não a obra original, levando o aluno a
da maneira que aconteceram, lançando luz às ter um contato bem superficial com os artefacontradições existentes na comunidade social tos, e a consumir grandes quantidades de conhecimento escolar, que após as provas logo
atual.
será esquecido, não acrescentando em nada
No entanto, para que toda a população no dia a dia do educando, onde promove um
possa usufruir deste espaço é importante valo- ensino tradicional e um pensamento linear e
rizar os museus como espólio cultural e essa causal.
valorização, percebendo que deva começar na
Porém, aquele professor de Artes que
escola, para que desde muito cedo as pessoas
percebam as relações existentes entre o âmbito é engajado em seu papel, ele procura sempre
cultural e a sua trajetória como sujeito histórico. estar atualizado em suas práticas pedagógicas, realizando cursos de aperfeiçoamento,
Assim partindo disto, o aluno poderá se participando de formações continuada afetiva
identificar com o espólio cultural e preservá-lo em prol de sua autoformação, de forma esponcomo um agente propagador da preservação tânea, em que o docente se elege por conta
da memória, do conhecimento adquirido e do própria, independente das recomendações de
olhar crítico aprendido com a observação das coordenadores e diretores de suas escolas, inpeças existentes nos museus do meio social dependente de dispensa de horas de trabalho.
inserido.
As visitas aos museus históricos deveria ser uma prática comum, entre os professores na rede pública de ensino de todo o país,
levando os alunos a se interessarem pelo patrimônio histórico-cultural, mas ainda se percebe
muita resistência dos professores e da direção

Pesquisam e estudam qual instituição
museológica irão visitar, numa manhã de um final de semana, participam de palestra, conversam com artistas e prestigiam os seus trabalhos, estão sempre a para de lançamentos de
programa, ou material educativo que estarão
presentes no próximo mês, diluem as questões
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de mostrar que vivenciou em suas experiências pessoais suas programações didáticas, e
quando possível, levam seus estudantes para
visitá-las, estando sempre atento às programações da cidade, o docente pode contar com
uma diversificada de instituições culturais, através da agenda cultural dos museus:
Estes movimentos de encontros ou reencontros dos
professores com a Arte são alimentos profissionais e
pessoais, já que o “requisito indispensável para aquele
que ensina é que faça ele próprio o trajeto pela experiência da arte, simultaneamente como praticante, amador ou pensador das artes (FAVARETTO, 2016, p. 234).

Nesta perspectiva, este professor de
Artes ele muda a sua prática pedagógica, deixando de ficar preso ao fazer artístico, ou em
determinado artista ou movimento estético e
sim leva o aluno a se centralizar diretamente
na obra, partindo da obra como referência, ou
de uma curadoria de uma exposição.
Sendo que, esta prática de Arte transfere o aluno para um trabalho prático, envolvendo
todos os seus sentidos: visão, tato, olfato, audição, gustação, promovendo um pensamento
em rede social, discursivo e trabalha com a inteligência emocional, superando um discurso
modernista em que razão/sentimento, corpo/
alma são tratados individualmente. Bourdieu
(2003, p.69) nos anos de 1964 e 1965, liderou uma equipe de pesquisadores, realizando
uma sondagem com questionários em relação
à frequentadores de museus em cinco países:
Espanha, França, Grécia, Holanda e Polônia.
Sendo que, nesta pesquisa ficou claro que estes espaços culturais eram abertos a todos,
mas não eram visitados pela maioria dos cidadãos, no entanto as que mais frequentavam
eram de nível de instrução mais elevado, sendo da classe da elite.
Esse sociólogo, por meio desta pesquisa de campo chegou à seguinte consideração desmantelando com a ideologia do dom
natural, que por, os museus serem públicos
e o acesso a eles serem gratuito aos pobres,
seriam excluídos apenas aqueles que se excluem, assim tendo, uma desigualdade natural
das necessidades culturais.

Bourdieu [1930-2002] relata que somente, alguns dentre a população da classe
baixa que tiveram a oportunidade de aprender
com a família ou com a escola, têm a possibilidade real de concretizar a possibilidade aberta
com o acesso público às instituições museológicas ligadas à arte. Este trecho deste estudioso, da sociologia foi ressaltado, porque estamos realizando um estudo acerca do acesso
ao museu e os alunos da rede pública do país,
devem ter o direito à vivência, diretamente aos
acervos de objetos e obras artísticas, pois este
espaço é destinado à construção e disseminação do conhecimento na sociedade, a escola
é uma organização social, que deve promover
aprendizagens significativas e ligadas ao contexto social, porque estes conhecimentos permanecem, por toda a vida deste educando.
Muitos educadores ainda possuem
uma visão , de que o mais importante é trabalhar conteúdos escolares, esquecendo-se
da formação humana, dos valores morais que
um sujeito deve ter, das questões de cidadania,
pois só visam à quantidade e não a qualidade, como foi citada no início deste estudo, sendo um ensino de Artes tradicional, mecânico,
onde o foco são produções de fazeres artísticos, sem significados, temos que acabar com
essa dicotomia, porque temos que quebrar as
barreiras do conformismo, segundo a teoria de
Bourdieu.
Em que nos fizeram digerir uma ideologia elitista, que a Arte é um instrumento valioso, somente para a classe dominante, sendo
os princípios de sociação nos acorrentando
a correntes irreais, mas reais em nossos subconscientes, levando nos acreditar que os nossos juízos e ações proveem da comunidade
e são partilhadas por todos aqueles que são
submetidos a condições semelhantes, onde a
classe de baixa renda são os excluídos dos
acervos culturais e quem se sobrepõe é o filho
da classe dominante.
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Para que isso se desmantele necessita,
que os professores de Arte levem os alunos, a
aprender a ter o gosto pela Arte, desenvolvendo o olhar e a imaginação e a criatividade, observando coisas ao seu redor, experimentando
materiais próprios da Arte e outros, visitando
museus e galerias, vendo obras de diferentes
épocas e povos, lendo história da Arte e desenvolvendo a criticidade.

A equipe pedagógica deve se reunir
para discutir, comentar, levantarem hipóteses
acerca dos objetivos da proposta da instituição escolar a visita ao museu, pois esta tem
que estar bem clara a todos os envolvidos, das
intenções do educar dentro do espaço escolar, o que se quer desenvolver, onde pretende
chegar, que tipo de formação almeja para seus
alunos e também para a comunidade (MARANDINO, 2001).

Promovendo a criação e a fruição pelas
Obras de Arte, ampliando a visão em relação
à experiência estética, acabando com este distanciamento entre escolas e museus que são
mais um obstáculo que nossa sociedade deve
ultrapassar para transformá-la num verdadeiro
espaço de socialização e construção do conhecimento:

Os professores que estão relacionados a esta proposta do saber além dos muros
da escola, devem levar essas discussões para
a classe, assim conscientizando os alunos do
percurso de ensino aprendizagem, que estarão sujeitos, dando um direcionamento para os
mesmos do trabalho que será desenvolvido,
bem como dos objetivos a serem alcançados
Se defendermos o fortalecimento dos laços culturais, (MARANDINO, 2001).
das raízes históricas dos diferentes grupos, e a consciência das tradições, graças ao conhecimento universal,
poderemos escapar da guetificação, do isolamento, da
perda de humanidade. Tais instâncias podem assegurar
no plano social e cultural a posse do conhecimento,
pois o que possibilita superar a particularidade é o conhecimento universal e, sobretudo, a compreensão da
história (KRAMER, 1998, p. 208).

ORIENTAÇÃO PARA UMA VISITA AO
MUSEU
Segundo Marandino (2001), atualmente na educação se fala muito em interdisciplinaridade, transdisciplinaridade, em que se deve
ter como proposta pedagógica se relacionar os
diferentes conteúdos em um único projeto educativo e os passeios são as melhores recursos,
para se ajustar as necessidades da educação.
O que se tem que ter em mente o professor de Arte em que este é o elo entre as
duas instituições escola/ museu, que esta visita a instituição cultural tem que ter relação
entre o conteúdo de história, artes, ciências, e
até mesmo da própria matemática, visando à
integração do trabalho pedagógico à experiência concreta, vivida (MARANDINO, 2001).

Assim, desta maneira, os discentes já
irão participar da visita a este espaço cultural,
com uma visão diferenciada, tendo um roteiro
com um levantamento de perguntas como o
que tem num museu, que aspectos podem ser
observados, qual a importância dos artefatos,
a que época corresponde, enfim muitas riquezas podem e devem ser aproveitadas (MARANDINO (2001).
Os alunos devem participar das discussões, levantando as questões das primeiras
pesquisas, montando cartazes sobre os temas,
fazerem uma prévia de conhecimentos sobre o
projeto e o local da instituição a ser visitada, a
onde fica o que irão encontrar de objetos artísticos, de que época, de quais artistas. Em que
o professor deve orientá-los, prepará-los para o
passeio e aguçar a curiosidade sobre o assunto, algumas perguntas podem ser formuladas
para serem feitas para os guias, dando assim,
maior direção e riqueza às informações recebidas. Dessa forma, não chegaram, ao local sem
terem a mínima noção do que poderão aproveitar conhecer e aprender (MARANDINO (2001).
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É relevante dialogar com os educandos,
em relação à veracidade dos documentos e obras
ali existentes, as principais formas de preservação
desses materiais, da integridade física dos mesmos, de sua função social com os cidadãos, propondo a investigação, estimulando a curiosidade,
conseguindo manter uma comunicação verdadeira acerca de uma instituição museológica:
Museus e escolas são espaços sociais que possuem
histórias, linguagens, propostas educativas e pedagógicas próprias. Socialmente são espaços que se interpenetram e se complementam mutuamente, e ambos são
imprescindíveis para a formação do cidadão cientificamente alfabetizado (MARANDINO 2001, p. 98).

Segundo o autor (2001), essa visita monitorada deve ser em torno das curiosidades dos
alunos, pois o professor não deve ser autoritário e
impor um projeto pronto, em que não seja apoiado
pelos estudantes, porque este corre o risco dos
mesmos se sentirem desmotivados e assim diminuindo os seus empenhos.

O CARÁTER EDUCATIVO DA
INSTITUIÇÃO MUSEOLÓGICA
O conhecimento de cunho educativo
nos museus vêm se ampliando com o decorrer
dos anos, e tornou- se discussões no campo
da Museologia, as coleções de objetos históricos da humanidade nas instituições museológicas. O conceito de museu segundo instituição educadora obtém destaque, em meio
aos profissionais da área educativa, e de uns
tempos para cá, os museus são estimulados a
demonstrar a sua tendência educativa em suas
funções. Martins (2006) relata que:
[...] ao longo de pouco mais de três séculos, a relação
com a escola ganhou um papel primordial na composição do público de todo tipo de museu. A visitação
maciça de escolares, aliada a mudanças ideológicas
do caráter das instituições museológicas, trouxe transformações que atualmente fazem com que grande parte dos museus mundiais com serviços de educação
voltados, em maior ou menor grau, ao público escolar
(MARTINS, 2006, p. 11).

O professor do ensino de Artes é imprescindível, que venha a conduzir o aluno a desenvolDe acordo com o autor (2006), para
ver a leitura do texto visual, pois existem três tipos; poder organizar e qualificar uma instituição
a leitura objetiva (visual), leitura subjetiva (interpre- museológica segundo as especificações edutativa) e leitura formal (BORGES; RIBEIRO, 2011). cativas é relevante uma direção educacional,
em que norteie a elaboração dos projetos de
A leitura objetiva é o que se observa nas trabalho, interligado aos diferentes níveis da
obras de Arte, o seu aspecto formal e faz uma lei- instituição, destacando as variadas atividades
tura, dos elementos expressivos: a linha, o volume, museológicas, destacando assim, sua funcioa cor, os contrastes, descrevendo os detalhes da nalidade social como espólio preservado, proobra sem uma pesquisa, apenas pela visão ótica curando ampliar a aplicabilidade educativa dos
do apreciador da Obra. A leitura (subjetiva) é uma seus acervos e produções, e priorizando os
interpretação da obra à sua maneira, ou seja, sediversos eixos de atuação de seu âmbito edugundo a sua vivência de seu meio social (BORcativo.
GES; RIBEIRO, 2011).
A leitura formal (ou estética): explora a
composição visual da obra como: o contexto
histórico em que foi realizada no momento da
produção, o seu tema, sua organização, necessitando de uma investigação precisa em relação
à obra. Logo, por intermédio das obras artísticas
da humanidade podemos observar e ler o texto
visual, como, o tema, o contexto histórico (função,
crenças, situação política, econômica e social da
época e do lugar, do meio em que o artista vive),
as formas, os significados, relacionando tudo da
composição (BORGES; RIBEIRO, 2011).

Os funcionários de um modo geral,
desta instituição podem e devem executar funções de suma relevância em torno da execução educativa nos museus, diante de um exercício de percepção, que dialogue esta questão
e instrua o grupo (MUSEUMS & GALLERIES
COMMISSION, 2001).
Esta formação do grupo deve se principiar pela questão do conceito educação, não
podendo apenas reduzi-la, como ferramenta
a emprego da Museologia, pois está inspira a
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maneira de ponderar e de agir dos profissionais nos museus, para mais á frente em torno
do aspecto educativo, deixando de restringi-la
apenas ao espaço da instituição. Assim, para
que os funcionários possam entender plenamente a concepção de educação, necessita ir
mais á frente da conscientização e do apoderamento que engloba as competências contidas
na educação, é valorizá-la como um meio de
organização, o avanço e a mudança das instituições museológicas (MUSEUMS & GALLERIES COMMISSION, 2001).

damento do acervo e o desempenho de suas
práticas. O papel educativo da instituição museológica é elencado através das trocas entre
os públicos e as ações que o utiliza para programar estas interações (MUSEUMS & GALLERIES COMMISSION, 2001).
A organização necessita estar empenhada em construir a independência do sujeito, a fim de que, por meio desse contato venha
a favorecer uma perspectiva de evolução do
indivíduo, promovendo a procura de melhoria
de vida para si e para os outros. Estas práticas
educativas apresentam-se de uma maneira a
intensificar essas relações e contribuir na conquista de ganhos satisfatórios, assim as práticas educativas nas organizações museológicas
trazem diversos apoios aos acervos culturais à
comunidade, por favorecer, fomentar, diferenciar e classificar a contato do sujeito com o âmbito cultural preservado, sendo que as mesmas
tem o intuito de cooperar com a construção do
sujeito, auxiliando o seu aperfeiçoamento e o
seu reconhecimento de indivíduo social (MUSEUMS & GALLERIES COMMISSION, 2001).

Propiciando, no entanto, aparatos de
conhecimento ao museólogo produzir, adequar
e aperfeiçoar técnicas, serviços e produtos, assim à educação possibilita que incorpore atributo à instituição e em torno das relações humanas, ampliando as ações da educação para
as outras esferas, oferecendo discussões, análises, modificações, aperfeiçoamento entre os
funcionários, impulsionando o aprimoramento
das propostas produzidas e nas ações do grupo, ao assimilar a colaboração para o seguimento da atuação museológica, é distinguir o
museu como um âmbito legitimamente educativo (MUSEUMS & GALLERIES COMMISSION,
Mediante as práticas educativas e a re2001).
lação do público com o acervo cultural, propicia a evolução do desenvolvimento dos sabeQuando se propaga esta concepção res do sujeito. Uma organização museológica
da educação atual e ativa nos diversos níveis, envolvida com a comunidade que está inserida
o museu compreende a relevância de admitir privilegia ações que equipará seu público, proum papel educativo que exponha os valores movendo a evolução do desenvolvimento pesconsiderados pela organização e que auxilie a soal, por intermédio de vivências que promodeterminar sua individualidade institucional, as- vam a aprendizagem, pela proximidade com os
sim instigando uma conexão entre as diversas âmbitos museológicos, que instiguem a obserpropostas museológicas. Levando o indivíduo var de forma crítica, a interpretar as peças e os
a interligar o papel social dos museus, a apli- espaços, a diferenciar as mensagens ocultas,
cabilidade educativa deste, contribuindo desta a captar o discurso velado na expografia, asmaneira a idealizar e a programar a relação em sim construindo novos sentidos, interações e
que esta instituição determina com a socieda- narrativas (MUSEUMS & GALLERIES COMMISde e o acervo (MUSEUMS & GALLERIES COM- SION, 2001).
MISSION, 2001).
Deve se levar em conta que o indivíPortanto, o planejamento da ação edu- duo ao participar da visita monitorada à moscativa de um museu é necessário ser vista com tra, a atividade educativa necessita organizar,
sobriedade e rigidez, porque definindo sua indi- programar a elaboração para a interpretação
cação ideológica e suas metas, a organização da exposição’, guiando suas decisões para a
revela o seu direcionamento e, portanto o an- construção de maneira íntegra do sujeito. Neste sentido, o papel educativo em museus deve
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utilizar-se de textos, atividades, visitas, palestras, etc. Intensificando a estruturação de informação ao público em sua pluralidade, conduzindo a este a ter uma visão de interesse e de
indagação na relação com o acervo e as peças
abrigadas, aspirando a desenvolver sua característica crítica (CHIOVATTO; AIDAR, 2007).
O museu, por ora educação não formal, em que compreende a educação como
desenvolvimento e favorece a evolução do sujeito em todo decorrer de sua vida, este depara
na atuação educativa e na tática para promover
a sua função social e educativa. Logo, a função
educativa, encontra apoio no acervo cultural
conservado, em que este tem outros objetivos,
como de apoiar na análise da perspectiva da
vida e alimentar a imaginação em toda sua heterogeneidade (CHIOVATTO; AIDAR, 2007).

Na sociedade atual em que vivemos
que ainda fraciona os conhecimentos nos currículos escolares, o acervo cultural vem servir nesse meio à incitar a habilidade de instituir vínculos e produzir comunicação com o
contexto social, pois a habilidade de conexão
com as peças e fenômenos culturais amplia a
competência de entender o mundo (HORTA;
GRUNBERG; MONTEIRO, 1999), os acervo
culturais colabora com a construção do sujeito
e com as suas necessidades de seu momento histórico e social, em que solicita indivíduos
inovadores e engenhosos, aptos a examinar, investigar, decifrar, descrever, questionar, criticar
e assim dando novos significados as informações, fatos, tempos e espaços.
O acervo cultural “é eleito como uma
base para a sua atuação de sua cidadania e
do desenvolvimento social, mediante ao desenvolvimento educativo” (SANTOS, 2008, p. 16),
por intermédio da sua prática museológica participativa, baseada na apoderação deste patrimônio, o qual o museólogo terá a aptidão de
assessorar os sujeitos a expandir a proporção
de valia e significado em torno de suas ações
culturais.

Neste sentido, tem como privilégio essencial o acervo tanto natural, histórico, biológico, cultural, material ou imaterial, o museu é
hábil a equipar o indivíduo, promovendo conhecimento em que relacione com a sua vivência
e com as resoluções que desenvolvam essa
interação. Marandino (2008), mediante a uma
revisão das pesquisas em relação à instituição
museológica revisita os trabalhos de Gohn
(1999); Falk e Dierking (2002); Rogers (2004)
O museólogo tem a capacidade de
dentre outros, e nos apresenta outra maneira
de refletir a conexão entre estes ambientes contribuir a fim de que o indivíduo venha ver
educativos:
o acervo de uma forma de incentivo para interpretar seus códigos, linguagens, paradigmas,
[...] um museu, por exemplo, poderia ser nomeado valores, crenças e conceitos, assessorando a
como um espaço de educação não-formal quando o
fim de que deduzem, analisem, utilizem, propensamos como instituição, com um projeto de alguma forma estruturado e com um determinado conteúdo duzam, selecionem, reconheçam, disseminem
programático. Mas, ao pensarmos sob o olhar do pú- e conservem o que julgar fazer parte de sua
blico, poderíamos considerá-lo como educação formal, identidade e de suas memórias. Por interméquando alunos o visitam com uma atividade totalmente dio, do acervo cultural, o museu promove a esestruturada por sua escola, buscando aprofundamentruturação social da memória e se intensifica
to em um determinado conteúdo conceitual (ou, como
muitos professores dizem, tentando “ver na prática o como instrumento para a conscientização de
que têm em teoria na sala de aula”). E podemos, ain- uma forma crítica da comunidade e a ascenda sob o olhar do público, imaginá-lo como educação são de Artigo/Article (SANTOS, 2008).
informal, ao pensarmos em um visitante que procura
um museu para se divertir em um final de semana com
seus amigos ou familiares. Entender as características
dos diversos contextos educativos e refletir sobre aproximações e diferenças entre eles nos ajuda a aprimorar a nossa ação educativa em museu (MARANDINO,
2008, p. 15).

Com a assistência do acervo cultural,
o museu executa a função de intercessor, fomentador público, acervo e âmbito, no empenho pela estruturação, dando novo significado
e apoderamento das singularidades que con1168
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tribuem no desenvolvimento da compreensão
social. Esta organização cultural é constituída
de memórias, sentidos e valores, provocam
novas concepções e significados, diversas
sentimentos, em que através da execução das
práticas museológicas sociais interligadas em
que o acervo cultural executa uma de suas incumbências relevantes: provocar a construção
de novos saberes (SANTOS, 2008).
Porém, as relações entre sujeito e acervo são determinadas por intermédio do porte
ativo do indivíduo. Estas influências, provocadas no museu, levam a um desenvolvimento
que objetiva incitar diversas aptidões no indivíduo formando-o para agir na comunidade, de
formas independentes e responsáveis, no entanto só alcançara ganhos favoráveis através
da sua necessidade de se envolver com o âmbito, o acervo e os projetos (SANTOS, 2008).
Assim, colaborando e promovendo o
desenvolvimento de sua cidadania de maneira
plena, tendo a capacidade de atuar nas decisões políticas, votar e intervir em relação ao
rumo da comunidade, que poderá mostrar o
seu modo de ver o mundo e confrontá-los com
opiniões diversas, auxiliando, deste modo com
a formação de uma comunidade democrática
(SANTOS, 1990).

Isto é, refletir, perceber e conduzir no
caminho o qual a democracia se edifica a todo
o momento, nas interações sociais em que atuamos (MANZINI-COVRE, 2006, p. 64), tendo
em consideração que o dever da construção
de uma comunidade igualitária é de todos. Assim, se ‘todos’ torna-se incumbidos em relação
ao processo de transformação, ‘todos’ necessitam ter as possibilidades de praticar suas capacidades para envolver-se conscientemente.
Encaminhando essa análise para o
cenário museológico, compreende-se a exigência de inserir todos’ como público-alvo das
práticas educativas nas organizações museológicas, adequando as atividades às diversas necessidades da população das diferentes classes sociais. As resoluções desempenhadas
pelas organizações museológicas têm como
objetivo o desenvolvimento do sujeito, levando
a ganhos positivos individualmente, relativo à
área pessoal, psicológica e emocional da vida
do ser humano, e coletivamente relacionada
à vida social de um indivíduo (AIDAR, 2002),
mediante ao aprimoramento de diversas perspectivas, entre elas: a consciência histórica e
noção de temporalidade; o diálogo; a criticidade; a noção de pertencimento; a identidade; e
a diversidade cultural.

Quando acreditamos que a ação de
se exercer a cidadania é um estratagema, por
primor, na busca de uma comunidade melhor,
compreendemos, deste modo, que é relevante
uma transformação na conduta do cidadão, isto
só ocorre no momento, quando o ser humano
em sua rotina diária quebra com as amarras
da alienação, construindo elos que dizimam o
indivíduo ‘marcado’ historicamente e indique o
ser universal que possui (SANTOS, 2008).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este artigo proporcionou conhecimentos em torno da articulação entre a Arte, o Museu
e a Escola e a relevância em desenvolver uma prática relacionada à Arte, com o Museu e a Escola. A instituição museológica, por muitas décadas foi vista como um âmbito exclusivo a elite,
enquanto esta ideologia foi pendurada, a camada popular não o frequentava, mesmo tendo a
entrada gratuita, não se interessavam, pelo acesso, pois diversos indivíduos acreditavam e ainda
acreditam que a instituição museológica, só possuía e possui querias, objetos, roupas velhas.
Porém, atualmente este contexto está se modificando, já se podem encontrar cursos
de aperfeiçoamento na área das Artes, e diversos professores estão se interessando por esta
formação, por intermédio da livre e espontânea vontade, sem que os gestores das unidades
educacionais peçam ou que tenham desconto de horas, por participar das formações.
Esse professor é comprometido com o percurso de ensino aprendizagem, pois vem
sempre se atualizando, por mais que teve um ensino de Artes, com práticas ligadas ao fazer artísticos, de desenhos mimeografados, que em nada contribui com sua criatividade, de desenhos
geométricos em que Monet, Tarsila de Amaral, Cândido Portinari, Van Gogh e outros pintores
famosos eram desconhecidos para si e que nunca ouviu da história da Arte.
Hoje tudo isso mudou, o que antes era educação artística passou agora a ser a disciplina de Artes e esta como componente da grade curricular. As Artes levam atualmente as
pessoas a analisar, a refletir, a fruir, a criticidade das obras artísticas da humanidade, o tema, o
contexto histórico (função, crenças, situação política, econômica e social da época e do lugar,
do meio em que o artista vive), as formas, os significados, relacionando tudo da composição.
No entanto, ainda existem muitos professores principalmente na educação pública que
vivem trancados dentro dos muros das escolas, tendo na consciência, que o seu ofício é apenas
transferir conhecimentos e quanto mais é melhor, só que não realiza a práxis, refletindo será que
o melhor é a quantidade ou a qualidade, fica sim, é remoendo os conflitos interpessoais entre
alunos- professor e aluno-aluno.
Não questionam e analisam se sua prática condiz com as curiosidades de seus educandos, se são significativas, se preocupa se vai dar trabalho para contatar as instituições museológicas, e vai ter que sair de sua zona de conforto, para levar seus alunos para participarem de
uma visita monitorada. Assim não busca estar a par das agendas culturais e de participar de
eventos culturais e das formações continuadas, pois pensa meu trabalho é dentro da escola, lá
fora tenho a minha vida.
Isto tem que mudar, mediante políticas públicas que visem a Artes, o espaço museológico e a escola como uma rede de conhecimentos interligados, em que se realize uma aprendizagem significativa com a gestão das unidades educacionais, promovendo e incentivando a
todos os professores de Artes, a buscarem se atualizarem e a levar seus alunos à experiência,
concreta e direta com as obras de Artes e objetos artísticos, não somente com imagens de
reprodução destas obras, onde a equipe pedagógica deve se reunir para discutir, comentar,
levantarem hipóteses acerca dos objetivos da proposta da instituição escolar a visita ao museu,
pois estas têm que estar bem clara a todos os envolvidos, das intenções do educar dentro do
espaço escolar, o que se quer desenvolver, onde pretende chegar, que tipo de formação almeja
para seus alunos e também para a comunidade.
Portanto, é relevante que os professores busquem ampliar os
seus conhecimentos através de formação continuada, pesquisa, e venha analisar e refletir, sobre as suas práticas pedagógicas na disciplina
de Artes e saia de sua zona de conforto e venha a articular propostas
entre os museus / escola, a fim de que, promova a conscientização
dos alunos dos benefícios e da contribuição das instituições museológicas e promova a difusão destes saberes aos familiares e a comunidade, promovendo um vínculo entre sujeito e organização cultural.
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O ENSINO DO KARATÊ: UMA POSSIBILIDADE DE
COMBATE A VIOLÊNCIA DENTRO DAS ESCOLAS

RESUMO: Este artigo tem como objetivo geral apresentar uma discussão sobre a importância
que o karatê proporciona como otimização das relações escolares, uma vez que o direcionamento contextualizado deste e sua prática reflexiva proporciona uma efetivação dos processos educativos voltados a melhoria das relações humanas e sobretudo uma diminuição da
violência no âmbito escolar. Os resultados mostram que este esporte além de trazer disciplina melhora as relações sociais.

Palavras-chave: Karatê; Prática Reflexiva; Violência.
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INTRODUÇÃO

N

um mundo tão conturbado, torna-se de relevante importância a utilização de métodos aplicáveis à prática docente direcionada ao desenvolvimento dos alunos
no sentido da ampliação e no estreitamento de laços fraternos no âmbito escolar.

A violência é um desses aspectos que não pode ser esquecido, pois, já não se deve
deixar em segundo plano a responsabilidade desta instituição com temas relevantes tais como a
crescente onda de atos de agressividade escolar. As questões e propostas enunciadas nos PCN
através dos temas transversais e conteúdos disciplinares evidenciam as lutas como uma dessas
possibilidades de vivências motoras e práticas para a cidadania.
As lutas no contexto escolar devem ser direcionadas para a prática lúdica e cooperativa,
fazendo da escola um ambiente para a construção de relações sadias e construtivas:
Segundo Hugo Lovisolo (1997, p. 79) Acredito que é no seio da estratégia combinatória de normas, interesses
e gostos, e especialmente no fazer da escola um lugar gostoso, que a educação física pode realizar sua maior
contribuição (LOVISOLO, 1997, p. 79).

Estas contribuições devem ir de encontro à emergência de valores da sociedade atual,
e a violência é um destes fatores urgentes a ser contextualizados nas práticas pedagógicas.
Segundo Tramontin e Peres (2008) o karatê vinculado à prática da Educação Física trabalha o
controle do ímpeto agressivo, quando á prática é direcionada para a socialização, promovendo
consequentemente o bem comum entre os participantes do processo educativo. Sendo assim,
o karatê tem sua importância enquanto conteúdo curricular, pois, não trabalha só o componente
físico, mas, sobretudo o lado mental, o que proporciona o objetivo geral da Educação Física que
é a formação integral do ser humano.
Cabe ao presente trabalho identificar a importância do karatê na Educação Física escolar
para o combate à violência através da promoção de uma reflexão sobre a violência socializada
e pertencente inclusive ao ambiente escolar, de forma que sua aplicabilidade transversal possibilite uma convivência democrática e uma construção coletiva de uma corresponsabilização na
busca de soluções harmoniosas, minimizando a agressividade no seio escolar (TRAMONTIN;
PERES, 2008).
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KARATÊ: COMBATE A VIOLÊNCIA

A sociedade está numa crise moral e
ética que está desmoralizando e destituindo a
autoridade de suas instituições. Os laços fraternos e a proximidade relacional estão sendo
suplantados por uma nova realidade globalizada e excludente:

Para os autores (2008), no tocante a
prática do karatê pode-se observar a priorização do respeito como norma de conduta de
seus praticantes, sendo assim, a modalidade
pode ser utilizada como ferramenta para o fortalecimento das relações humanas. Estas têm
sofrido mudanças radicais devido à violência e Segundo Maria das Graças do Espírito Santo Tigre
(2002, p.68) A nova sociedade, baseada na informasua banalização.
ção, requer uma educação que respeite a diversidade
As mudanças negativas no modo de
socialização de forma geral, e a escola sendo
um meio social, necessita estar atenta às imagens e aos protagonistas dessa comunidade.
A violência se tornou um fenômeno avassalador das relações baseadas na promoção da
falta de respeito para com o próximo, sendo
assim, torna-se necessário um processo reflexivo onde os agentes externos e internos deste fenômeno sejam repensados (TRAMONTIN;
PERES, 2008). A escola como instituição deve
proporcionar oportunidades de vivências de
construção e adequação voltada às emergências que a sociedade ânsia.

UMA BREVE CONTEXTUALIZAÇÃO
DA VIOLÊNCIA

cultural e promova a socialização de conhecimentos e
valores, e também corrige a desigualdade das situações e das oportunidades (TIGRE, 2002, p.68).

A globalização subtrai os menos preparados e os faz refém através da midiatização
dos seus padrões comportamentais vinculados a um mercado consumidor. Para se inserir
neste estereótipo, a sociedade passa a integrar
um circulo vicioso de adequação anti reflexiva
sobre os padrões impregnados no imaginário
social (TIGRE, 2002).
A escola como instituição formativa,
também sofre dessa perda de sentido onde os
aspectos relacionais são caracterizados pelo
afrouxamento das regras de convivência e os
individualismos proporcionados pela “virtualização” das relações (TIGRE, 2002).

Um dos fatores mais marcantes na sociedade atual são as questões relacionadas
aos efeitos proporcionados pela crescente banalização da violência, em todas as esferas
pode-se perceber a agressividade latente de
uma população que aparentemente perdeu as
rédeas do bem-estar coletivo (NUNES, FRANZOI, 2010).

A notoriedade das imagens impregnadas pela mídia na coletividade torna a violência um sujeito pertencente no nosso dia a
dia, muitas vezes chegando nossa percepção
numa falta de sutileza com as desigualdades
característica dos nossos próprios cotidianos
(TIGRE, 2002).

A população assiste a decadência dos
valores e a derrocada das relações, as pessoas se tornam cúmplices dos encantamentos
e dos cárceres proporcionados pelo medo da
violência. “No mundo de hoje, valores como
disciplina, respeito e companheirismo são muitas vezes deixados de lado” (NUNES, FRANZOI, 2010, p.9).

A falta de organização da sociedade
integra uma relação comunidade- escola onde
a linguagem entre o macro e o micro é caracterizada pela intensificação da problemática
da violência. A escola atual precisa encontrar
novas formas de interações e linguagens para
direcionar sua prática na busca de estratégias
que visem minimizar a agressividade dos alunos (TIGRE, 2002).
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A atualidade requer um posicionamento desta instituição visando à adequação
de seus mecanismos e métodos num mundo
onde já não se pode passar por irrelevantes
aspectos que interferem no processo ensino-aprendizagem e nas interações éticas que deveriam ser mantidas neste âmbito internacional
(TIGRE, 2002).

A expansão da globalização e o individualismo baseado nas relações meritocráticas
são um desses fatores intrínsecos da violência.
Esta meritocracia apregoa a aquisição de conhecimento como um diferencial, e as pessoas que não tem oportunidades de qualificação
acabam não se enquadrando nesse mercado
de trabalho (NJAINE, MINAYO, 2003).

A escola precisa se posicionar “[...] a
partir de uma posição crítica sobre os paradigmas que se estão instaurando, em contraposição os paradigmas perdidos” (NEVES, 2001,
p. 51).

Além do âmbito anterior, este parâmetro global promove uma difusão de padrões
onde a uniformização de modelos suplanta as
individualidades, desrespeitando as pessoas,
seus costumes e modos multiculturais. Esse
fator gera insatisfação e a violência pode ser
Sendo assim, cabe a escola sua recons- utilizada como forma de afirmação de identidatrução valorativa a partir da tomada de consci- de de determinados grupos (NJAINE, MINAYO,
ência com temáticas urgentes e necessárias as 2003).
práticas educativas direcionadas a valorização
ética do ser humano (NEVES, 2001, p. 51).
Os governos, principalmente dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento,
AS DIVERSAS FACES DA VIOLÊNCIA E não aplicam na acessibilidade da população
aos aspectos relacionados aos direitos dos ciSUAS POSSÍVEIS CAUSAS
dadãos. A precariedade das condições de vida
O ato de violentar, de acordo Ferreira da população é um fator agravante no nível de
(2008, p.818) se refere à violência em termos violência da sociedade. Além do mais, existe
gerais, tais como forçar, arrombar, desrespeitar, em alguns países a impunidade, uma caracconstranger e usar da violência. Sendo assim, terística que acaba premiando aos seus corcabe nesse primeiro momento uma interação ruptos o dano causado ao erário público. O
entre o significado do termo e a partir deste, re- modelo de impunidade, a falta de limite e a
fletir sobre a recontextualização nas interações midiatização das violências propagam estes
modelos oportunistas resultantes desta atual
sociais, inclusive na escola.
inversão de padrões (NJAINE, MINAYO, 2003).
“Diante da violência, o desafio maior
A família, antes principal instituição foré o reconhecimento da complexidade de suas
manifestações, sem reduzi-la a uma única fon- madora, já não consegue ser a principal fonte
te” (NJAINE, MINAYO, 2003, p.132). Sendo as- de formação moral, pois, o atual modelo ecosim, as causas da violência são multifatoriais nômico afasta os pais de casa, sobrando-lhes
e se faz necessário uma reflexão sobre os as- somente uma parcela reduzida do seu tempo
pectos intervenientes de seu aparecimento e para a educação dos filhos. Consequentemena funcionalidade de seus mecanismos, assim te surge a falta de diálogo entre pais e filhos, e
como a trajetória que estes atos podem gerar na maioria das vezes as intrigas familiares são
resolvidas na base da utilização da violência
no convívio em sociedade.
deste poder destituído que a família acaba por
exercer na base da agressividade (NJAINE, MINAYO, 2003).
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As crianças sem a companhia da família, seja qual for o modelo vigente, acabam
sendo educados pelo mundo, e a mídia também pode gerar esse convívio com a violência, hoje já não se precisa sair na rua para ter
informação sobre as atrocidades cometidas
por alguns membros da população. Além disso, tem a questão dos produtos violentos, tais,
com conteúdos extremamente agressivos, exacerbando no faz de conta infantil num protagonismo precoce com a violência:
Segundo Zilmar Tramontin e Luíz Sérgio Peres (2008. p.8) Não obstante, quando o
indivíduo sofrer constantemente abusos físicos
ou provocações verbais, inicia um processo de
indignação e estimulação da agressividade.
Esta mesma estimulação pode ocorrer se estiver exposto a modelos agressivos de violência sem limites e injustas, como aquelas vivenciadas no ambiente do convívio da criança ou
acompanhadas através da televisão (TRAMONTIN, PERES, 2008, p.8).

VIOLÊNCIA E PROTAGONISMO
ESCOLAR
Na escola atual, a violência é um dos
fatores marcantes, já não se pode conviver irreflexivamente com os danos causados por esta.
As relações éticas devem ser primordiais na
escola e esta necessita direcionar suas práticas para amenização dos atos hostis dentro de
seu interior (TIGRE, 2002).
“No entanto, compreendemos que a
escola não pode omitir-se de seu papel e ficar
alienada do processo de transformação que
pode efetivar, não pode somente ficar recebendo essas influências” (TIGRE, 2002, p.29).

Quando se pensa em violência dentro
das escolas, necessita-se de um olhar amplo
nas questões emergentes e o estilo de vida
desta criança que chega nesta instituição.
Além dos alunos se faz necessário a tomada
de consciência das condições deste professor
que atua na escola, pois, esta é um organismo
Todo esse contexto pertencente ao internacional e todos os componentes do promodo atual de relações proporciona dentro do cesso devem passar por um questionamento
ambiente escolar os fenômenos relacionados (TIGRE, 2002).
à violência dentro da escola, como os denominados bullyings. Além do mais, existem os
Os professores, muitas vezes não têm
fatores relacionados à violência, como o uso formação adequada nas questões éticas e
de substâncias psicoativas, principalmente, o no trato para com a relevância das temáticas
abuso das bebidas alcoólicas: “Segundo Zil- transversais, além da falta de incentivo e o demar Tramontin e Luíz Sérgio Peres (2008. p.3). sânimo de alguns, devido à má remuneração e
Existem também gêneros de agressão interna a falta de valorização. “É correto afirmar que a
dirigidos contra si mesmo, por sentimentos de formação profissional é também um processo
culpa extrema ou conflitos de consciência e de tomada de consciência de suas finalidades”
tornam-se alvos de sua própria agressividade” (BETTI, 1993, p.145).
(TRAMONTIN, PERES, 2008, p.3).
As violências cometidas com relação
a si próprios num processo de internalização
da angústia são caracterizadas por estruturas
internas de mentalização da violência.

Obstantemente, a escola assim como a
família perdeu credibilidade e já não consegue
instituir regras, e consequentemente, desta perda de autoridade se instaura um ambiente autoritário, promovendo também de certa forma
uma violência com os alunos (BETTI, 1993).
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Parafraseando Tigre (2002, p.47), o
modelo punitivo da escola já não condiz no estabelecimento de regulamentos, pois, a escola
já não possui governança neste sentido. No ato
pedagógico, o discurso autoritário dos professores acaba por suplantar a necessidade da
retomada do diálogo, e a escola verdadeiramente formadora tem que se inspirar na necessidade das construções que visem à solução
dos problemas. Através do diálogo direcionado,
pode-se construir um ambiente de convivência
democrática, onde os alunos possam se sentir
respeitados pelos profissionais da educação e
pela escola como instituição responsável pelo
desenvolvimento da cidadania (TIGRE, 2002,
p.47).
Os desentendimentos na escola devem
ser repensados não só pela ótica discente,
mas ser analisados na relação com professores e gestores. A escola deve estar atenta nas
interações desta, com a marginalidade, pois,
este fenômeno também pode ocorrer dentro
da escola, afinal, existem inúmeros casos de
agressão entre alunos, inclusive associada ao
porte de armas de fogo ou as chamadas “armas brancas” (TIGRE, 2002, p.47).

A adequação de métodos e os relacionamentos intrapessoais pertencentes às escolas devem primar pelo processo dialógico entre
os seus membros, visando uma planificação
no processo de diminuição da agressividade
dentro da escola que se almeja.

AS LUTAS DENTRO DA LEGISLAÇÃO
EDUCACIONAL
Na legislação brasileira dentro da disciplina de Educação Física pode-se perceber a
importância das vivências com as lutas no espaço escolar. Através da contextualização com
esta temática se amplia o repertório motor e
cognitivo de nossos alunos, pois, as lutas são
uma representação multicultural da corporeidade. No Parâmetro Curricular Nacional, as lutas
são uma dessas possibilidades diversificadas,
sendo assim, deve ser trabalhado dentro das
escolas:
De acordo com o PCN (1988. 1998) As lutas são disputas em que o(s) oponente(s) deve(m) ser subjugado(s),
com técnicas e estratégias de desequilíbrio, contusão,
imobilização ou exclusão de um determinado espaço
na combinação de ações de ataque e defesa (BRASIL,
1998, p.70).

Outro aspecto deplorável é a agressão
entre alunos contra professores e vice-versa,
estes não devem fazer parte da rotina das escolas, que infelizmente nos dias atuais são frequentes nas escolas, principalmente, nos grandes centros urbanos devido aos índices mais
elevados de violência:

Dentro da temática deste trabalho o
PCN (BRASIL, 2008) retrata as lutas a partir
de suas regulamentações, e estas são uma
ferramenta que propicia atitudes reguladoras
quanto aos atos de lealdade e violência. Estas
estratégias implicam em uma mentalização de
esquemas que propiciam uma adequação atitudinal dos alunos, consequentemente, os imSegundo Zilmar Tramontin e Luíz Sérgio Peres (2008. pulsos agressivos são deixados de lado.
p.2) Atualmente um dos grandes problemas existentes
no contexto escolar é a questão da agressividade e da
violência desenvolvidas neste ambiente, fatores estes
relacionados a comportamentos incompatíveis com os
requeridos para um adequado processo de ensino e
que leve a efetivas aprendizagens (TRAMONTIN, PERES, 2008, p.2).

Dentro do trato pedagógico estes alunos perceberam na prática que a impulsividade e os atos violentos vão contra as regras das
modalidades. Mesmo quando existem técnicas
como a imobilização, perceberá que a impulsividade faz com que a estratégia do oponente
seja vitoriosa (BRASIL, 2008).
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Na Proposta Curricular do Estado de
KARATÊ: UMA POSSIBILIDADE
São Paulo as lutas também são retratadas de
CURRICULAR
forma a agregar valores dentro do processo
educativo, desde que seja repensado e utilizaPara Sasaki (1987), dentro do contexdo de forma a usufruir do seu potencial edu- to social enunciado no primeiro capítulo deste
cativo contextualizado com o mundo que nos trabalho será traçado estratégias, tendo como
rodeia:
ponto de partida este mapeamento cultural da
agressividade que fora estudado. A Educação
Segundo a Proposta Curricular de São Paulo (EDUFísica é por primazia um componente curricuCAÇÃO FÍSICA, 2008, p.41) Os esportes, as danças,
as artes marciais/lutas, as ginásticas e os exercícios lar, propício para o trabalho dos temas relaciofísicos tornam-se, cada vez mais, produtos de consu- nados à transversalidade, pois, os alunos se
mo (mesmo que apenas como imagens) e objetos de encontram nesses momentos mais suscetíveis
informações amplamente divulgadas ao grande público a aspectos da temática, tais como, a agressivi(SÃO PAULO, 2008, p.41).
dade provinda de uma disputa de jogo. Sendo
assim, o profissional da área tem por meio do
Sendo assim, as lutas devem ser pratimovimento a possibilidade de trabalhar uma
cadas e refletidas enquanto conteúdo curricugama de assuntos emergentes em sua prática
lar e daí cabe à atenção do profissional atento
pedagógica (SASAKI, 1987).
as nuances deste trabalho na aquisição de conhecimentos dos alunos. Quando se trabalha
O karatê é uma dessas possibilidades
com este conteúdo, tem-se a possibilidade de
a ser tratado nas aulas e sua prática bem oriencorrelacionar os conhecimentos e técnicas das
tada pode ter um enorme poder de contextulutas, tal como no karate, com as questões das
alização da temática da violência dentro das
temáticas emergentes de uma determinada soescolas. Parafraseando Sasaki (1987, p.10)
ciedade (SÃO PAULO, 2008, p.41).
o karatê e sua prática constante possibilita a
aquisição da finalidade da vida em sociedade.
Os ensinamentos de karatê quando
Isto é, com a sua vivência enquanto cultura cororganizados nas dimensões propostas pelos
poral, as crianças podem conviver com rotinas
PCN, através da utilização dos conceitos atitubaseadas na modalidade que influenciaram de
dinais e das necessidades oriundas dos próforma positiva as relações desta com o meio
prios temas transversais é que se conseguirá
em que vive.
efetivar a prática transformadora (SÃO PAULO,
2008).
Obstantemente, as lutas, e neste caso
o karatê, tem um poder de atratividade com
Atualmente, a violência convive dentro
relação aos alunos, o que possibilita sua aplidas escolas e as lutas são associadas a este
cação. Pode-se utilizar o aprendizado para
fenômeno, no entanto, se faz necessário o direcontextualizar as imagens midiáticas das lutas
cionamento adequado destas práticas, visando
que eles convivem na atualidade, tais como o
sua reflexão (SÃO PAULO, 2008).
MMA e o UFC. Fatores que envolvem a violência nos esportes também podem surgir como
espectros dos possíveis desdobramentos da
tematização alcançados pelas lutas.
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Através da contextualização e do reconhecimento e valorização do conhecimento e
valores culturais prévio de nossos alunos, será
inserido os valores específicos do conteúdo
disciplinar a ser trabalhado. Outro aspecto importante na implantação da prática do karatê
no contexto escolar é a questão da utilização
da disciplina como válvula de escape para a
agressividade dos alunos, direcionando-a de
forma a não ser prejudicial a este e para as
relações na escola como um todo:
Segundo Zilmar Tramontin e Luíz Sérgio Peres (2008.
p.10) De modo geral, as crianças não encontram nem
mesmo na escola, espaço para canalizar sua agressividade de forma positiva e construtiva para fins úteis
e aceitos na sociedade em que vivem (TRAMONTIN,
PERES, 2008, p.10).

Sendo assim, quando utilizado como
um meio canalizador o karatê exerce sua principal função, destitui a utilização da violência e
implanta uma noção existencial sobre a questão
do respeito quanto à integridade pessoal e a do
outro. Na prática do karatê, os alunos passam
por um processo interior de aprendizado quanto
à criação de estratégias pessoais, possibilitados
pelas situações de confronto, estas instigam nos
alunos a capacidade de pensar antes de agir.
Esta assimilação promove uma característica
de ponderação nos alunos, pois, eles passam a
identificar estratégias para os conflitos e não a
utilizar a agressão para resolver simples desentendimentos escolares (SASAKI (1987).
O aluno de karatê é condicionado frequentemente a usar de sua capacidade de elaboração de estratégias e as violências dentro
da modalidade são tratadas como um erro, que
deve ser evitado nas relações harmoniosas dentro do dojô:
Segundo Paulo Rogério Barbosa Nascimento e Luciano Almeida (2007, p.97) A abordagem do esporte institucionalizado permite aos alunos aprofundarem seus
conhecimentos sobre os esportes de combate/lutas,
tendo em vista que o acesso aos mesmos é superficial
e carrega uma grande dose de preconceito, atribuindo-lhes o imaginário de esportes violentos (NASCIMENTO,
ALMEIDA, 2007, p.97).

KARATÊ E CONVIVÊNCIA
DEMOCRÁTICA
O karatê como uma modalidade de arte
marcial tem como princípio regras de conduta e
a prática constante desta modalidade pode influenciar a rotina de seus praticantes. Um exemplo destas regras de convivência utilizados na
aprendizagem do karatê, denomina-se Dojô-kun.
O dojô-kun é um código de ética dos
praticantes de karatê, que pode ser observado
na figura 1, é composta por cinco preceitos básicos enunciados antes ou no término das aulas
da modalidade, sua autoria é atribuída a Tode
Sakugawa, mestre de karatê-dô do século XIII.
Os conhecimentos oriundos deste código de ética são fundamentais na mudança
de atitude do praticante numa dimensão transcendental da prática constante dos fundamentos. “Eu não tenho interesse pelo karatê-dô que
apenas faz os alunos serem atletas em um nível
superior, mas pelo karatê-dô que faz as pessoas
serem úteis à sociedade” (KANAZAWA, 2010,
p.26).
Com a prática constante da modalidade
retratada, os alunos convivem com rotinas específicas de respeito mútuo, característica básica
no karate, estes resultam em um ambiente onde
possam de sentir respeitados. A partir desta socialização, têm-se uma melhora comportamental
baseada na otimização das relações interpessoais na escola (KANAZAWA, 2010).
Segundo Abel A. Figueiredo (1990, p.14) A criança gosta de ordem, precisa se atualizar para que possa aproveitar os momentos de transcendência que lhes surgem na aula de Karatê. A saudação é, pois, um espaço
de ordem onde ela participa com gosto (FIGUEIREDO,
1990, p.14).

A convivência democrática dentro das
escolas deve se tornar uma prática frequente,
atualmente já não cabem modelos hierárquicos autoritários. Os alunos precisam conviver
com o respeito e o diálogo, pois, só assim se
conseguirá efetivar a autoridade perdida desta escola e otimizar os processos de ensino-aprendizagem (FIGUEIREDO, 1990).
Consequentemente, a questão das re1180

Revista Educar FCE - 32 ª Edição - Julho/2020

lações respeitosas dentro da prática do karatê é de essencial importância, e a partir desta
se conseguirá diminuir os números alarmantes
de violências dentro das escolas, a partir da
criação de um espaço de convivência democrática. As pesquisas relacionadas às lutas no
contexto dos esportes de combate são caracterizadas por conceitos interessantes quanto à
problematização da temática dentro das escolas (FIGUEIREDO, 1990).
Para o autor (1990, p.1), é preciso
mesclar as situações de oposição dentro das
situações duais com as de cooperação. Isto é,
as lutas promovem situações onde a cooperação deve fazer parte das estratégias pedagógicas. Sendo assim, a prática do karatê pode
trazer benefícios na questão do resgate dos valores e usufruir da modalidade, direcionando-a
para esta atual necessidade de reconstrução
das relações sociais.
Pois, a partir destas se poderão trabalhar determinadas questões, como o combate
à violência escolar.O fazer da escola um ambiente de convivência democrática é essencial
na melhoria da relação truncada que os alunos
têm pela escola nos dias atuais (FIGUEIREDO,
1990).

Nestas ocasiões é preciso a troca de
conhecimentos entre os dois, de forma a agregar e situar definitivamente a prática do karatê
como pertencente ao domínio escolar:
Segundo Paulo Rogério Barbosa Nascimento e Luciano
Almeida (2008, p.100) Necessitamos da reflexão coletiva entre especialistas e não-especialistas para produzirmos propostas bem fundamentadas e, com isso,
sistematizar novas intervenções que irão contribuir em
nossa prática pedagógica e, de certa forma, evitar o
distanciamento com o tema (NASCIMENTO, ALMEIDA,
2008, p.100).

Quando o profissional de Educação Física possui uma formação específica em lutas, esse
processo se torna mais fácil, no entanto, mesmo
que não tenha essa prerrogativa, os atuais conhecimentos da área acadêmica quanto aos esportes
de combate serão de grande favorecimento para
a sua prática pedagógica na problematização da
violência a partir das lutas (NASCIMENTO, ALMEIDA, 2008).

As práticas não podem ficar as margens
das necessidades emergentes da escola, e o profissional da área tem a responsabilidade de fidelizar uma prática com possibilidades da inserção
da problemática da violência de forma efetiva. A
escola pode intervir pensando na questão da violência, propondo uma construção coletiva de reDIRECIONAMENTO DO KARATÊ NA
gras que possam ser acrescentadas ao dojô-kun,
QUESTÃO DA VIOLÊNCIA
de forma que os alunos percebam as regras não
como uma imposição, mas como uma oportunidaO maior impasse na introdução do ka- de de diálogo, visando à resolução de problemas:
ratê como forma de combate a violência é a inclusão e a desmistificação do ensino das lutas Segundo S.M. Moreira (2003, p.26) É de suma impornas escolas. Para isso, é de essencial impor- tância uma abordagem inicial, no tocante aos valores
tância atrelar as vivências do karate dentro da socioculturais e filosóficos do karatê, dos quais acredito
Educação Física de forma a usufruir suas prá- serem valores de resgate social aos envolvidos neste
processo de aprendizagem (MOREIRA, 2003, p.26).
ticas vinculadas ao projeto político-pedagógico
da escola (NASCIMENTO, ALMEIDA, 2008).
Dentro deste caráter de socialização, o
Muitas vezes, a incorporação desta luta aluno terá oportunidades de ser um agente transdentro das escolas se faz de maneira descon- formador dentro da problemática da pesquisa,
textualizada dos objetivos educacionais, atra- pois, terá condições de analisar os aspectos provés de projetos paralelos às aulas ministradas blematizados e usar dos benefícios da prática do
de Educação Física. Nestas ocasiões, oportu- karatê. Para que isso ocorra, é essencial que o
namente os profissionais são especialistas de karatê seja evidenciado como práticas de opodeterminada modalidade de luta, porém, não sição e não afrontamento, pois, só através desprofissionais da área de Educação Física (NAS- te deslumbre a maior contribuição do karatê no
meio escolar (MOREIRA, 2003).
CIMENTO, ALMEIDA, 2008).
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O karatê precisa se tornar uma vivência
proporcionadora de prazer, a partir das práticas e dos ensinamentos específicos da modalidade, o aluno precisa se sentir membro de
um grupo harmonioso e ao qual sempre esteja
motivado para a busca de sua emancipação
como ser humano (MOREIRA, 2003).

O novo é um fator a mais na atração
dos nossos alunos em seu interesse prévio e
sua participação efetiva dentro das vivências
motoras que possam ser utilizadas nas aulas
da disciplina de Educação Física. Uma excelente forma de se trabalhar a temática deste
trabalho é o projeto de karatê dentro da esfera da Educação Física, e as possibilidades de
Outro item importante é a questão da mudanças na sociedade a partir deste (SOUprática voltada a ludicidade, como forma de ZA, 2008).
construção de um ambiente agradável onde se
desenvolvem todos os ensinamentos oriundos
A violência não é um processo pronto e
da modalidade. Segundo Souza (2008, p.7) os a escola deve se preparar para os novos desajogos e brincadeiras exercem um fator motivan- fios da educação, cabendo através deste uma
te e estimula os fatores psicológicos, além dos legitimação dos currículos com práticas que
fatores físicos e sociais, que obstantemente possam surtir em uma diminuição nos índices
também auxiliam no processo de aprendizado de violência. Esta mudança ocorrerá com uma
do karatê.
nova postura da escola dentro desse macro-organismo, onde a tomada de consciência seja
As aulas tradicionais devem ser mesvoltada ao seu objetivo maior que é a educacladas com saberes e práticas lúdicas, pois,
ção integral de nossos alunos (SOUZA, 2008).
nesse sentido, podem-se resgatar os valores
da modalidade de forma amenizada e não simSendo assim, o karatê é uma destas
plesmente repassadas a partir de uma prática imposta e sem significados para os alunos possibilidades diversificadas que podem ser
direcionadas dentro do anseio de combate a
(SOUZA, 2008).
violência escolar, pois, a modalidade tem em
Os alunos devem se sentir membros do suas práticas um elemento formador por exceprocesso de elaboração de conhecimentos no lência.
karatê, não excluindo as práticas disciplinarizaPROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
doras da modalidade, mas proporcionando ambiente favorável a não violência. A partir destes
A pesquisa tem um caráter bibliográfiapontamentos referentes à prática pedagógica
acredita-se que o processo ensino-aprendiza- co qualitativo de sustentação reflexiva sobre a
gem terá uma grande ferramenta no combate importância das práticas diferenciadas, visanà violência no âmbito escolar (SOUZA, 2008). do uma construção coletiva de ambiente mais
solidário dentro das escolas. Nesta pesquisa
fora utilizado como aportes os trabalhos de
PRÁTICA DIRECIONADA E A
Betti (1993), Figueiredo (2013), Nascimento
QUESTÃO DA VIOLÊNCIA
(2013), entre outros que abordam a temática
Para Sousa (2008), dentro da escola do presente trabalho.
já não cabe às imposições e maneiras arcaicas de submissão, pois, afinal, também são
manifestações da violência corrente dentro das
escolas. A escola precisa recorrer ao novo, e
utilizar de práticas não culturalmente fidelizadas, para ampliar o repertório e atrair este aluno, conseguindo-se trabalhar as problemáticas
que o dia-a-dia das escolas nos implica.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
No presente trabalho, pretendeu-se analisar o karatê como uma modalidade que tem
um potencial importante com relação à contextualização da temática da violência dentro das
escolas.
A busca de resposta para a problemática norteou-se na questão da efetivação da prática
educativa voltada à questão da reconstrução das relações humanas. Através desta a modalidade
passou por uma busca de legitimação disciplinar que fosse de encontro à atual emergência da
sociedade.
O trabalho conseguiu levantar conhecimentos do quão importante à modalidade pode
ser no trabalho sistematizado dos profissionais que queiram trabalhar os aspectos relacionados
às várias manifestações da violência e a importância do resgate das relações harmoniosas.
O objetivo central que motivou a pesquisa foi alcançado a partir de uma reflexividade
quanto à necessidade didática, essencial para que os profissionais de Educação Física vejam
na modalidade um aspecto educativo mais amplo.
O tecnicismo não deve imperar as aprendizagens do karatê, o referencial teórico deste e
a atual conjectura social requerem um profissional reflexivo de suas responsabilidades e importância da ferramenta de trabalho que possui em suas mãos.
Portanto, o profissional deve ser reflexivo em suas atitudes e práticas e atuar nesse processo educativo como um sujeito facilitador dos processos formativos relacionados às temáticas
paradigmáticas, tais como, a violência.
O karatê se mostrou como uma possibilidade de emergir do atual cenário de desestruturação das instituições, entre elas a escola, através da promoção de práticas contextualizadas
e otimizadas no âmbito da temática em questão.
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A ARTE TRABALHANDO A INCLUSÃO

RESUMO: Este artigo objetivou assinalar os pontos essenciais sobre A arte e a formação de
professores para o espectro autista. Grande parte das práticas pedagógicas no ensino de
artes restringe-se ao desenvolvimento artístico, e focaliza o trabalho do educador como
agente transformador e para isso, deve ter competência e habilitação específicas. Contudo o
trabalho com crianças autistas, autistas, tem sido pouco explorado na sociedade e carece de
informações para o auxílio dos professores em âmbito escolar. Tendo em vista tais aspectos,
o enfoque principal deste artigo é proporcionar informações claras e objetivas. Mediante os
resultados, observa-se que a maioria dos professores não possui conhecimento suficiente e
adequado para lidar com autistas. Também nos parece claro que é de competência do professor e dos órgãos responsáveis pela educação à busca e a oferta por cursos de formação
continuada.

Palavras-chave: Artes; Linguagem; Autismo.
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INTRODUÇÃO

O

autismo é o nome dado a um padrão de comportamento peculiar caracterizado
por comprometimentos persistentes nas interações sociais recíprocas. Uma característica muito marcante no autismo é a dificuldade na comunicação, pois o
desenvolvimento da linguagem e o comportamento esperado, não se desenvolvem adequadamente ou são perdidos no início da infância. Este trabalho tem o objetivo de falar da relevância
do ensino de artes para autistas.
O problema de pesquisa é saber qual prática o ensino de artes deve ter para desenvolver o aprendizado com autistas? O artigo desenvolvido foi de natureza qualitativa, utilizando a
observação e desenvolvimento de bibliografias por autores com estudos focados em autistas e
diagnósticos precoces que predominam o comportamento desses indivíduos.
A partir dessa perspectiva, buscou-se entendimento de características que definem a
síndrome específica “autismo”; como educar um autista e as maiores dificuldades.
A elaboração foi feita principalmente por livros, artigos científicos que se buscou a interação social de alunos no cotidiano escolar, focalizando a investigação nas práticas pedagógicas
utilizadas, ou seja, houve uma investigação detalhada ao ambiente, sujeito e situações peculiares.
Por fim, iremos identificar a contribuição da arte como, ferramenta de estimulação no
processo de aprendizagem e desenvolvimento integral do aluno na educação, sendo assim,
determinar os objetivos precisos para que o processo pedagógico aconteça eficazmente, como
agente facilitador e enriquecedor, respeitando o desenvolvimento da criança em suas especificidades. A arte está presente em todas as culturas da história da humanidade por meio da
pintura, da escultura, da música e da dança, representando uma via de acesso ao mundo.
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A ARTE E O AUTISMO
O psiquiatra Leo Kanner (1943), foi
quem descreveu o autismo pela primeira vez,
e publicou um artigo intitulado “Distúrbios Autísticos do Contato Afetivo”. Na época era considerada uma forma incomum e precoce de
esquizofrenia. Atualmente sabe-se que o autismo está distinto das psicoses. Pessoas com
este padrão de comportamento, podendo levar
uma vida considerada normal desde que haja
respeito e compreensão da parte dos que convivem com ela. As dificuldades na comunicação é uma das características mais marcantes
no autismo; propõe-se utilizar o conhecimento
artístico como uma forma de linguagem entre
o autista e o “mundo social” facilitando sua
comunicação e consequente interação com a
sociedade. Descreveu onze crianças com um
padrão de comportamento peculiar em comum
que compreendia muitos diferentes aspectos.
Considerou que tais características definiam
uma síndrome específica, completamente distinta de outras perturbações infantis e decidiu
designá-las de “autismo infantil precoce”.

Porém, ninguém pode estar sempre
certo de um diagnóstico tão difícil. O autismo
é um grande nivelador, e somente aqueles que
convivem com o autista tornam-se os melhores entendedores do assunto. Os sinais típicos
do transtorno variam bastante, em geral, os
autistas têm dificuldades de relacionamento interpessoal, atraso significativo ou ausência da
linguagem verbal, mímica e gestual, não costumam olhar nos olhos dos interlocutores. Além
de comportamentos repetitivos e estereotipados (KATHRYN, 1996).
Cunha (2011) deixa claro que as manifestações do autismo variam intensamente,
dependendo do nível de desenvolvimento e da
idade cronológica do indivíduo. Porém como já
foi mencionado anteriormente, o quanto antes
for diagnosticado o autismo em uma criança,
maiores serão os resultados do tratamento.
Para se educar um autista é preciso inseri-lo na escola, que é o primeiro passo para
que aconteça esta integração, sendo possível
a aquisição de conceitos importantes para o
percurso da vida. É a escola que deve conduzir o desenvolvimento intelectual e também
afetivo dessas crianças autistas, fazendo-as conhecer a realidade e proporcionando um saber
da humanidade e das relações que a cercam
(CUNHA, 2011).

De Acordo com Orrú (2011, p. 37) “O
déficit de comunicação tem sido uma preocupação em estudos sobre o desenvolvimento de
pessoas com autismo, identificado nos critérios
de diagnósticos como severamente acometido
por grandes danos, em razão da própria sínUma das maiores dificuldades para o
autista e a comunicação e a linguagem. Fator
drome”.
muito relevante, em se tratando de relações,
Para Kathryn (1996), o diagnóstico pre- pois é necessário que o professor consiga cococe e apropriado é o primeiro passo crucial municar-se com seu aluno. Apesar das limitano sentido de assegurar um melhor futuro para ções, essas crianças têm suas capacidades.
crianças autistas, pois, crianças com transtor- O que fazer para desenvolvê-las? Depende de
nos autísticos possuem relacionamentos per- suas habilidades e das oportunidades que lhe
turbados, ou seja, uma capacidade perturbada forem oferecidas (CUNHA, 2011).
de se relacionar afetando todas as áreas de deO autista necessitará adquirir: Compresempenho, aprendizado e comportamento; enquanto o processo natural de maturação pode ensão da linguagem para a sua utilização; habiprovocar progressos, o déficit básico jamais é lidades de letramento; habilidades com diferentes meios de comunicação, capacidade para
totalmente curável.
superar a frustração e a irritabilidade de que
podem advir das dificuldades de comunicação.
Segundo especialistas entre a faixa etária dos
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seis aos doze anos, é o período mais tranquilo
na vida de um autista, pois os momentos de
raiva e ataques violentos já passaram e frustrações hormonais da adolescência ainda virá,
é nesse período, que aprendem a interagir socialmente (CUNHA, 2011).
Existem duas as formas de conhecimento – o entendimento e a sensibilidade,tem como objetivo sintetizar em conceitos as
intuições da sensibilidade e a capacidade, de
produzir conceitos e, pela sensibilidade, são
intuídos os objetos que, de acordo com as percepções dos sentidos, são representados no
tempo e no espaço. O tempo e o espaço são
modos de sentir que estruturam as percepções
ou intuições, elementos do conhecimento que
dão origem à experiência sensível:
Trabalhos artísticos estimulam o foco de atenção de
qualquer aprendente, pois demandam proficuamente a
concentração, servindo como intervenção psicopedagógica. Na pintura, no desenho ou nas atividades com
massa, os canais da sensibilidade são os melhores receptores da aprendizagem. Por eles, de forma lúdica,
podem ser alcançados resultados motores e cognitivos
essenciais à educação do indivíduo. São instrumentalizados de propostas educacionais e de relações afetivas
com o saber (CUNHA, 2011, p. 84).

Portanto, a partir dos dados levantados
e por meio das referências sugerimos como
prática pedagógica de atividades no Ensino de
Arte, aos estudantes com diagnóstico ou pautas
de autismo. Dessa maneira, haverá conciliação
de temas direcionados para o entendimento e a
simbologia das expressões afetivas, da imagem
pessoal e do mundo ao redor para a interação
dos alunos com autismo (CUNHA, 2011).
Esse processo deve partir da observação de cada aluno, em virtude das suas particularidades. Portanto, procuramos demonstrar que
as práticas sempre nos levam a resultados e a
caminhos diferentes, onde o olhar e o interesse
deles é que vai nos direcionar para o desenvolvimento da atividade. Normalmente o ambiente
escolar é o primeiro ambiente que uma criança
começa a frequentar, seja ela autista ou não. É
importante salientar que, para educar um autista
é preciso também promover integração social:

Muitas vezes, o autismo traz a carga do isolamento social,
da dor familiar e da exclusão escolar. É normal que os pais
se preocupem, porque há relevantes alterações no meio
familiar e, nem sempre, é possível encontrar maneiras adequadas para lidar com as situações decorrentes. É primordial o entendimento da escola a respeito dos impactos que
o espectro autístico produz na vida em família, que requer
cuidados ininterruptos, atenção constante, atendimento especializado e muitos gastos financeiros (CUNHA, 2011, p.
87-88).

O trabalho educacional da criança autista
dependerá da instituição e turma na qual está inserida. As crianças autistas precisam receber uma
educação especial diária oferecida por profissionais bem qualificados que conheçam e compreendam bem o autismo. De acordo com CUNHA
(2011, p. 90) “Para a escola realizar uma educação adequada, deverá, ao incluir o educando no
meio escolar, incluir também a sua família nos espaços de atenção e atuação psicopedagógica”.
Coll (1995) defende que os procedimentos da
educação de um autista, devem basear-se em um
conhecimento minucioso das leis de aprendizagem, sempre respeitando sua individualidade.
É a escola que deve conduzir o desenvolvimento intelectual e também afetivo dessas
crianças autistas. É necessário, apontar um método que possa atender e contribuir para o bom desenvolvimento de um autista, por se tratar de um
método bastante usado o tratamento dos autistas,
optou-se por explicar as características particulares do TEACCH.
Este método – originou-se em 1966 na
Escola de Medicina da Universidade da Carolina
do Norte, tem como princípio associar técnicas
comportamentais que devem ser trabalhadas. É
preciso que seja acompanhada pelo professor ou
o profissional que atua na área. (ORRÚ, 2011).
Ele nos mostra as suas diferenças, necessidades, atividades e rotinas e estas devem ser
analisadas de acordo com a especificidade de
cada um. Este método tem como objetivos principais: promover adaptações dos autistas de se
desenvolverem ativamente no meio em que vivem;
proporcionando adequado não só ao autista, mas
também a família do autista e aqueles que vivem
com eles; além de fornecer informações para que
o maior número de pessoas conheça o autismo e
suas manifestações.
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A partir de 1960 a pedagogia nova, se
FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA
torna predominante. Já no ano seguinte, dá-se
ENSINAR ARTES NA EDUCAÇÃO
início ao seu processo de declínio. Entre os
ESPECIAL
Santos (2013) faz uma análise e aborda a relação profissional e a atividade produtiva
do professor e qual resultado se espera entre o
que foi apreendido em sua formação pedagógica e o que é efetivado na prática. Quando falamos em formação, focalizamos inicialmente a
formação do indivíduo que é sempre planejada
e direcionada para que sua prática profissional se concretize socialmente. Porém há uma
contradição entre o que deve ser realizado durante o processo de assimilação do conteúdo
e o que realmente se executa em sala de aula
como explica o seguinte autor:
Há um dilema do trabalho educativo, que se equilibra
entre a humanização e a alienação que explica no tocante à formação docente isso é letal, pois o produto
do trabalho educativo deve ser a humanização dos indivíduos, que, por sua vez, para se efetivar, demanda
a mediação da própria humanidade dos professores
(SANTOS, 2013).

anos de 1960 e 1970, há um predomínio do
modelo de Taylor e Ford, cujo objetivo era a
produção em massa e adequação desses novos trabalhadores passa pela educação, com
as “teorias do capital humano”. Esse novo modelo de educação priorizava a formação técnica adequando o cidadão ao novo modelo de
produção (SAVIANI, 2007).
Já no final do século XX, houve o crescimento da concepção da pedagogia produtivista, que entra em choque com as ideias da
pedagogia tecnicista surgindo desse embate a
“visão crítico reprodutivista”. As ideias contra
hegemônicas surgem baseadas na concepção
de uma “educação popular”, bem como a pedagogia crítico social e a pedagogia histórico-crítica. Todas elas contribuíram para importantes debates no âmbito da educação e deram
importante colaboração para os avanços na
educação inseridos na Constituição de 1986
(SANTOS, 2013).

A autora afirma que o objetivo central
da educação escolar, é a transformação humana em novas forças criadoras. Extrair do aluno
a sua capacidade máxima para que ele possa transformar sua vida social e estender essa
transformação ao longo de sua vida social. Ao
longo do século XX, houve sucessivas reformas econômicas que foram norteando e estruturando os ideais pedagógicos, se arrastando
ao longo do tempo e influenciando a prática
docente e a formação dos professores.

Outras vertentes pedagógicas foram
surgindo segundo o autor, porém sempre com
um olhar mercantilista sobre a educação, frisando sempre máxima racionalização e otimização
dos recursos. Entre elas podemos destacar os
mais conhecidos como: Neoescolanovismo –
“aprender a aprender”, Neoconstrutivismo –
“pedagogia das competências” aprendizagem
individual, Neotecnicismo - “qualidade total” escola como empresa (SANTOS, 2013).

Dentre as renovações sociais surge
na área da educação o modelo da pedagogia
nova. Qual foi a contribuição dessa nova pedagogia para a formação dos nossos professores, é um questionamento que o sociólogo
Saviani (2007) nos traz no livro “História das
ideias pedagógicas no Brasil”. O autor explica
que entre 1932 e 1947, a pedagogia nova e a
pedagogia tradicional, se equilibram e se mantiveram na educação do país.

Para Figueiredo (2013), a formação inicial e continuada de professores visando a inclusão deve ser pensada primeiramente na sua
organização e instrumentalização de ensino,
bem como a gestão da classe e seus princípios
éticos, filosóficos e políticos, que permitiram a
esses professores a reflexão e compreensão
de seu verdadeiro papel e da escola na formação dessa nova geração que deverá responder
às demandas profissionais.
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A autora (2013) explica sobre a importância da organização dos tempos e espaços
de aprendizagem no agrupamento de alunos
e no planejamento das atividades. Pensar na
sequência didática adaptada às reais necessidades dos seus alunos e na consolidação da
aprendizagem. Há a necessidade de reconsiderar nossas crenças e valores. Os professores continuam querendo controlar as situações
em sala de aula, não dando a liberdade para o
aluno e exercendo forte autoridade no sentido
de que o aluno precisa sempre olhar para ela,
sentando em fileiras e com seus materiais pedagógicos sob sua supervisão.

Seguindo na mesma linha de raciocínio
Santos (2013), ressalta que para que a escola
e as práticas docentes sejam condizentes com
a inclusão devem proporcionar o fortalecimento dos projetos políticos pedagógicos, sala de
aula com eixo de aprendizagem para todos,
articulação da teoria e prática, trabalho interdisciplinar, reorganização dos tempos e espaços e investimentos na infraestrutura material
e pessoal, bem como a revisão do processo
de avaliação. A formação continuada do professor deve ser em serviço, pois, a aprendizagem é permanente e o desafio da educação
é contínuo. Segundo a autora, são realidades
que podem ou não acontecer nas escolas e
dependem do nível de comprometimento com
Nesse aspecto o espaço é o ponto pri- a inclusão escolar.
mordial enfatizado pela autora, pois deve se
O professor, dentro da perspectiva inpensar em espaços preparados para todos os
níveis de desenvolvimento e idades apropria- clusiva e com uma escola de qualidade, não
das, que sejam organizados e ativos que docu- deve duvidar da capacidade e das possibilimentem e ensinem. Pensar o espaço de forma dades de aprendizagem dos alunos e muito
que todos os alunos tenham oportunidades de menos prever quando esses alunos não irão
aprender. Ter um aluno deficiente em sala de
aprendizado e de socialização, e ficando ao
aula, não deve ser um empecilho, para que,
professor a responsabilidade de substituir a
suas práticas pedagógicas, com relação ao desua pedagogia tradicional pela pedagogia pen- ficiente sejam menores de idade qualidade ou
sada na diversidade (FIGUEIREDO, 2013).
em menor tempo.
Para o autor (2013), o percurso da inclusão irá ampliar e elaborar as competências
e habilidades dos professores, e que as experiências obtidas irão ajudar na sua formação
continuada agregando valores e conhecimentos no contexto social, de história de vida e
contribuíram para uma prática mais acolhedora. Não se pode exigir que todos os professores
ajam da mesma forma, pois cada um terá uma
visão própria das práticas pedagógicas na inclusão. Portanto, os autores concluem que não
se pode esperar na formação dos professores
o desenvolvimento de ritmos e competências
similares e que sua prática pedagógica só será
efetivamente inclusiva se o espaço possibilite
sua atuação inclusiva e a reflexão do seu próprio trabalho pedagógico.

Dentro desse contexto a autora explica
que ainda, não justifica um ensino à parte, individualizado, com atividades que discriminam
e que se dizem “adaptadas” às possibilidades
de entendimento de alguns. A aprendizagem é
sempre imprevisível, portanto, o professor deve
considerar a capacidade de todos os alunos,
deixando de rotulá-los e de categorizar seus
alunos, entendendo que todos são capazes de
assimilar conhecimento e de produzi-los.
Cunha (2011) comenta que, embora
saibamos que na educação especial há casos degenerativos muito severos, ainda assim,
essas pessoas, mesmo que impossibilitadas
no espaço pedagógico e afetivo, por meio de
atuação de profissionais interessados e dedicados, podem receber um acompanhamento
educacional reabilitativo em seu próprio lar.
São ações inclusivas além dos muros da escola.
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Continuando na sua linha de pensamento, o autor, explica que quando o educador trabalha com a informação da educação
inclusiva, sua prática conclui todos os níveis e
modalidades de ensino: da educação especial,
passando pela educação básica e atingindo
a educação de jovens e adultos, alcançando
assim a diversidade discente nas diferentes
etnias, culturas e classes sociais. O professor
deve observar avaliar e mediar, para que os
recursos pedagógicos de que a escola possui
sejam apropriados para aqueles que ensinam e
para os que recebem o aprendizado (CUNHA,
2011).
Pode-se notar a variação de tipos de
formações continuadas e ela poderá ser a
modalidade para formar os professores para
a educação especial. Aos professores capacitados cabe a tarefa de identificar quais são
os possíveis discentes com necessidades especiais e desenvolver com eles atividades e
ações pedagógicas. Percebe-se ainda para
a autora, a proposição que o professor atualmente continua ligado com o modelo da educação tradicional que, continua se organizando
com base no modelo médico-pedagógico, que
acaba se confundindo com o conhecimento
da educação especial. Estudos mostram que
a grande dificuldade do professor é aceitar a
crítica a esse modelo, que está vinculado ao
pensamento dominante, não somente na educação especial, mas na educação de modo
geral, causando por muitas vezes ao resultado
do fracasso escolar (CUNHA, 2011).

étnicas, sociais e físicas. É também verdadeiro
que a contribuição da área da educação especial não se fará presente enquanto permanecer hegemônico o modelo médico-pedagógico
(CUNHA, 2011).
Quanto à formação de professores de
hoje, há constantes mudanças tanto do ponto
de vista de conceitos e valores como de práticas. As competências que se esperam que
o professor domine se revelam cada vez mais
complexas e diversificadas. Espera-se que o
professor seja competente dominando, desde
o conhecimento científico do que ensina à sua
aplicação psicopedagógica, bem como em
metodologias de ensino, de animação de grupos, atenção à diversidade etc. Isto sem considerar as grandes expectativas que existem
sobre o que o professor deve promover no âmbito educacional. Alguns autores têm, por isso,
denominado a missão do professor na escola
contemporânea como uma “missão impossível” (BRASIL, 2008).

Poderia pensar que este problema se
resolverá com mais conteúdo na formação e
assim com a extensão dos currículos de formação. Mas não parece ser esta a solução. Não
é a simples aquisição de mais conhecimentos
de teoria que fará o professor mais capaz de
responder aos numerosos desafios que enfrenta. Pode-se, assim, promover ao professor
um conjunto de experiências que lhe permitam
aplicar estes conhecimentos num contexto real.
A profissão de professor envolve um grande
número de decisões que tradicionalmente são
Ainda segundo a autora, na atualidade, da sua responsabilidade e que lhe contribui um
a proposta dos professores, têm como máxima elevado grau de autonomia no quotidiano da
a inclusão. Porém sua manutenção tem sido o sua profissão (BRASIL, 2008).
modelo médico-pedagógico que nos faz pensar
se este caminho está levando a qual caminho?
Por isso, é tão complexa a profissão
Sucesso ou fracasso? Se for verdade que para e a sua devida formação e se torna claro o
a democratização da escolarização os alunos motivo pelo qual resulta insuficiente um simcom deficiência por meio de inclusão do ensi- ples aumento de formação teórica. Conceder
no regular, terão que ser superadas as barrei- informação era, tradicionalmente, um dos itens
ras impostas pelos educadores não especiali- principais do processo educativo. Mas, a prozados e modificados as práticas escolares na fissão docente deixou de estar tão intimamenperspectiva da absorção com qualidade, das te comprometida com um ensino baseado na
mais diversas diferenças culturais, linguísticas, informação. O papel do professor mudou: de
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um transmissor de informação, ele passou a
ser um facilitador do processo de aquisição
de conhecimento. Este procedimento implica
que para que a informação se transforme em
conhecimento precisa ser discutido, refletido e,
completada. Esta é uma nova competência do
professor e da escola. Tomando como exemplo uma dilatada experiência na formação de
professores na área das NEE (NECESSIDADES
EDUCATIVAS ESPECIAIS) tanto no campo graduado como pós-graduado, vamos discutir os
modelos e estratégias que nos parecem mais
adequados para preparar os professores para
os desafios da Educação Inclusiva (BRASIL,
2008).
Um ponto especial a ser levantado neste tópico é a expressividade do homem pela
arte. Não fugindo a esta situação positiva, por
volta da década de 80, novas abordagens foram introduzidas no ensino da Arte no Brasil. A
imagem ganhou um lugar de destaque na sala
de aula, o que representa uma das tendências
da Arte contemporânea e uma novidade para
o ensino da época. As imagens produzidas
tanto pela cultura artística (pintores, escultores)
como as produzidas pela mídia (propaganda
de TV e publicitária gráfica, clipe musical, internet) passaram a ser utilizadas pelos professores e alunos da educação básica (BRASIL,
2008).
Uma transcrição literal sobre sua definição é debruçarmo-nos sobre a seguinte situação: a música não é tarefa fácil porque apesar
de ser intuitivamente conhecida por qualquer
pessoa, é difícil encontrar um conceito que
abarque todos os significados dessa prática.
Mais do que qualquer outra manifestação humana, a música contém e manipula o som e o
organiza no tempo. Talvez por essa razão ela
esteja sempre fugindo a qualquer definição,
pois ao buscá-la, a música já se modificou, já
evoluiu. E esse jogo do tempo é simultaneamente físico e emocional (BRASIL, 2008).

como beleza, harmonia, equilíbrio. A arte pode
ser representada através de várias formas, em
especial na música, na escultura, na pintura,
no cinema, na dança, entre outras. A música
sempre esteve presente ao longo da história da
humanidade. Tão antiga quanto o Homem, a
música primitiva era usada para exteriorização
de alegria, prazer, amor, dor, religiosidade e os
anseios da alma (BRASIL, 2008).
A música tornou-se um objeto de estudo muito importantes para os educadores e
demais envolvidos com o processo educativo,
pois além de oferecer um grande leque de possibilidades e abrangências, tornou-se uma disciplina obrigatória na rede regular de ensino.
Nos dias atuais a música pode ser considerada uma das artes que mais influenciaram e
influenciam na sociedade. Tudo o que acontece ao nosso redor, nos afeta diretamente ou
indiretamente, pois vivemos num conjunto de
pessoas que compartilham propósitos, gostos,
preocupações e costumes, e que interagem
entre si constituindo uma comunidade (BRASIL, 2008).
Segundo Silva (1966) nas últimas décadas do século XX, assistimos a um acentuado movimento de mudanças nas organizações
sociais, consequente e interdependente dos
movimentos de mudanças políticas, econômicas, científicas e culturais. A arte é uma forma
de criação de linguagens, seja ela visual, musical, cênica, da dança, ou cinematográfica, essas formas de linguagens refletem o ser e estar
no mundo, todas são representações imaginárias de determinadas culturas e se renovam no
exercício de criar ao longo dos tempos.

Ao desenvolver-se na linguagem da
arte o aprendiz apropria-se do conhecimento
da própria arte. Essa apropriação converte-se
em competências simbólicas por que instiga
esse aprendiz a ampliar seu modo singular de
perceber, sentir, pensar, imaginar e se expressar, aumentando suas possibilidades de produA arte é uma forma de o ser humano ção de leitura de mundo, da natureza e da culexpressar suas emoções, sua história e sua tura e também seus modos de atuação sobre
cultura através de alguns valores estéticos, eles (SILVA, 1966).
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
A educação, a arte, o conhecimento sensível e o autismo foram os temas mais abordados neste artigo. Constatou-se que a falta de atendimento especializado pode trazer consequências como atraso no desenvolvimento neuropsicomotor, comprometimentos físicos e emocionais, distúrbios de fala e atraso escolar. Uma vez que é crescente o número de pessoas com
necessidades especiais atuantes na sociedade. Pôde-se ratificar que autismo não é doença.
Porém não há motivos para subestimar a capacidade de um autista.
Nota-se que todo aquele que foge aos padrões sociais é excluído, pois lhe é negado o
direito de ser e de viver diferentemente das regras sociais criadas e impostas a todos. Quanto
à expectativa de utilizar a arte como mediadora na comunicação do autista, foi alcançada e superada. Confirmou-se que a Arte é capaz de organizar e estruturar o mundo respondendo aos
desafios que dele emanam; a Arte é um produto que expressa representações imaginárias das
distintas culturas que se renovam através dos tempos.
O processo artístico de ensinar arte é enfrentar muitos desafios, é ser capaz de comprometer-se em refletir as questões sociais, ecológicas e culturais. Perante questões tão complexas
como o autismo, a arte e a educação.
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A INCLUSÃO DOS ALUNOS SURDOS NO ENSINO
REGULAR: E A LEGISLAÇÃO INCLUSIVA

RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão das práticas pedagógicas dos docentes a partir de
uma análise sobre a inclusão do aluno surdo no ensino regular, na escola pública do Ensino
Fundamental II. Levando em consideração o que é garantido por lei sem distinção que é igualdade de condições para o acesso e a permanência na escola. Desse modo, o presente artigo
tem o objetivo geral de discutir e investigar as práticas pedagógicas dos docentes no processo
de inclusão frente aos alunos surdos inseridos nas classes regulares, e promover o reconhecimento da educação com base na legislação inclusiva, com ênfase na inclusão do aluno surdo
no ensino regular. Para a investigação tomamos como base teórica BRASIL, Constituição da
República Federativa do Brasil, promulgada em 05/10/1988, Brasília: Senado Federal (1998);
Carvalho, Rosita Edler (2011); Dorziat, Ana (1998); Windyz B. Ferreira e Regina Coeli B. Martins (2007). Utilizando como metodologia a pesquisa de campo de cunho qualitativo, cujos
instrumentos usados foram observação; aplicação de um questionário e de uma entrevista
semiestruturada com seis (06) professoras, de uma escola pública do município de Macapá.
Que possuem alunos surdos inclusos em suas classes. A investigação visa identificar: Como é
feito o processo de inclusão no âmbito escolar, formação de professores para trabalhar com
alunos surdos, concepção de educação de surdos, a disponibilização de recursos didáticos da
escola para os alunos surdos e avaliação da inclusão do surdo no ensino regular.

Palavras-chave: Surdos; Ensino regular; Práticas Pedagógicas; Legislação.
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INTRODUÇÃO

O

presente artigo procura discutir sobre a política de educação de surdos no município de Macapá, Estado do Amapá. A investigação foi realizada em uma escola
pública estadual, de ensino fundamental II, A escola foi selecionada por possuir
um número considerável de alunos com surdez, inclusos no ensino regular. Vivemos atualmente
um momento muito especial, o desafio da inclusão que implica em valorizar as potencialidades
e as peculiaridades de cada um e incorporar a diversidade sem nenhum tipo de preconceito.
É chegado tempo de uma nova reestruturação do sistema de ensino. A validade da educação inclusiva, no entanto é imprescindível para que todos tenham seus direitos garantidos,
através da interação com o meio, respeitando-se as suas individualidades, e limites, diante da
necessidade de maiores reflexões sobre as formas mais apropriadas de viabilizar um ensino de
qualidade para os alunos surdos matriculados na escola investigada. Espera-se que com esse
trabalho a escola possa rever sua postura nesse cenário inclusivo, como os meios mais favoráveis para a educação de todas as pessoas.
Ao longo desse percurso, foram observadas as constantes investigações dos profissionais da área da educação, buscar meios que favoreçam o processo ensino-aprendizagem e
solidificar a permanência do aluno surdo no espaço escolar, como no meio social e cultural, de
forma que ele sinta-se respeitado e valorizado em suas diferenças. Com a obrigatoriedade desde
os anos 90 a educação inclusiva faz parte do processo educacional brasileiro e vem a cada ano
se aperfeiçoando com novas ementas, artigos e leis. Fazendo com que as adaptações ocorram
para melhoria do ensino aprendizagem dos alunos surdos na rede privada e pública em todo o
território brasileiro.
A orientação inclusiva nas escolas públicas constitui em mudanças nas formas como
são encaradas as dificuldades tendo como relevantes apontar a concepção sobre a formação
de professores como área de conhecimentos, investigação e de propostas teóricas e práticas,
que na didática e da organização escolar, estuda os processos por meio dos quais os professores – em formação ou em exercício, se implicam individualmente ou em equipe, por meio dos
quais adquirem ou melhoram os conhecimentos, competências e disposições, que intervém
seus conhecimentos no desenvolvimento do ensino e do currículo e da escola, com o objetivo
de melhorar a qualidade da educação que os alunos com necessidades educativas específicas
devam receber.
A legislação tem avançado na escola, é um direito constitucional, pois não há mais espaço para a discussão da aceitação, ou não destes alunos, como consta na Constituição Federal
de 1988, artigo 205, o direito à educação é para todas as pessoas. A lei é específica quanto à
obrigatoriedade em acolher alunos com necessidades especiais, contudo, não é suficiente para
ocorrer o pleno desenvolvimento de suas potencialidades. Sendo assim, buscou-se no presente
artigo discutir sobre o processo de inclusão.
Mesmo com a criação de todos esses documentos, a inclusão enfrenta várias barreiras.
Como podemos analisar, existem várias leis na política educacional enquanto política social pública, pois envolvem avanços e recuos, desvios e contradições, tornando essencial ao educador
conhecer as leis existentes para poder analisar sua prática e cobrar do setor público a eficiência
no oferecimento de uma escola inclusiva.
Na riqueza do convívio com a diversidade é que há o verdadeiro crescimento do ser humano. A educação Inclusiva hoje tem os seguintes cenários: “A lei federal nº 9.394 de 20 de dezembro de 1996, artigo 24 do decreto nº 3.298/99 e a lei nº 7.853/89, a pessoa com deficiência
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tem direito à educação pública e gratuita preferencialmente na rede regular de ensino, e ainda, à
educação adaptada às suas necessidades educacionais especiais” (BRASIL, 1996, p. 7).
Acontece em 1990 na Tailândia, a Conferência de Educação para todos que tem como
objetivo a criação de mecanismos que pudessem contemplar a todos, sem distinção. No que
diz respeito à educação especial, é relatado no artigo 3º: “As necessidades básicas de aprendizagem das pessoas com deficiências requerem atenção especial. É preciso tomar medidas que
garantam a igualdade de acesso à educação de todo e qualquer tipo de deficiência, como parte
integrante do sistema educativo”. (Conferência Mundial de Educação para Todos, 1990. p.4).
Outro marco importante foi a Declaração de Salamanca em 1994, que também contribuiu e muito para a história da educação, principalmente educação para pessoas com necessidades educacionais específicas, tendo como meta a inclusão de todas as crianças no ensino
regular, sendo elas com necessidades educacionais específicas ou não, a legislação brasileira
garante indistintamente a todos o direito à escola, em qualquer nível de ensino e prevê, além disso, o atendimento especializado a crianças, adolescentes, jovens e adultos com necessidades
educacionais específicas.
Esse atendimento deve ser oferecido preferencialmente no ensino regular e tem o nome
de Educação Especial. No Brasil, o tema inclusão começa a ganhar novos rumos através da
Constituição Federal de 1988 que afirma todos têm direito à educação (BRASIL, 1988), e também com a criação da lei nº 9.394/96 – Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional que
garante o atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com necessidades
especiais, preferencialmente na rede regular de ensino. A Lei nº. 8.069, de 13 de julho de 1990,
que dispõe sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), estabelece, no capítulo IV, no
artigo 53, do direito à Educação, à Cultura. “E seu pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho assegurando-lhes igualdade de
condições para o acesso e a permanência na escola”. (BRASIL, 1990, p. 22).
O Brasil reconheceu a Língua Brasileira de Sinais/ Libras por meio da Lei nº 10.436/2002,
como a língua das comunidades surdas brasileiras, que no seu artigo 4º dispõe que o sistema
educacional federal e sistemas educacionais estaduais, municipais e do Distrito Federal devem
garantir a inclusão nos cursos de formação de educação especial, em seus níveis médio e superior do ensino da Língua Brasileira de Sinais/Libras, como parte integrante dos Parâmetros
Curriculares Nacionais. São vários paradigmas existentes em nossa sociedade, e a educação
inclusiva visa quebrá-los e construir uma educação transformadora, onde o ser humano possa
aprender por meio da sua singularidade, cada um com suas características, valores e diferenças,
mas com o mesmo intuito: busca de uma aprendizagem satisfatória, a ponto de contemplar o
desenvolvimento integral de cada um, bem como as suas necessidades (BRASIL, 1990).
É preciso um olhar diferente, um olhar novo em prol da educação inclusiva, através de
leis que garantam que todos os alunos sejam matriculados na educação básica. Entretanto,
são poucas as escolas que estão preparadas para acolher os alunos com necessidades educacionais específicas, oferecendo-os um ensino que supra as suas necessidades. O Ministério
da Educação (MEC) reconhece que a inclusão não significa simplesmente matricular os alunos
com necessidades educativas especiais na classe comum, ignorando as suas necessidades
específicas, mas significa dar o apoio necessário tanto ao professor como a escola para a sua
prática pedagógica (BRASIL, 1998). Sendo assim, a escola precisa se organizar e planejar suas
ações e atividades buscando atender a todos de acordo com as diferentes formas de aprendizado, valorizando a potencialidade de cada aluno e fazendo com que os mesmos tenham seu
desenvolvimento integral, independente de serem pessoas que apresentam necessidades educacionais específicas ou não.
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ATIVIDADES DESENVOLVIDAS EM
SALA DE AULA

das atividades extracurriculares, da divisão de
tarefas, etc.
O princípio da inclusão deve nortear as
ações da escola no sentido de estimular, promover e garantir a participação de todos os
envolvidos (sua representação) nos processos
de tomada de decisão. No âmbito da sala de
aula, o princípio da inclusão favorece a participação de todos os alunos nas atividades
em classe. Isso requer que o docente leve em
conta a experiência dos estudantes e valorize
sua contribuição. É importante que, ao gerir as
atividades na sala, o professor promova tarefas que desenvolvam a capacidade dos alunos
de se apoiarem mutuamente e, inclusive, de
apoiarem o próprio professor (BRASIL, 1990).

Utilizando-se de estratégias em sala de
aula para quando recebermos os alunos com
necessidades educacionais específicas. Devemos ser estimulados a rever nossas práticas e
a buscar outras formas de ensinar, podemos
citar algumas alternativas que podem ser úteis
ao professor como: Tendo como base a garantia por lei de que todos tenham direito à educação, refletiremos sobre a educação inclusiva
que vem sendo discutida algum tempo, e que
nos remete a uma reflexão sobre a inclusão de
alunos surdos no sistema regular de ensino.
É um tema que chama a atenção de muitos e
provoca discussões no que diz respeito a sua
prática, sendo alvo de pesquisas de vários auEm relação aos alunos surdos residentores que consideram a inclusão enquanto te- tes no município de Macapá, as pesquisas são
mário importante.
relevantes, frente a mudanças que se instituem
no sistema de ensino local. Daí surge à necesPara Carvalho (2011) essa problemáti- sidade de pesquisar, analisar e refletir essa
ca requer mudanças não só na parte estrutural questão, que vem sendo pautada e que gera
da escola, como também no aperfeiçoamento ainda muitas discussões. Para desenvolver a
de funcionários, materiais didáticos, valores e referida pesquisa, foi selecionada como lócus
respeito à cultura surda. De acordo com Dor- de estudo empírico, a escola, para ser o camziat (1998), o aperfeiçoamento da escola co- po de investigação. A escolha dessa escola se
mum em favor de todos os alunos é primordial. deu por vários motivos: por esta localizada no
Diante dessa questão, a escola que trabalha Estado do Amapá, na zona urbana do municícom a inclusão enfrenta muitos desafios, a copio de Macapá, ser de fácil acesso, e principalmeçar pelo direcionamento de suas ações para
mente por ser escola pública inclusiva, e posque, de fato a inclusão aconteça. Para tanto, é
suir um número considerável de alunos surdos
papel da escola, buscar uma educação que teincluídos no ensino regular.
nha sentido para todos os alunos e que esse
sentido seja partilhado com os alunos com surA LEGISLAÇÃO INCLUSIVA
dez, que todos esses alunos tenham o acesso
ao ensino-aprendizagem e a permanência na
O trabalho docente é um tema que
escola, de maneira que sejam levadas em consideração as diferenças e as potencialidades faz interfaces com diversas áreas. A marca de
seus estudos consiste em ter o professor como
de cada um.
sujeito do seu processo e que procura comprePara o autor (2011), e em se tratando ender o seu trabalho, o seu saber, o seu fazer
do aluno surdo é importante considerar tanto e a sua história. As pesquisas sobre trabalho
a sua especificidade linguística como também docente no Brasil iniciaram-se com Pereira
cultural. Uma política inclusiva garante que a (1969), Gouveia (1970) e depois foram retomapreocupação e o compromisso com a inclusão das por Hypólito (1997), Oliveira (2003), Tumoestejam presentes em todos os aspectos do lo Fontana (2008), Alves (2010), dentre outros.
planejamento escolar, seja no âmbito da gestão, do ensino na sala de aula, das reuniões,
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Nas últimas décadas e mais especificamente a partir da Declaração de Salamanca
em 1994, a inclusão escolar de crianças com
necessidades especiais no ensino regular tem
sido tema de pesquisas e eventos científicos,
abordando-se desde os pressupostos teóricos
político-filosóficos até formas de implementação das diretrizes estabelecidas na referida declaração.
Conquista do direito de acesso à educação antes de falar sobre o direito à educação inclusiva e o que ela significa, há de se
lembrar de que em dado momento histórico as
pessoas com deficiências não tinham acesso
a nenhum tipo de escolarização. Foi gradativamente através de lutas e principalmente das
pessoas com deficiência e de seus familiares
e amigos, o direito de acesso à educação foi
assegurado, assim como atendimento as especificidades dos sujeitos com deficiência.
Como embasamento teórico analisamos diversos aspectos teóricos referentes ás linhas de pesquisas dos autores que abordam a
trajetória da educação inclusiva do aluno surdo
no ensino regular. Quando se fala em inclusão,
já se imagina pessoas com deficiências, nesse
sentido, Carvalho (2011) destaca que: Parece
que já está condicionada a ideia de que a inclusão é para os alunos da educação especial
passam das classes e escolas especiais para
as turmas do ensino regular. Esse argumento é
tão forte que mal permite discutir outra modalidade de exclusão: as do que nunca tiveram
acesso às escolas, sejam alunos com ou sem
deficiência e que precisam nelas ingressar, ficar e aprender (CARVALHO, 2011, p.27).
A educação de surdos é um tema que
gera ainda muitas discussões, pelo fato que faz
uso de uma língua diferente da comunidade
das pessoas ouvintes. Ao se tratar da inclusão
de surdos deve se levar em consideração antes da comunicação no âmbito escolar o meio
de comunicação usado pela família e, como a
criança se comunica em casa, pois de acordo
com Marchesi (2004):

Aquilo que ocorre no âmbito familiar de qualquer aluno
tem uma grande importância em seu desenvolvimento
e em sua aprendizagem. As relações que existem na
família, o clima social e emocional, o acompanhamento
dos progressos da criança e as expectativas em relação a ela são fatores de grande influência na evolução
de todas as crianças. No caso das crianças surdas,
além daqueles, há um aspecto do ambiente familiar que
tem uma relevância particular: o tipo de comunicação
que se utiliza em casa (MARCHESI, 2004, p.185).

É necessário refletir e repensar as práticas pedagógicas para que a inclusão dos
alunos surdos realmente aconteça, tendo em
mente que todos são capazes de aprender e
se desenvolver, quando lhes é oferecido às
oportunidades e condições favoráveis para o
aprendizado. Nesse sentido deve-se levar em
consideração o novo modelo de educação,
onde a escola é quem deve proporcionar os
subsídios necessários para o pleno desenvolvimento do aluno, e não o aluno ter que se
adaptar a escola. Além disso, a educação inclusiva favorece não só o aluno com necessidades educativas especiais, mas, também os
demais alunos que passam a adquirir atitudes
de respeito e compreensão pelas diferenças,
além de juntos receberem uma metodologia de
ensino diferenciada e da disposição de maiores recursos.
Numa concepção histórico-crítica, segundo Saviani (2011), o papel do professor
nesse processo de inclusão é fundamental,
uma vez que, ele é o mediador do processo
ensino/aprendizagem. Cabe-nos até, alguns
questionamentos; a oferta de ensino aos alunos com necessidades especiais na rede regular deve acontecer porque está na Lei, ou
porque acreditamos em suas condições de
aprendizagem real? Devemos incluí-los porque
nos causam pena ou porque vemos neles a
possibilidade real de participação e contribuição na sociedade?
Mantoan (2006) afirma que é necessário recuperar, urgentemente, a confiança dos
professores em saberem lidar e desenvolver
o processo de ensino – aprendizagem com
todos os alunos, sem exceções. Para isso, é
oportuno possibilitar aos docentes a participação ativa e consciente de todos os alunos no
processo de ensino-aprendizagem. Esses cur1201
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sos devem atender as necessidades de preparo que os professores têm para desenvolver
práticas docentes realmente inclusivas. Nas
palavras de Carvalho, 2004, p. 77:
A Letra das leis, os textos teóricos e os discursos que
proferimos asseguram os direitos, mas o que os garante são as efetivas ações, na medida em que se concretizam os dispositivos legais e todas as deliberações contidas nos textos de políticas públicas. Para tanto, mais
que prever há que prover recursos de toda a ordem,
permitindo que os direitos humanos sejam respeitados,
de fato. Inúmeras são as providências políticas, administrativas e financeiras a serem tomadas, para que as
escolas, sem discriminações de qualquer natureza, acolham a todas as crianças, independentemente de suas
condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras ( CARVALHO, 2004, p.77).

Portanto, para que a inclusão de alunos
com necessidades especiais no sistema regular de ensino se efetive, possibilitando o resgate de sua cidadania e ampliando suas perspectivas existenciais, não basta a promulgação
de leis que determinem a criação de cursos de
capacitação básica de professores, nem a obrigatoriedade de matrícula nas escolas da rede
pública. Estas são, sem dúvida, medidas essenciais, porém não suficientes. Mas, além de
polêmica a educação inclusiva tem uma abrangente legislação referente às necessidades de
todo e qualquer aluno como contam, conforme
Carvalho (2004):
•Constituição de 1988 (consultar o artigo
208);
•Lei 7.853, de 1989, dispõe sobre o
apoio às pessoas portadoras de deficiência,
sua integração social;
•Estatuto da Criança e do Adolescente,
de 1990;
•Íntegra da Declaração de Salamanca,
de 10 de junho de 1994, sobre princípios,
políticas e práticas na área das necessidades educacionais especiais;
•Capítulo da LDB, de 1996, sobre a Educação Especial;
•Decreto nº. 3.298, de 1999, regulamenta a Lei no 7.853, de 24 de outubro de 1989,
dispõe sobre a Política Nacional para a Integração da Pessoa Portadora de Deficiência;

•A Lei 10.172, de 2001, aprova o Plano
Nacional de Educação que estabelece vinte
e oito objetivos e metas para a educação
das pessoas com necessidades educacionais especiais;
•Resolução número 2, de 11 de setembro de 2001 que institui Diretrizes Nacionais
para a Educação Especial na Educação Básica;
•Íntegra do Decreto nº. 3.956, de outubro
de 2002, que promulga a Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as
Formas de Discriminação contra as Pessoas
Portadoras de Deficiência (Convenção da
Guatemala);
•Resolução do Conselho Nacional de
Educação nº1/2002 define que as universidades devem prever em sua organização
curricular formação dos professores voltada
para a atenção à diversidade e que contemple conhecimentos sobre as especificidades
dos alunos com necessidades educacionais
especiais;
•A Lei nº 10.436/02 reconhece a Língua
Brasileira de Sinais como meio legal de comunicação e expressão;
•Decreto número 6.571, de 17 de setembro de 2008, que dispõe sobre o atendimento educacional especializado;
•A Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da Educação Inclusiva
(CARVALHO, 2004).

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia utilizada para o presente trabalho é uma pesquisa de campo de
cunho qualitativo, norteada nos pressupostos
da pesquisa qualitativa, citada por Chizzotti
(1991, p.79): A abordagem qualitativa parte do
fundamento de que há uma relação dinâmica
entre o mundo real e o sujeito, uma interdependência viva entre o sujeito e o objeto, um
vínculo indissociável entre o mundo objetivo e
a subjetividade do sujeito.
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Principais procedimentos de análise
e resultados: nesta pesquisa os instrumentos
usados para a coleta de dados foi à aplicação
de entrevista com roteiro já elaborado, para 06
(seis) professoras da escola pública localizada
na zona urbana do Município de Macapá-AP, e
observações de aulas nas salas. Usando como
critério de seleção para a escola: que tivesse
maior número alunos surdos matriculados nas
classes regulares, e para os professores: que
tivessem pelo menos um ou mais alunos surdos inclusos em suas salas de aula. Os dados
analisados foram discutidos e distribuídos nas
seguintes categorias:
1) Como é feito a inclusão no âmbito escolar; 2) Formação de professores para
trabalhar com alunos surdos; 3) Concepção
de educação de surdos; 4) Disponibilização
de recursos didáticos para trabalhar com os
alunos surdos na escola e a sua avaliação; 5)
As legislações que amparam a inclusão dos
alunos com NEE (Necessidades Educacionais
Específicas).
Também foram analisados alguns artigos e trabalhos científicos que discutem e
apresentam reflexões, sugestões que podem
contribuir para uma maior compreensão da temática apresentada neste artigo.
Como principais aportes teóricos metodológicos temos os trabalhos de : Carvalho, Rosita Edler (2011), Dorziat, Ana (1998);
Windyz B. Ferreira e Regina Coeli B. Martins
(2007):
•Rosita Edler Carvalho com o livro Removendo Barreiras para a Aprendizagem, à
autora faz uma abordagem sobre inclusão,
é no sentido amplo do termo, isto é, da necessária remoção de barreiras de aprendizagem existentes, fatores responsáveis pelos
altos índices de reprovação e exclusão de
estudantes, principalmente de escolas públicas. A abordagem da autora vai muito além
da inclusão de alunos com necessidades
especiais e a sua escolarização, de crianças

e jovens em qualquer segmento do ensino.
Educadora experiente em relação a políticas
educacionais, pesquisadora exigente, professora universitária, ela apresenta valiosas
sugestões para se remover barreiras para a
aprendizagem no sentido pedagógico e organizacional.
•A autora Ana Dorziat, professora da
Universidade Federal da Paraíba – UFPB
(1982), lotada no departamento de Habilitações Pedagógicas (DHP) /Centro de Educação (CE). Desenvolve pesquisas na linha
de Estudos Culturais da Educação, no Programa de Pós-Graduação em Educação da
UFPB e na linha de práticas educativas e
diversidades. Tem mestrado em Educação
Especial pela Universidade Federal de São
Carlos (1999), autora de 7 livros sobre a temática de alunos surdos nos seus diversos
âmbitos educacionais. Metodologias específicas ao ensino e surdos: análise crítica,
Língua Brasileira e Sinais: 121 anos de proibição da língua que sempre esteve viva para
a comunidade surda. Diante da necessidade
de maiores reflexões sobre as formas apropriadas de viabilizar um ensino de qualidade
para as pessoas surdas, é importante trazer
uma discussão, uma visão mais crítica sobre
as principais correntes metodológicas utilizadas em sala de aula, que enfoque não apenas os procedimentos adotados mas, realize
uma análise sobre as vantagens e desvantagens existentes em cada uma, tendo em
vista as particularidades inerentes a surdez.
•As autoras Windyz B. Ferreira e Regina
Coeli B. Martins anunciam no livro, como os
educadores sentem-se despreparados e receiam não cumprir adequadamente seu papel. Temem fazer a exclusão dentro da inclusão, criando núcleos de reclusão em sala de
aula por não saberem como trabalhar com
grupos tão heterogêneos. Um dos maiores desafios enfrentados pelos professores
atualmente, é a complexidade da sala de
aula, formada por alunos com faixas etárias,
classes sociais, estilos de vida e ritmos de
1203
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aprendizagem bastante diferentes entre si.
Nesse contexto, como deve proceder o docente para aprimorar a prática pedagógica,
ampliando o diálogo, e a educação inclusiva
e o processo de ensino-aprendizagem, ajudando o professor a refletir sobre a própria
prática, aprimorando-a dia a dia.

RESULTADOS E DISCUSSÕES: A
INCLUSÃO DO ALUNO SURDO NO
ENSINO REGULAR
A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (LDB, nº 9394/1996) estabelece
que os sistemas de ensino devam assegurar,
principalmente, professores especializados ou
devidamente capacitados, que possam atuar com qualquer pessoa especial na sala de
aula. Sendo assim o aluno surdo tem direito
de ser atendido em uma sala de aula da rede
regular de ensino. Porém, é um processo que
demanda tempo, pois os professores do sistema regular de ensino na sua grande maioria
ainda não estão especializados e preparados
em suas formações, para atender alunos com
necessidades educacionais específicas.

sejam garantidas formas institucionalizadas de
apoiar seu uso e difusão, bem como a inclusão
da disciplina de Libras como parte integrante
do currículo nos cursos de formação de professores e de fonoaudiologia (BRASIL, 2008, p.9).
O direito dos surdos se comunicarem em sua
língua natural foi regulamentada pelo decreto
nº 5.626 de 22 de Dezembro de 2005 onde
concede a criança surda o direito de ter uma
educação baseada em uma proposta bilíngue,
havendo a valorização da língua que o surdo
domina.
As escolas que trabalham com o aluno surdo incluso, devem dispor dos recursos
necessários para o aprendizado do mesmo,
criando um ambiente favorável em que o surdo
possa desenvolver suas potencialidades. É importante ressaltar que a presença de um intérprete para mediar à comunicação entre professor e aluno e entre aluno ouvinte e aluno surdo
na sala de aula, é fundamental para que haja
o ensino aprendizagem. No entanto, algumas
escolas que acolhem o surdo não disponibilizam desses recursos. Dessa forma podemos
dizer que o aluno é integrado à escola e não
incluído, de fato e de direito, como protagoniza
a legislação. Nesse sentido para Silva (2003,
p.32), a integração escolar tem como objetivo inserir o aluno com deficiência na escola
regular, porém, essa escola permanece organizada da mesma forma e é o aluno que foi inserido que deverá adaptar-se a ela. No entanto
no sistema de ensino inclusivo é a escola que
se reorganiza para atender a especificidade de
cada aluno.

Seguindo esse pensamento para
Schwartzman (apud SILVA, 2000, p.39), os
professores da rede regular de ensino não têm
sido preparados para a tarefa de lidar com
crianças com necessidades educativas especiais, e se não há preparação, por mais que os
métodos utilizados sejam bons, as chances de
sucesso são muito limitadas. Ao referir-se a inclusão de surdos no ensino regular é importante levar em consideração os aspectos linguísNesse sentido há ainda carência de saticos e culturais que pertencem aos indivíduos
surdos como fator de igualdade de condições, las de aula apropriadas, materiais, metodoloalém do seu desenvolvimento integral. Tendo a gias e o primordial os professores capacitados
e um intérprete justificando a sua utilização. O
Libras como mecanismo de aprendizagem.
aluno surdo na sala de aula comum, precisa
Considerando os elementos supracita- ser instigado e estimulado a pensar como qualdos a Política Nacional de Educação Especial quer aluno ouvinte, para que possa adquirir cona Perspectiva da Educação Inclusiva, de 2008, nhecimento.
afirma que: A Lei nº 10.436/02 reconhece a
Língua brasileira de Sinais como meio legal de
comunicação e expressão, determinados que
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Para tanto se faz necessário que os
professores inovem em suas metodologias e
estratégias pedagógicas, despertando o interesse desses alunos. Quando o professor receber um estudante com necessidades educacionais específicas, devem ser estimulados a
rever suas práticas e a buscar outras formas
de ensinar.

OBSERVAÇÃO
Todas as etapas acima e a decisão sobre a retenção do estudante deverão se feitas
em conjunto com os professores do ensino
regular, do Atendimento Educacional Especializado (AEE), supervisão e coordenação pedagógica.

Segundo os docentes que experimenPodemos citar algumas alternativas
taram avaliar sua turma adotando a abordaque podem ser úteis ao professor como:
gem inclusiva, as atitudes na classe se tornam
menos competitivas e, muitas vezes, são substituídas por um comportamento de cooperação
•Aprendizagem cooperativa: a coopera- – que inclui também apoio aos alunos com
ção em sala de aula entre os colegas pode maior dificuldade para aprender. O processo
ser um fator importante para a inclusão das de avaliação participativa e contínua valoriza
pessoas com deficiência, pois permite inte- cada aluno naquilo que ele sabe e naquilo que
ração e troca entre os estudantes.
ainda não sabe, mas aprenderá com o tempo.
•Adaptações do conteúdo programático: Como resultado dessa forma de trabalhar, os
são selecionados os conteúdos de acordo docentes observaram também que os estudantes:
com critérios de funcionalidade.
•Adaptações dos objetivos: conforme o
•Adquirem vocabulário e linguagem mais
conteúdo selecionado o objetivo também
ricos;
será adaptado para a necessidade específi•Passam a expor suas ideias com mais
ca do estudante.
clareza em propostas textuais;
•Adaptações metodológicas: seleção de
•Desenvolvem melhor compreensão de
métodos que permitam o favorecimento da
textos;
aprendizagem para todos. Exemplo: a utili•Passam a se interessar mais por peszação de um caderno de atividades, onde o
quisas;
professor (a) colocará as atividades suple•Desenvolvem maior capacidade de conmentares adaptadas, eliminando atividades
centração;
que restrinjam o estudante na participação
•Tem mais facilidade em raciocínio mateativa e real.
mático, sobretudo na resolução de proble•Adaptações da avaliação: utilizar instrumas;
mentos que considerem os valores qualitati•Desenvolvem convivência prazerosa
com
os colegas de classe, pois entendem
vos e quantitativos de ensino aprendizagem
a importância de conhecer e compreender
dos estudantes. O estudante pode solicitar
o outro;
uma (1) hora adicional na prova, de acordo
com os Decretos nº 3.298/99 e 5269/04.
A avaliação, portanto, é um guia para a
•A organização do tempo: é feita considerando os serviços de apoio ao estudante e ação fundamental para o planejamento do conteúdo curricular, mais do que um instrumento
o respeito ao ritmo próprio e aprendizagem
para a “aprovação ou reprovação” dos educane desempenho de cada um, nas atividades
dos, da qual o exercício contínuo da avaliação
e avaliações.
facilitará sua tarefa de planejar, de definir aonde quer chegar e de estabelecer seu método
de ensino levando em conta as diferenças individuais e os interesses de cada estudante.
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COMO OCORRE A INCLUSÃO NO
ÂMBITO ESCOLAR
Nesta seção discutimos como acontece a inclusão dos alunos surdos na escola
como um todo, e não só na sala de aula. As
professoras entrevistadas para pesquisa destacam que na maioria dos casos, os próprios
familiares sentem receio de colocar o surdo
numa sala de aula de ensino regular. Porém a
cada ano, a escola vem recebendo cada vez
mais alunos com deficiências e um quantitativo
de alunos surdos consideráveis matriculados
no ensino regular. Vale destacar no relato das
professoras que no depender delas e da escola, crianças, adolescentes e jovens com esse
tipo de necessidade vão ser sempre acolhidas
e tratadas como todas as outras. Os alunos
surdos matriculados frequentam a sala de aula
regular em um período, distribuído entre manhã
ou tarde, no contraturno, do ensino comum,
esses alunos frequentam e recebem o atendimento educacional especializado no (AEE). As
professoras revezam entre si para que o aluno
seja atendido e que assim contemple o pleno
desenvolvimento.

FORMAÇÃO DE PROFESSORES PARA
TRABALHAR COM ALUNOS SURDOS
As professoras que contribuíram com
esta pesquisa, algumas já atuam há algum
tempo com alunos que têm necessidades educacionais específicas outras ainda não estão
adquirindo experiências. A professora Rosa, relata que trabalhou com surdos no ano de 2007
e teve a oportunidade novamente em 2017
continuando até então com esse trabalho. A
professora Márcia, destaca a alegria que sente
em conviver e fazer parte do ensino aprendizagem desses alunos e disse que seus trabalhos
nessa área começaram em 2017.
As docentes Ana e Fátima da rede pública estadual atuam no Atendimento Educacional Especializado (AEE), as professoras ingressaram no serviço Público através de concurso
público específico para atuar exclusivamente
com alunos com Necessidades Educacionais
Específicas (NEE). Desde 2017.

A professora Ana e a professora Fátima, relatam suas experiências docentes com
alunos surdos e amam trabalhar com eles, doam-se incondicionalmente para a realização
do ensino aprendizagem dos alunos surdos.
Sentem-se gratificadas com seus progressos,
e sua emancipação como pessoa, cidadãos
autônomos, no processo educativo, pois é a
parte principal a emancipação do cidadão.
A professora Eliana relata que quando
recebeu um aluno surdo em sua classe, em
2014, ela foi buscar informações, foi se capacitar através de formação continuada, para se
qualificar e buscar mecanismos para contribuir
para a sua aprendizagem. Relata que mesmo
buscando se qualificar precisa de mais preparação, conhecimentos, informações e sente que mesmo buscando recursos, formações
continuadas ela ainda tem muitas dificuldades
em trabalhar de forma correta, eficaz e eficiente
com os alunos com deficiência auditiva. Professor deve está sempre se aperfeiçoando, qualificando para não andar atrás, e sim ao lado do
seu aluno, e os dois seguirem sempre juntos
e para frente. E ambos se motivem para um
desempenho pessoal nas tarefas que realizam.
Segundo a professora Carla, do Atendimento Educacional Especializado (AEE), comenta que para ela, o que precisa para que a
inclusão ocorra será necessário que houvesse
“A vontade do professor que atua com aluno
surdo” e o principal requisito para que ocorra
essa mudança é a quebra de paradigmas na
escolarização do aluno surdo, na sua entrada e
permanência na escola até sua emancipação,
e integração social, a verdadeira inclusão. Em
relação à formação de professores para trabalhar com alunos surdos, as seis educadoras
entrevistadas têm formação básica, seja realizada pelo município através da secretaria de
educação ou por outras instituições que oferecem cursos voltados para a área da surdez, a
fim de melhorar o trabalho com esses alunos.
Porém, essas profissionais relatam que a formação oferecida pelo município não é o suficiente para que elas possam desenvolver um
trabalho melhor, eficaz e de qualidade para o
desenvolvimento dos nossos alunos.
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Ambas relatam a deficiência que há
em relação à formação para se trabalhar com
alunos especiais, e principalmente o grupo em
estudo que são os alunos surdos a qual elas
atuam. As docentes possuem o curso básico
de libras e enfatizam a necessidade de mais
estudos e aprofundamentos na área. Com mais
formações continuadas, para contribuírem com
a aprendizagem dos conteúdos trabalhados
para a independência e autonomia global, de
seus alunos em razão do seu desenvolvimento.
Destacam a importância de serem oferecidas formações continuadas para os profissionais dessa área, como também para toda
comunidade escolar que trabalha com os surdos. Diante disso Carvalho (2010) destaca
que: Convém trazer para discussão o sentido
e o significado da formação continuada que a
coloca, apenas, restrita aos cursos oferecidos
aos professores para se atualizarem. Reconheço que eles são necessários, que trazem muitas informações e novas teorias, mas a experiência mostra que se tornam insuficientes se
não houver, como rotina das escolas, encontros de estudos e de discussão sobre o fazer
pedagógico, envolvendo a comunidade escolar (CARVALHO, 2010, p.161).

estudar em escola de ensino regular, porém há
deficiência no cumprimento dessas leis, pois
falta profissional para atender alunos surdos
e ou formação adequada para os professores
que já atuam”. (Professora Rosa).
Em seu relato, a professora Márcia,
conta que educação de surdos não é fácil,
porque o professor tem que dar aula para alunos ouvintes e alunos não ouvintes e segundo
ela “seria muito bom se tivesse um intérprete, quando o professor estivesse explicando o
conteúdo, porque fica difícil fazer as duas coisas falar e usar os sinais” (Professora Márcia).
Partindo do conceito as entrevistadas informaram quais meios utilizam para o aprendizado
desses alunos, destacam: “Eu trabalho com o
ilustrativo, através de material concreto, acho
que fica mais fácil dos alunos assimilarem as
coisas se eu levar o objeto” (Professora Rosa).
A Professora Márcia argumentou que
também trabalha com o ilustrativo usando imagens, porque diz facilitar o entendimento do
educando. Percebemos que as educadoras
fazem todo possível para que os alunos com
necessidades educacionais específicas sejam
atendidas, mesmo não recebendo formação
necessária e atuando com os poucos recursos
que a escola disponibiliza. Fica evidente a necessidade de melhoras não só na parte de estrutura física, mas principalmente no que se refere ao aprendizado dos alunos surdos e como
acontece a concepção da educação para esse
grupo de alunos.

Nesse sentido, percebe-se o quanto
é importante à formação continuada para os
professores bem como para todos os profissionais que atuam na unidade escolar, pois essa
formação não deve ser entendida como algo a
parte da escola, onde os educadores tenham
que buscar fora dela, mas tem que acontecer
dentro da própria escola, onde a instituição
Diante disso, podemos entender que
abra espaço para discussões e promova o res- o processo de inclusão dos alunos surdos na
peito à diversidade.
rede regular de ensino, está acontecendo mais
pelo cumprimento das leis que dizem que os
Nessa categoria de análise, têm-se alunos com necessidades educativas especomo foco estimular as professoras a falarem ciais devem estar incluídos nesse sistema de
sobre o conceito de educação de surdos e os ensino. Nesse sentido é preciso dar um novo
meios que as mesmas utilizam e percebam ser sentido as práticas educacionais e a visão
fundamental para o processo educacional do acerca do surdo e de sua educação, com inaluno surdo. Nesse sentido, a professora Rosa, tuito de fazer com que a inclusão dos surdos
nos diz que a educação de surdos faz parte não seja apenas a ampliação de matrícula nas
de nossa realidade, porém é algo ainda em salas regulares.
construção, que precisa ser moldada. A professora faz o seguinte relato: “As leis brasileiras
garantem que todas as crianças têm direito de
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DISPONIBILIZAÇÃO DE RECURSOS
DIDÁTICOS PARA TRABALHAR COM
OS ALUNOS SURDOS NA ESCOLA
Segundo as professoras que colaboraram com a realização deste trabalho, a escola
dispõe de poucos materiais, e sem recursos
financeiros para comprar materiais pedagógicos no auxílio de suas aulas para torná-las
mais prazerosas e significativas. Enfatizam que
mesmo com todas as dificuldades citadas, elas
fazem o possível e o impossível, para trabalharem com os alunos, fazendo que eles tenham
um desenvolvimento considerável em suas vidas de forma integral.
Explicam que possui uma sala pequena para o número de alunos da inclusão, e lá
acontece o Atendimento Educacional Especializado (AEE), onde elas recebem os alunos surdos no contra turno da sala de aula regular, são
duas vezes por semana, já o horário é flexível
em detrimento ao espaço físico. E na mesma
sala também estão todos os materiais pedagógicos que elas utilizam para trabalhar com
os alunos com surdez, e as demais deficiências. Como por exemplo: Dois dicionários, um
é de Libras/Português e o outro de Português/
Libras, alfabeto em libras, imagens ilustrativas,
e painéis com atividades, material dourado, jogos. A professora Rosa é responsável por fazer
a adaptação das provas para os alunos surdos.
Ela conta: “eu tento fazer a prova sem perder o
foco e de forma que o aluno tenha uma melhor
compreensão.” A professora Márcia fica com a
responsabilidade de acolher os alunos na sala
de atendimento especial e trabalhar com eles
os conteúdos de acordo com o planejamento.

AVALIAÇÃO DA INCLUSÃO DO SURDO
NO ENSINO REGULAR
Quanto à avaliação da inclusão do aluno
surdo no sistema regular de ensino, as entrevistadas avaliam como positiva em partes, pois segundo as mesmas ainda há muito que se fazer para
que de fato, a inclusão aconteça. A professora Maria, em seu relato em relação à avaliação diz: “Eu
avalio como positiva, pois estamos atendendo os
alunos surdos e dessa maneira eles não se sentem “excluídos”, porém acredito que é necessário,
como já mencionei antes, de formação continuada
para todos os professores e todos que compõem
a comunidade escolar”.
Sobre essa questão A professora Márcia
relata o seguinte: “Bom, eu penso que inclusão
não é só ter o aluno com necessidades educativas especiais na sala de aula do ensino regular,
acredito que devamos ter um olhar mais atencioso
para essas crianças, e ter força de vontade para
buscar mais conhecimentos para desenvolvermos
cada vez mais um trabalho melhor”. (Professora
Márcia). Partindo dos pressupostos mencionados
pelas educadoras, percebe-se que para a inclusão
acontecer é preciso que haja um esforço mútuo
de toda a comunidade escolar, pois um depende
do outro para se realizar um trabalho satisfatório.
E que esse esforço traga para a escola
a importância de se trabalhar em equipe, todos
comprometidos em prol dessa comunidade. Respeitando suas diferenças e estimular a diversidade,
compreendendo e ressaltando que ainda faz se
necessárias melhorias para que a verdadeira inclusão aconteça de modo significativo apresentando
aos alunos retorno satisfatório de sua entrada na
unidade escolar, começando principalmente pelos investimentos necessários na formação inicial
e continuada dos professores. Levando em conta
esses resultados podemos traçar um quadro de
como está ocorrendo o processo de inclusão dos
alunos surdos no município de Macapá-AP ressaltando que é preciso mais responsabilidade e compromisso por todos os membros da comunidade
escolar, sociedade em geral e poder público. Não
adianta termos políticas públicas que só existem
no papel, mas sim, de pessoas comprometidas
com a educação desses alunos, e que há tempos
vem lutando por seus direitos como cidadãos.
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CONSIDERAÇÕES FINAIS
Com o que foi exposto através da pesquisa, percebe-se que a inclusão do aluno surdo
na escola pública investigada, está acontecendo de forma parcial, mas que houve avanços nas
práticas aplicadas pelos professores que possuem alunos surdos em suas classes, os professores realizam o trabalho, e os próprios mencionaram, necessitam e precisam de formações na
área da surdez. Formações essas que sejam contínuas, pois em sua formação inicial não foram
contemplados com a disciplina de educação especial, ou educação inclusiva. Mas a inclusão
está caminhando em passos lentos mais podemos dizer que é um bom começo, tendo em vista
que, em diversas dificuldades encontradas, a referida escola está sempre aberta para receber
esses alunos, mesmo não dispondo de um quadro de profissionais como recomendam as diretrizes nacionais para educação especial na educação básica.
Diante desse contexto sabemos como é desafiador educar o aluno surdo na escola de
ensino regular, onde as leis não acontecem tal qual está escrita no papel, pois no processo de
inclusão dos surdos ainda há muitos educadores atuando, que não tem a formação necessária
para dar todo suporte para o aluno com necessidades educativas especiais. Diante das entrevistas e das observações realizadas, pode-se afirmar que só a criação de leis que indiquem a
inclusão não é suficiente, mas é necessário a implementação de políticas públicas de formação
de professores e profissionais da educação, compra de materiais adequados, investimento na
acessibilidade das escolas e a contratação de profissionais especializados, como os intérpretes
de Libras para fazer a ponte comunicativa para o aluno surdo.
A pesquisa aponta uma realidade, existente em uma escola localizada no município de
Macapá, qual foi o foco da investigação deste artigo. Constatou-se que a inclusão não é eficiente, mas está acontecendo gradativamente na escola e modificando o espaço escolar, com ótima
aceitação pelos professores que estão na linha de frente deste processo inclusivo, desempenhando esse trabalho juntamente e correlacionados com os professores do atendimento educacional especializado (AEE), o qual percebeu-se a afetividade e a concretização dos avanços
no processo, promovendo a sensibilização e conscientização da escola, regular em relação à
inclusão do aluno surdo.
Perante todo o estudo realizado, constatou-se que mesmo com algumas dificuldades,
ainda existem profissionais dispostos a realizar a qualidade e melhoria da inclusão para esses
educandos. Dessa forma, pode-se constatar que o processo inclusivo acontece gradativamente,
mesmo à produção do conhecimento ocorrendo em um ritmo acelerado, o acesso à informação
e ao conhecimento acontece também com muita rapidez. Com isso há necessidade de estudos
e atualizações por parte dos professores, sendo imprescindíveis para fundamentar as práticas pedagógicas e garantindo a tão desejada inclusão.
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DISTÚRBIOS DE APRENDIZAGEM

RESUMO: Este artigo tem como objetivo apresentar as dificuldades de aprendizagem, sob a
ótica do educador ou interessado, assim como os transtornos e distúrbios embutido no processo de ensino-aprendizagem, discutindo a partir de reflexões e relacionando com a prática
pedagógica. Segundo os resultados obtidos por meio de experimentos e estudos, entende-se
a necessidade de compreender a dificuldade de aprendizagem, bem como os transtornos
e distúrbios que acometem as crianças, para melhor inserir um trabalho ao qual promova a
aprendizagem a essas crianças. Através da realização dessa pesquisa, podemos observar que
de acordo com as respostas obtidas pelos estudos e da aprendizagem, o tema ainda é compreendido de maneira distinta, muitas vezes atribuído a fatores orgânicos.

Palavras-chave: Aprendizagem; Transtorno; Distúrbio; Fatores Orgânicos.
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INTRODUÇÃO

S

e a escolaridade é uma etapa importante no desenvolvimento das crianças, a
aparição de um distúrbio de aprendizagem tem um grau de importância muito
maior. Esse tema abrange os aspectos gerais dos problemas mais corriqueiros,
suas origens e seus eventuais impactos sobre o comportamento e desenvolvimento da criança,
como reconhecê-los, evitá-los e quando intervir.
Distúrbios de aprendizagem são problemas que afetam a capacidade da criança de receber, processar, analisar e armazenar informações. Podem dificultar a aquisição, pela criança,
de habilidades de leitura, escrita, soletração e resolução de problemas matemáticos.
A discalculia, ou incapacidade em matemática, consiste em uma dificuldade persistente
para aprender ou entender conceitos numéricos, princípios de contagem e aritmética. Essas
dificuldades são frequentemente chamadas de incapacidade matemática. Entre 3% e 8% das
crianças em idade escolar apresentam dificuldades persistentes para a aprendizagem desses
conceitos matemáticos, que as acompanham de uma série para outra no ensino fundamental.
Cerca da metade das crianças que apresentam discalculia também apresenta atrasos para
aprender a ler ou tem uma incapacidade em leitura, e muitas têm o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade (TDAH).
A dislexia, ou incapacidade em leitura, consiste em uma dificuldade inesperada de ler,
sendo que “inesperada” significa que todos os fatores necessários para a leitura parecem estar
presentes (inteligência, motivação e uma instrução em leitura pelo menos adequada) e, no entanto, a criança ainda não consegue ler. As dificuldades em leitura não são apenas muito prevalentes (as estimativas variam entre 25% e 40%), mas também persistentes. Cerca de 75% das
crianças que têm problemas com leitura no terceiro ano continuam a apresentá-los no decorrer
de sua vida escolar.
O insucesso em leitura apresenta correlação alta com fracasso escolar e problemas
comportamentais, sociais e emocionais subsequentes, sendo a leitura considerada como um
fator de proteção que se contrapõe a desvantagens sociais e/ou econômicas. A competência
em matemática relaciona-se com diferenças em termos de emprego, renda e produtividade no
trabalho. Os distúrbios de aprendizagem são, portanto, um problema sério de saúde pública, que
resulta em dificuldades duradouras de aprendizagem de habilidades na escola e no trabalho e
na criação de encargos financeiros para a sociedade.
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DISCALCULIA
Muitos estudos indicam que a discalculia
não se relaciona com inteligência, motivação ou
outros fatores que poderiam influenciar a aprendizagem. A maioria das crianças afetadas têm
déficits específicos em uma ou mais áreas, mas
muitas vezes apresenta desempenho igual ou superior ao esperado para sua série escolar em outras áreas (BELLEBONI, 2004).
Os primeiros sinais de discalculia incluem
uma compreensão deficiente de magnitudes numéricas, uma rigidez na compreensão da contagem, e a utilização de estratégias imaturas na resolução de problemas. No primeiro ano, as crianças
com discalculia muitas vezes não sabem nomear
os números (por exemplo, 9=nove) e têm dificuldade para identificar qual é um número maior ou um
menor, quando comparados (BELLEBONI, 2004).
Quase todas as crianças – inclusive aquelas que têm discalculia – são capazes de aprender a sequência básica de contagem (“um, dois,
três, quatro...”). No entanto, algumas crianças têm
dificuldades com as regras que subjazem à capacidade de contar corretamente. Essas regras
incluem correspondência unívoca (uma e apenas
uma palavra-rótulo para cada objeto, por exemplo,
“um”, “dois”), ordem estável (a ordem das palavras-rótulo é a mesma em conjuntos diferentes
de objetos contados) e número cardinal (o valor
da palavra-rótulo que representa a quantidade de
itens em um conjunto).
Muitas crianças com discalculia têm dificuldade para lembrar fatos aritméticos básicos, como
a resposta a 5+3. Muitas dessas crianças utilizam
estratégias imaturas de resolução de problemas,
como depender da contagem nos dedos durante
mais tempo do que outras crianças, e cometem
mais erros ao contar. A ansiedade em relação à
matemática pode resultar em erros. É muito provável que a discalculia acabe por gerar frustração,
aversão e ansiedade potencialmente excessiva, o
que, somando-se ao déficit cognitivo subjacente,
quase certamente tornará mais difícil a aprendizagem de matemática (BELLEBONI, 2004).

DISLEXIA
A descoberta-chave relativa à dislexia é
que a leitura não é natural, é adquirida e precisa
ser ensinada. Para ler, a criança precisa aprender
como associar linhas e círculos abstratos (isto é,
as letras) escritas em uma página com o som da
língua falada. Evidências recentes sugerem tanto
influências genéticas quanto ambientais no desenvolvimento da dislexia. Filhos de um pai ou mãe
disléxicos têm probabilidade 80 vezes maior de
ser disléxicos. Meninos e meninas oriundos de
ambientes carentes estão particularmente em risco quanto ao desenvolvimento de problemas de
leitura, porque tendem a ter menos exposição à
linguagem, e frequentemente não dispõem das
habilidades de vocabulário ou dos conhecimentos necessários para o desenvolvimento de boas
habilidades de compreensão da leitura (CIASCA,
2003).
Para o autor (2003), embora haja muitos
fatores de desenvolvimento que conduzem à dislexia, é possível identificar precocemente as crianças
que precisam de treinamento preventivo utilizando
duas fontes de informação: o ambiente familiar no
que se refere à leitura, e o desenvolvimento de habilidades que podem predizer a aquisição de leitura (por exemplo, conhecimento das letras).
Na falta de tratamento, os distúrbios de
aprendizagem comprometem a aquisição de conhecimentos, expõem a criança a experiências
repetidas de insucesso e podem reduzir a motivação para a aprendizagem em geral. Tanto para a
dislexia quanto para a discalculia, a ajuda precoce
pode evitar muitos problemas associados que afetam a auto-estima e o bem estar emocional (CIASCA, 2003).
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DISCALCULIA - O QUE PODE SER
FEITO?
Nos anos iniciais do ensino fundamental,
os problemas de combinação de números e os
problemas formulados com palavras são conceitos-chave para o estabelecimento de uma base
sólida. Combinações de números são os problemas de adição e subtração com um dígito (por
exemplo, 3+2=5). À medida que o aprendiz se torna proficiente em estratégias de contagem, esses
pares e associações deslocam-se para a memória
de longo prazo. Os problemas formulados com palavras são questões apresentadas linguisticamente que requerem a declaração de informações e a
adição ou subtração de numerais com um ou dois
dígitos (CIASCA, 2003).
Há duas abordagens de intervenção para
promover as habilidades de combinação de números: a instrução conceitual, em que o professor
estrutura experiências para favorecer conhecimentos interconectados sobre quantidades e orienta
os alunos na direção de compreensões corretas;
e o exercício e a prática, pelos quais o pareamento de tipos de problemas com respostas corretas
servem para criar representações na memória de
longo prazo. As pesquisas mais recentes relatam
que a combinação dessas duas abordagens resulta em desenlaces melhores. Para melhorar as
habilidades com relação a problemas linguísticos, existem mais duas abordagens: a instrução
metacognitiva, na qual os professores ajudam os
alunos a aplicar estratégias de organização e planejamento, e a instrução baseada em esquemas,
na qual os alunos inicialmente dominam regras
para a solução de tipos de problemas, e depois
desenvolvem esquemas para agrupar problemas
em tipos que pedem estratégias de resolução semelhantes (FONSECA, 1995).

Ainda há muito por fazer em termos de
pesquisa básica, avaliação e remediação de incapacidades matemáticas. É preciso desenvolver
um teste diagnóstico padronizado para obter informações mais precisas sobre aspectos, tais como
o conhecimento de procedimentos de contagem
e de resolução de problemas matemáticos em
crianças nos anos iniciais do ensino fundamental
que apresentam discalculia. Também são necessárias medidas para a identificação de crianças
da educação infantil em risco. São igualmente necessárias pesquisas sobre habilidades básicas de
contagem e aritmética em crianças da educação
infantil e suas relações com risco posterior de discalculia, sobre a genética da discalculia e os sistemas neurológicos que podem estar envolvidos, e
a ocorrência concomitante de problemas de leitura
e de matemática (FONSECA, 1995).
Finalmente, precisam ser abordadas a ansiedade e a aversão à matemática que tendem a
resultar de déficits cognitivos. Se não se der atenção à frustração e à ansiedade, existe o risco de
problemas exacerbados e no longo prazo em relação à matemática.

DISLEXIA & DISCALCULIA
Os estudos sobre o cérebro com técnicas que utilizam imagem revelaram diferenças nos
padrões de ativação cerebral entre bons leitores
e leitores deficientes. No entanto, quando estes
últimos foram ensinados por meio de métodos
baseados em evidências, seus sistemas neurais
organizaram-se, passando a apresentar padrões
de ativação cerebral semelhantes àqueles observados em crianças que eram boas leitoras. Isto
demonstra que o ensino realmente faz diferença
Em 2000, a National Reading Panel (Comissão Nacional de Leitura) indicada pelo Congresso norte americano relatou que, para que as
crianças aprendessem a ler, era preciso ensinar a
elas cinco elementos da leitura: percepção fonêmica, consciência fonológica, fluência, vocabulário e
compreensão da leitura. Percepção fonêmica é a
capacidade de perceber e identificar os sons individuais das palavras faladas (por exemplo, “mar”
tem três fonemas: “mm” – “aa” – “rr”). A consciência fonológica é a capacidade de associar letras a
sons individuais. O reconhecimento de que esses
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dois componentes são centrais para o desenvol- portanto, focalizar uma aprendizagem multidimenvimento de uma base para a leitura significa que sional (CIASCA, 2003).
essas habilidades e percepções podem ser ensinadas a crianças pequenas, mesmo antes que se
Resolver as questões relativas às melhoespere que elas leiam (CIASCA, 2003).
res abordagens para o ensino de alfabetização e
de matemática para crianças de risco é mais do
Jogos simples de rima ajudam crianças que uma questão acadêmica, e tem amplitude em
já aos três anos de idade a começar a perceber âmbito nacional e internacional. Propiciar às crianque as palavras faladas podem ser separadas. Por ças o desenvolvimento dessas habilidades básiexemplo, para saber que “gato”, “pato” e “rato” cas promove seu bem-estar acadêmico, emociorimam, a criança precisa ser capaz de focalizar nal e social, com implicações que estendem por
apenas uma parte das palavras (a rima “ato”). toda a vida (CIASCA, 2003).
Aos poucos, as crianças aprendem a dividir as
palavras, a reuni-las novamente e a deslocar suas
Ao longo dos anos, a educação preocupartes. Atividades simples como bater palmas em pa-se em contribuir para a formação de um indisincronia com o número de sons (sílabas) de uma víduo participativo, responsável e que pensa sopalavra falada ajuda as crianças a dividir as pala- cialmente e, para se alcançar tal objetivo, se faz
vras.
necessário que algumas dificuldades encontradas
por diferentes alunos em sala de aula sejam traO treinamento e o fortalecimento dos pro- balhadas, de maneira diferenciada devido o atual
cessos nucleares da leitura são a maneira mais contexto educacional.
provável de favorecer as habilidades de leitura.
Qualquer atividade que contribua para o desenApesar da grande importância que o savolvimento de habilidades de linguagem deve ser ber institucional exerce na vida das crianças, elas
bem-vinda, mas, a partir dos cinco anos, deve ha- não sabem, ou por vezes não conseguem fazer
ver uma prática mais sistemática, de pelo menos isso em grupo, demonstrando com isso sua grancinco a vinte minutos por dia, no contexto de brin- de dificuldade de aprender e de viver em sociedacadeiras. O procedimento preventivo mais adequa- de.
do é utilizar um princípio consistente que favoreça
as conexões mais dominantes e frequentes entre
Através da aprendizagem, processo que
letras e sons (CIASCA, 2003).
faz parte do mundo da criança, ela desenvolve
melhor sua socialização, apreendem conceitos da
Crianças de risco precisam ser identifica- vida adulta, adquirem maior percepção do mundo
das e ajudadas o mais cedo possível. O desenvol- e desenvolvem o prazer pelo trabalho em grupo.
vimento da linguagem deve ser focalizado a partir Organizar o ato de aprender e coordenar o saber
dos dois anos de idade – especialmente para fi- significa uma nova sistematização da prática pelhos de famílias com antecedentes de dislexia. Se dagógica desempenhada pelo professor, prática
não for observado nenhum atraso, o próximo está- essa que substitui a aprendizagem tradicional pelo
gio de identificação de risco potencial é aos quatro uso do lúdico, através dos jogos e brincadeiras
anos de idade, quando a aquisição espontânea de como instrumento principal no desenvolvimento
conhecimentos sobre letras oferece bons indícios da criança, inclusive da criança que apresenta disobre a possível necessidade de práticas preven- ficuldade no processo de ensino-aprendizagem,
tivas. Em última instância, o desenvolvimento da seja tal dificuldade devido os distúrbios, os transalfabetização em crianças pequenas envolve um tornos ou até mesmo os métodos utilizados em
processo dinâmico de pensamento e de lingua- sala de aula (CIASCA, 2003).
gem, incorporando resolução de problemas, discussão, reflexão e tomada de decisões. Intervenções efetivas com crianças que correm risco de
desenvolver distúrbios de aprendizagem devem,
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Nos últimos anos, o conceito e os temas
que discorrem sobre os distúrbios de aprendizagem, tem despertado grandes discussões, que
levantaram diferentes opiniões a respeito de qual
profissional deve intervir e atender os educandos
que apresentam tais dificuldades seja como ato
de prevenção ou como atendimento terapêutico.
Para que o atendimento, preventivo ou
terapêutico, seja realizado se faz necessário considerar as diferentes causas dos distúrbios de
aprendizagens, estudar os diversos problemas
educacionais que podem dificultar o processo de
ensino e aprendizagem, observar o ambiente que
a criança vive e o método utilizado pelas escolas
antes de escolher o tratamento (CIASCA, 2003).

Para que a criança seja incluída no grupo
de portadoras de distúrbio, ela deverá apresentar
problemas de aprendizagem em uma ou mais áreas; apresentar uma lacuna significativa entre seu
potencial e seu desempenho real, a criança terá
desempenho inconstante no mesmo tipo de tarefa.
O problema de aprendizagem, nesse
caso, não será derivado das deficiências visuais
ou auditivas, ou de problemas ambientais ou culturais, nem mesmo a problemas afetivos. Os termos
dificuldades e distúrbios de aprendizagem têm levantado várias discussões entre os profissionais
da educação e da saúde
A definição de distúrbio, transtorno, dificuldade ou problema de aprendizagem é uma das
mais imprecisas para aqueles que significam o
diagnóstico, a prevenção e a reabilitação do processo de aprendizagem, pois envolve vários pareceres. Alguns pesquisadores e alguns profissionais acreditam que se pode dialogar entre várias
concepções sobre dificuldades de aprendizagem,
podendo assim ter um campo mais amplo de
atuação e resolução de problemas, facilitando a
eficácia de alguns tratamentos através da complementação de várias teorias que relacionam-se mutuamente (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).

As crianças que apresentam distúrbios
de aprendizagem não são incapazes de aprender,
elas podem apenas não ter se adaptado ao ritmo
da sala ou não ter conseguido aprender determinado conteúdo com o método escolhido pelo professor, como também a falta de estímulos em sala
de aula e em casa. Muitas crianças podem não
apresentar nenhum problema social ou escolar e
mesmo assim não conseguir se desenvolver pedagogicamente. É o caso das crianças com distúrbio de aprendizagem, que apresentam dificuldades na fala, na audição e outros vários fatores que
podem prejudicar significativamente a alfabetizaEmbora os autores reconheçam todos
ção da criança, mas mesmo assim necessitam de os indicadores precoces de dificuldades de leituatenção e métodos de ensino apropriados (FON- ra – entre os quais as habilidades fonológicas e
SECA, 1995).
de linguagem receptiva e expressiva – parecem
ter se concentrado no conhecimento das letras
Uma criança é considerada com distúrbio como o único preceptor, com base no argumento
de aprendizagem quando não se adéqua a situ- de que é um indicador confiável e de fácil utilizaação educacional referente a sua idade, mesmo ção. A nomeação rápida também é mencionada,
quando lhe são apresentados métodos adequa- mas não está claro no texto se isso se refere à
dos de aprendizagem; apresenta dificuldade na nomeação rápida de códigos (letras ou números)
sua expressão oral e escrita, nas habilidades de ou de objetos. Códigos são preceptores melhores
leitura, na realização do cálculo e raciocínio lógico e predizem também a compreensão posterior da
matemático.
leitura, mais do que a aquisição em si mesma. Eu
argumentaria que o conhecimento do alfabeto é
influenciado pela dinâmica “natureza” versus “criação” e, se supusermos que as influências familiares são fundamentais, deveríamos concentrar-nos
nas habilidades associadas à incidência familiar,
isto é, fonologia e vocabulário (COLOMER, T. &
TEBEROSKY, 2003).
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Jogos eletrônicos que promovem as relações letras-sons são uma forma de prática ideal,
e certamente são motivadores e têm boa relação
custo-benefício, mas crianças que têm dificuldades de leitura herdadas e potencialmente graves
precisam de intervenções muito mais explícitas
do que aquelas propostas neste artigo. A maioria
das crianças precisará de instrução em percepção
fonológica (percepção da estrutura de sons das
palavras, por exemplo, rimas), antes de receber
instruções em fonemas (relação entre sons e letras). Este ponto é abordado na seção sobre implicações: “Crianças – especialmente aquelas cujos
antecedentes familiares indicam a possibilidade
de risco de insucesso em leitura – devem receber
atenção quanto ao desenvolvimento da linguagem
desde os dois anos de idade.” Será que esta área
deveria ser expandida e incluir medidas relevantes
de triagem quanto ao desenvolvimento de linguagem aos dois anos de idade, assinala que crianças que são mais lentas no domínio de conhecimentos e conceitos básicos para a alfabetização
necessitam mais em todos os aspectos, mais instrução explícita, mais oportunidades de prática e
mais assistência em geral: são necessárias abordagens e formas de instrução diferenciadas (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).
Tal como ocorre com a alfabetização, a
competência reduzida em matemática está relacionada a dificuldades na escola e no trabalho
ao longo da vida. Fuchs apresenta os componentes de combinações numéricas e de problemas
formulados com palavras e de que forma essas
habilidades podem contribuir com a incapacidade
matemática. Inclui instrução conceitual e exercício/prática, um conceito importante que frequentemente é negligenciado no ensino de habilidades
matemáticas básicas e também a necessidade de
intervenção precoce versus instrução remediativa em séries posteriores (COLOMER, T. & TEBEROSKY, 2003).

Novamente, a intervenção precoce minimiza os atributos associados ao insucesso, como
baixa autoestima e problemas comportamentais
relacionados a ele. A última pesquisa relatada é
muito instigante no sentido de que uma combinação de abordagens produz resultados melhores,
utilizando-se computadores para promover exercício e prática, em combinação com instrução conceitual explícita. É excessivamente frequente a utilização de computadores de forma irresponsável,
sem a sustentação oferecida pelo ensino explícito.
As estratégias metacognitivas relatadas
também são admiráveis e, mais uma vez, esta é
uma área que deve ser combinada com exercício
e prática no ensino de matemática. A prática de
planejamento e reflexão, juntamente com participação ativa no processo de aprendizagem e o ensino explícito de conhecimentos conceituais, beneficiam os alunos de três formas, na compreensão e
aprendizagem de conceitos, na compreensão dos
passos envolvidos na elaboração de uma solução
e em sua capacidade de utilizar e generalizar seu
conhecimento para situações novas (COLOMER,
T. & TEBEROSKY, 2003).
As estratégias baseadas em esquemas
também são promissoras e apóiam-se na utilização de estratégias meta cognitivas. Não vejo essas duas estratégias como mutuamente exclusivas. Também foi levada em conta a manutenção
no longo prazo, que é uma área frequentemente
desconsiderada no campo de intervenções para
alunos com dificuldades de aprendizagem.
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IMPLICAÇÕES PARA O DESENVOLVIMENTO E POLÍTICAS
A resolução de questões relativas a abordagens otimizadas ao ensino de alfabetização e matemática para crianças em risco é mais do que um problema acadêmico; tem implicações no âmbito
nacional e internacional, no que se refere à preparação de professores, sala de aula e família, além de
promover o bem-estar acadêmico, emocional e social da criança (BELLEBONI, 2000).
O insucesso inicial em leitura tem alta correlação com o fracasso escolar e com dificuldades
comportamentais e sócio emocionais posteriores; a leitura é considerada como um fator que diferencia
e contribui para contrabalançar desvantagens sociais e/ou econômicas. Em princípio, as evidências
teóricas, experimentais e clínicas indicam a necessidade de ajudar leitores pouco eficientes a adquirir
conhecimento explícito sobre a estrutura fonológica da palavra,13 e isto deveria ser parte de qualquer
programa de intervenção com leitores que enfrentam dificuldades (BELLEBONI, 2000).
Quanto à aprendizagem mediada pelo computador, deve-se notar que o desenvolvimento da
alfabetização em crianças pequenas envolve mais do que aprender rotinas memorizadas; é um processo dinâmico de pensamento e de linguagem, que inclui resolução de problemas, discussão, reflexão e
tomada de decisões. A prática é vista frequentemente como um fim em si mesma, uma forma de garantir que os aprendizes memorizem um procedimento ou um fato. Quando isso ocorre, pode prejudicar ou
desconsiderar uma aprendizagem construtiva e significativa de alfabetização. A prática do aluno precisa
assumir uma forma que faça sentido para a tarefa de alfabetização e que crie maneiras básicas de pensar das quais os alunos se apropriem, de modo que a criança ative esse pensamento para desenvolver
novas ideias, e a conduza para problemas reais de leitura, externos à sala de aula (BELLEBONI, 2000).
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